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SILPNŲJŲ PAVERGI
MUI TURI BUT PADA

RYTAS GALAS.

kiną už uodegos, ir dabar 
jau norėtu bėgti, bet bijosi 
paleisti uodegą, kad meški- 

„ ... . . . nas ji nepagriebtu. Todėl iš-
Kova sunki, bet demokrati- ro(jo ^a(| jiedu tąsysis. iki 
jos priešai bus sutriuškinti. ahucĮu ga}a gaus. Ir niekas 

Baigianties 1941 metams, j jų nesigailės, nes juk ne kas 
visas pasaulis liepsnoja ka- kitas, o tik jiedu padegė pa

Baigdami senuo sius metus ir žengdami į naują angą, 
duokimės vienu obalsiu:

Šalin nuo žemės paviršiaus visi diktatoriai ir silpnųjų tautų
pavergėjaiii

visi va-

I Washingtoną Atskrido 
Anglijos Vadas Churchill
TARIASI SU ROOSEVEL- būtent: Kinija. Olandija.
TU KARO REIKALAIS.

lo gaisrais. Diktatoriai ji 
užkure ir jie kursto ugnį to
liau. Nukentėjo ir musų Lie

šaulį. Jeigu Stalinas nebutų 
padaręs su Hitleriu sąmoks
lo prieš demokratines vals-

Lai gyvuoja laisva ir demokratinė musų Amerika!
Lai gyvuoja Anglijos demokratija!

Ir lai musų broliai Lietuvoje vėl susilaukia nepriklausomos de
mokratinės Respublikos!

Gal bus atidaryti nauji 
frontai; gal Rusija paves 
Amerikai Vladivostoką.

• Australija, Kanada. Rusija 
j ir kitos.

Dabartiniu laiku svarbiau
si karo frontai yra Pacifiko 
vandenvne ir šiaurės Ar'ri-

tava. Iš pradžios ją užplūdo tybes, bet butų stojęs išvien NttCltti Prisipažįstu 
raudoni okupantai, o pas-'su Anglija, Francuzija ir p * 
kui rudi. šalis buvo apiplėš- Amerika.tai Berlyno mania-; r Onai ę i\l(ll(t(l
ta. tūkstančiai jos gyvento- - kas nebutų drisęs pradėti ši- Puldami Sovietiją, jie nesi- 
ju išgabenti i Sibyro tyrus, tą karą. Bet Stalinas susita- tikėję tokio rusų atsparumo.

rė su Hitleriu ir abudu už-; Associated Press žinio. 
puolė Lenkiją, pradedami . ... . .
tuo budu dabartini karą ir ,mi*> Hitleno oiganas, 
mažesniu valstybių grobi- “V oelkischer Beobachter, 

išspausdino savo kariško

o kiti miršta nuo bado ir 
šalčio Soloveckose salose.
Kurie liko Lietuvoje dai- gy
vi, tuos baigia plėšti rudieji 
okupantai. Pagaliau tapo Imą. 
užpulta ir nauja musų tėvy- i “Keleivis” jau kelis kal
vyne—Amerika. i tus yra pasakęs, kad bandi

Visas žemės paviršis pa
siuvęs jaunų vyrų kraujais

“Blitzų” Dienos 
Pasibaigė,

Vokiečiai numato sunkų 
ir ilgą karą.

Nacių propagandos meis
tras Goebbels sako. kad 
Hitlerio “žaibas” (Blitz) 
daugiau nežaibuosias ir

Žinios iš Lietuvos
(Gautos aplinkiniais keliais).

Per Portugalijos sostinę 
Lizboną “Keleivis” šią są
vaitę gavo šitokių žinių iš 
Lietuvos

Nuo gruodžio 1 dienos 
visoj Lietuvoj Įvestos mais
to kortelės. Žmogus dabar 
negali nusipirkti sau maisto 
daugiau, kaip kortelėj nuro
dyta. Tai lygiai taip, kaip

ir senų motinų ašaromis! 
Kova bus dar ilga ir sun

ki. bet ji pasibaigs musų lai
mėjimu. Kuomet mes sa-

, , . T> •- perkūnais savo priešu ne-eksperto parašyta Rus,jos Į, ankyfi?s M • jau‘išde.
, . -. .= . r-,. . , . .! fronto apžvalgą, aiškiai pa- gg t0 “^aibo” knatas, o nau-
tai eis išvien tiktai tol, kolkad Hitleris jo Hitleris neturi. Kaip ten prie bolševikų buvo.
auku nebelik* tada iiedu’padaręs klaid^ užpuldamas bebūtų, bet Goebbels sako, Nuo lapkričio 3 d. Lietu-
aukų nebelik., taaa jieau, D kad “blitzu” dienos jau pa- voje pradėjo veikti laisvas

sibaigė. “Pasaulio vaizdui telegramomis susisiekimas.
griebs vienas kita už gerk-! ĘUS!j?- Sovietiją esanti gė
lės. Ar ne taip atsitiko? i nau karui pasiruošus, negu 

Tuo tarpu ateina šiurpių Vokietijoj buvę manyta.
Tas karo ekspertas esąs

Tas “pasaulio vaizdo pa
kitėjimas,” tai Amerikos 
karan Įstojimas. Pirma Vo-u nuo žemės pavirsio, ir ji - arba sunaikino žmonių mai- 

išnyks. Visi demokratijos i stą, drapanas ir daugely 
priešai, visi diktatoriai, ne- vietų sudegino jų namus.
žiūrint kokio jie plauko— 
juodo, indo, raudono ar gel
tono—bus nušluoti i pra-

Jei raudonoji armija da ne
spėjo ko sunaikinti, tai ru
doji armija pabaigė. Šitoj

gaišti. Juos nušluos jų pačių rezultate matom baisias li-’ 
sukelta audra. Mes esam gi-’ gas ir mirti. Tai yra baisiau- 
liai Įsitikinę, kad preziden-į sis karo padaras! Ligos gali

šio panedėlio vakarą i koje. Stalinas taipgi imasi 
Washingtoną atskrido Di- su buvusiu savo partneriu 
džiosios Britanijos valdžios Hitleriu. Galimas esąs daik- 
galva, premjeras Winston tas, kad šita Washingtono 
Churchill. Ji pasitiko aero- konferencija nutars atida- 
drome musų Prezidentas ryti ir daugiau frontų prieš 
Rooseveltas. Jie turės Wa- Ašies agresiją. Amerika ir 
shingtone konferenciją ka- Anglija iki šiol gausiai rė- 
ro klausimais. mė ginklais Rusiją. Ačiū

Kartu su Churchill’iu at- Amerikos orlaiviams ir tan- 
vyko Anglijos tiekimo mi- kams, ačiū anglų patari- 
nisteris Beaverbrook ir ne- mams. rusams pavyko vo- 
mažas ekspertų štabas. kiečius sulaikyti ir vietomi- 

ši konferencija, kaip da- pastūmėti juos atgal. Jeigu 
bar pasirodo, buvo supla- ne Amerikos ir Anglijos pa- 
nuota tuojau, kaip tik klas- rama. Maskvoje šiandien 
tingi japonai užpuolė A- gal jau šeimininkautų v<>- 
meriką. Taigi ji yra kaip ir viečiai. Taigi Amerika ir 
atsakymas i japonų užpuo- Anglija turi teisės dabar 
Įima. Jos tikslas yra išdirbti reikalauti, kad Rusija duotu 
bendrą karo planą ir sude- vietos Amerikos orlaiviams 
rinti visų spėkų veikimą, nutūpti. Jeigu Rusija paves- 
Galimas daiktas, kad bus tu Amerikos bombanešiams 
Įsteigta viena vyriausia ka- Vladivostoko aerodromu*, 
ro taryba, kuri planuos ir amerikiečiai galėtų iš tenai 
vadovaus tolimesnius karo naikinti Japonijos miestu.-, 
veiksmus. Bet ar Maskva ant to sutik*.

Apie pono Churchill'io kol kas da nėra žinių. Gali 
kelionę Amerikon niekas but. kad tas nebus sktubia- 
nežinojo iki jis čionai neat- ma jeigu ir sutiks, nes te
vyko. Tik tiek buvo spaudo- kios informacijos butu nau- 
je žinių, kad pereitą sąvaitę dingos priešui.
Churchill nepasirodė Ang- šiaip ar taip, Chmchiil'i.- 
lijos parlamente. veltui per Atlantą neskrido.

AVashingtone Anglijos .jjs phma tarėsi su Rusijos 
premjeras apsistojo Baltuo- atstovais ir Sovietu nusista- 
se Rūmuose, kai}) preziden- tymą turi žinoti. Taigi įei
to Roosevelto svečias. kja tikėtis, kad Washingto-

Prezidento išleistas ofi- no konferencija suras būdą, 
cialus pranešimas sako. kad kaip hitlerizmo šmėklai 
konferencija užsitęs gal ke- sprandą nusukti, 
liatą dienų ir kad pirnm-
čiausis jos tikslas esąs iš
dirbti planą, kai}) išnaikinti 
pasauly hitlerizmą.

šito tikslo siekia daugelis 
valstybių, todėl ši konfe
rencija esanti tiktai Įžanga 
i tolimesnius ir platesnius 
pasitarimus, kuriuose ofi-

pasikeitus,” jis sako, “prieš Telegramas galima rašyti 
mus atsidaro ilgas ir sunkus vokiškai arba lietuviškai, 

kaip kas moka. Bet i užsie
ni telegramos neina. Lietu
voje už vieną telegramos 
žodį reikia mokėti 15 pfe-

siu nuostolių žmonėmis ir 
medžiagomis, kokius atlai
kė Rusija—ir vis dar jos ar
mijos atsparumas pasilieka }jar «mes turjm skaitytis su 
labai stiprus.” Amerikos ir Anglijos galy-

Toliau jis sako: "Į fron- be,”’ sako tas nacių bara- 
tą, kur rusų armijos buvo banščikas. “Mes nesyki esa- 
jau 10 kartu sumuštos, tapo me pabrėžę,” tęsia Goeb-

kieti jos militaristai tikėjosi m£5p
utriuškinsią savo priešinin

kus žaibo atakomis. Bet da-
Šiauliuose vokiečių karo 

teismas pasmerkė sušaudyt 
Zigmą Rimšą ir StasĮ Vil- 
kuną, kurie buvę sugauti 
šnipinėjant Rusijos naudai 
ir prisipažinę kalti. Abudu 
sušaudyti.

Visiems Lietuvos apskri-

Taip pat neteko laikinai sa- minti po savo kaustytais ba- 
vo laisvės Olandija, Belgija tais daugiau tautų, 
ir kitos šalys. Bet visų jų. Pamatęs, kad Rusijoj ne
laisvė bus atstatyta ir nepri- labai sekasi, Hitleris dabar 
klausomybė užtikrinta.” veikiausia jieškos naujų au- 

Tuos reikšmingus žodžius i kŲ- I Angliją jis^ vargiai 
musu Didis Prezidentas pa-1 dds savo snuki kisti. \ ei- 
sake; kuomet Pabalčio vals-; klausia dabar jis briausis 
tvbes buvo užpludusios rau-! Ispanijon arba Turkijon. 
donos Stalino divizijos, o Į Anglai dabar pradėjo smar- 
Belgiją, Olandiją ir kitasi kiai lupti fašistus šiaurės 
šalis—rudos Hitlerio gau- Afrikoj. Iš Ispanijos Hitle

ris galėtų duoti sustiprini
mų saviškiams Afrikoje. Gi 
per Turkiją kelias eina prie 
Anglijos aliejaus laukų Ma
žoj Azijoj ir prie Suezo Ka
nalo. Bet Turkija veikiausia 
kovos, nes jos užnugaiy sto

versti niekais.’
Tai yra pirmas atsitiki

mas. kad vokiečių karo eks
pertas viešai prisipažintų, 
jog jų karo vadovybė pada
rė klaidą apskaičiuodama 
priešo spėkas. Be to da jis 
priduria, kad rusai greitai 
išmoko karo gudrybių iš pa
čių vokiečių ir dabar patys 
tas gudrybes vartoja prieš 
vokiečius.

Goebbelsas mano, kad šis - n,. v. ..~ o: „■ griauti 90 nuošimčiu namu. K„nfhktas ga s uzMtęstr Mie#telio ccntras Visiškai 
nuo o 11 i ■ sunaikintas. Dauguma žmo-

1 niu iki šiol gvveno rūsiuose.

jos.
Šiandien tiedu diktato

riai jau plaunasi tarp savęs. 
Demokratija gali tik džiau
gtis iš to. Tegul jiedu plau
nasi. kol vienas kitą pa
plaus. Dalykai eina Į gerąją 
pusę. Kaip vienas rašytojas 
šią sąvaitę piešia Rusijos 
frontą, jis išrodo taip: Hit
leris nusitvėrė Rusijos meš-

Ispanija Susprogdė 
Nacių Viltis.

Fašistiška Ispanija perei
tą sąvaitę paskelbė, kad ji 
pasilieka neitrali ir i dabar
tini karą nesikiš. Tai buvo 
netikėtas smūgis Hitleriui ir 
Mussoliniui kurie tikėjosi, 
kad jų frentas gen. Franco 
tikrai stosiąs jų pusėj. Kaip 
žinia, vokiečiai senai jau ji 
spaudė, kad leistų jų armi
jai eiti per Ispaniją ir ata
kuoti iš užpakalio anglų 
Gibraltarą, kuris guli pieti
niame Ispanijos gale. Šitas 
Ispanijos pareiškimas, kad 
ji bus neitrali, verčia many
ti. kad ji neketina vokiečių 
po* savo žemę leisti.

vi 1.000,000 vyrų Anglijos 
armija, gerai apginkluota ir 
gabaus generolo Wavell’io 
vadovaujama. Be to, Ame
rika yra pristačiusi turkams 
nemaža ginklų. Taigi, jei 
Hitleris briausis Turkijon, 
jis galės tenai palikti ne 
tiktai savo kailį, bet ir kau
lus. Jo sėbras Mussolinis 
jau pusiau priblokštas ir ga
las jam nebetoli. Gal sun-

Kaip Ilgai Tęsis 
Šitas Karas

Mažiausia trejis, o gal ir 
dešimtį metų.

Pramonės vadams Wash
ingtone yra duodami pata
rimai buti pasiruošusiems 
mažiausia trims karo me
tams, ir nenusigąsti, jeigu 
šis konfliktas užsitęs penkis 
arba net ir dešimti metų. 
Amerika stoja i kovą po to. 
kai jos laivynui klastingas

FINAI SUTIKTŲ TAI
KYTIS?

Stokholmo žiniomis, žy
mus Suomijos asmuo tenai 
pasakęs Amerikos spaudos 
atstovams, kad jei Amerika 
nepaisytų diplomatinių for
malumu, tai ji galėtų dabai 
suvesti finus su rusais pasi
rašyti karo paliaubas. Patys 
finai negali

bet užėjus šalčiams jų padė
tis baisi.

Tauragėje iš 1.500 namų 
sugriauti 802. Iš buvusių 
13,000 gyventojų dabar be
likę tik 7,900.

KASDIEN PO $63,000,000 
KARUI.

Washingtono žiniomis, 
tokio pasiuly-' dabartiniu laiku Amerika 

mo rusams daryti, nes rusai išleidžia ginklų gamybai ir 
galėtų suprasti, kad finai, kitiems karo reikalams kas- 
jau pavargo ir pradėtų juos; dien po $63.000.000, tuo 
atakuoti. Vietoj paliaubų, j tarpu kai Anglijai karas
prasidėtų didesni mūšiai.

SUNAIKINO VISĄ NA
CIŲ DIVIZIJĄ.

Maskva praneša, kad nuo 
gruodžio 7 iki 20 d. Mask
vos fronte vokiečiai netekę

kainuoja kasdien po <.» mi
lionus doleriu.

priešas sudavė labai skaudų užmuštais ..
smūgi. Musų šalies armija yokuj'

.„o «M..- dar nedidelė ir dar nepilnai C1.M divizija. (lo.OOo karei-
kiausia kova bus su japo- apginkluota. Pramonės esą buvusi sunaikinta iki
nais, bet laisvi Amerikos 
žmonės likviduos ir gelto
nąjį pavojų. Diktatorių vei
slė turi but išnaikinta, ir bus 
išnaikinta!

BRAUCHITSCH PAŠA
LINTAS.

Dėl to, kad vokiečiams 
pradėjo Rusijoj nesisekti, 
tapo j)ašalintas iš vadovy
bės maršalas Brauchitsch, 
vyriausis vokiečių armijos 
vadas Rvtu fronte,

mobilizuota karo gamybai paskutinio kareivio. Rusai 
tik apie 15 nuošimčių. A- J4 «Rpę ir visą išmušę, 
merika turi dideliu jėgų ir, a
diktatorius ji nugalės, bet: NACIAI BĖGA IŠ SUO- 
kol kas jos jėgos nėra da or- MIJOS.
ganizuotos ir įkinkytos i ko- Pereitą sąvaitę Nevv Yor- 
vą. Todėl ir sakoma, kad Į ke buvo nugirstas Anglijos! 
karas gali dar užsitęsti tre- i radijo pranešimas, kad

NIKARAGUA PASKEL
BĖ DA TRIS KARUS.
Nedidelė bet draugiška 

mums Nikaraguos respubli- 
-r?* ka buvo jau paskelbus karą11 k LI/Sv I» L <11 O 4 i _ • • ■ w « • « • • • >

Japonijai, Vokietijai ir Ita- 
lijai. Dabar ji paskelbė dar 
tris karus: Rumunijai. Ven
grijai ir Bulgarijai, kurios 
yra pasidavusios Hitlerio 
diktatūrai.

DU AŠIES TRANSPOR
TAI NUSKANDINTI

TIES LIBIJA.
Pereitą sąvaitę anglų or-

di- laiviai užklupo 4- Ašies 
jatą, o gal net ir dešimti me-! dėlių skubumu iš Suomijos; transportus, kurie po stipria 
tų. “Keleivis” tačiau netiki, nradėję bėgti visi naciai.1 apsauga plaukė su karei- 
kad totalitarai galėtų taip Kai kas spėja, kad dabar , viais i Afriką. Anglų laku- 
ilgai išlaikyti. Diktatoriai Suomija galės baigti karą, nai savo bombomis du šitų 
bus paklupdyti daug grei- nes rusai irgi susitraukė iš J laivų su priešo kareiviais 
čiau. jos žemės. _ J paleido juros dugnan. ,

Šaukiamc Pan Ame
rikos Konferencija.

Ji susirinks Brazilijoj, 
sausio 15 dieną.

Pan-Amerikos L nijos
valdyba jau išsiuntinėjo vi-

. .. . soms Amerikos šalims pacianai dalvvauiancios ir ki- a ,__...................kvietimą atsiųsti savo dele
gatus i Pan-Amerikos kon
ferenciją. kuri susirinks 15 
sausio dieną Rio de Janeiro 
mieste, Brazilijoj.

Vyriausis konferencijos 
tikslas esąs susitarti dėl 
bendros laikyseno.s jajionų 
pradėtojo karo akyvaizdoj. 
Be to. norima susitarti ir dėl

tos interesuotos valstybės

Pus Nauja Vyrų 
Registracija.

Turės registruotis 23,500. 
000 žmonių tarp 18 ir 64 

metų amžiaus.
Kongresas priėmė ir pre 

zidentas jau pasirašė pla. bendrų priemonių kovai su 
plėstą drafto Įstatymą, ku- svetimų valstybių agentais 
tiuo vyrai bus imami arini- ir visokiais “penktakojais. 
ion nuo 20 iki 44 metų am- k‘nu žodžiu, norima abi- 
žiaus, bet registruotis reikės dv’ . Amerikas sujungti i 
nuo 18 iki 64 metų amžiaus, vieningą trontą
Apskaitoma, kad šitokio k,l’s diKtatorius

bus apie bis.amžiaus vyrų 
23.500,000?

Rinktinės armijos tarny
bos valdininkai jau pradėjo 
darvti planus naujai regist
racijai. Registracija busian-

prieš viso- 
ir i u agen-

"GARBĖ.”
Amerikai

MUSSOLINIO
Paskelbdamas 

karą. Mussolinis pareiškė 
kad jam esanti “garbė" sto

ti ištęsta per kelias dienas, u greta narsiųjų japonų, 
ir registruosis kada nors Koks menkas turi but iš jo 
sausio mėnesyje. Armijon makaronas, jeigu gelton- 
numatoma imti kas mėnesį snapiai banditai gali pakel- 
po 200,000 registrantų. Ei- ti jo “garbę."
nant dabar priimtu Įstaty
mu, valdžia gali pastatyti 
7.000,000 vyrų armiją. Sa
koma, kad bus imami ir ve-

FĄŠ1STAMS PRITRUKO 
TANKŲ.

Žinios is Kairo sako. joe 
dė vyrai, jeigu jų moterys italų-vokiečių armija Afri- 
dirba ar turi kitokį užsiėmi- joj pradėjo bėgti dėl to. kad 
mą, iš kurio jos gali pragy- anglai sunaikino beveik t- 
venti. sus jo> tankus.
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Kur Kovoja Japonų Apsupti Anglai

5 i APŽVALGA i

BOLŠEVIKAI IŠVEŽE IŠ
LIETUVOS APIE 20C.00C 

ŽMONIŲ

“S oc i a: si i vesk i j Vieši r. i k ** 
išspausdino labai Įdomu lai
šką. nesenai gaurą iš Lietu-, 
vos. dis Įdomus tuo, kad jo 
autorius, matyt rusas, ne rik
iai patvirtina viską, kas bu-i
vo musu apie bolševikų re- 
.'-oią Lietuvoje rašyta, bet 
dar aiškiau tą nežmonišką 
raudont;Įu siauba nušviečia.

Paduosime čia rt.I; KIU
to laiško vietas "N. Gady
nės" vertime. Laiško auto
rius pradeda nuo pat Lietu
vos okupacijos 
Sako:

oradžic

bet už tai apkrovė juos to
kiais mokesčiais, kad žmo
nės nebegalėjo užsimokėti 
ir bolševikai žemę iš jų at
ėmė. Ne tiktai žemę atėmė, 
bet—

“Nemokančius mokesčiu 
tuoj pat areštuodavo ir siųs
davo i koncentracijos stovyk
las. arba i ištrėmimą. Kartu su 
tuo buvo vedama smarki agi
tacija už 'iaisvą' stojimą i kol
chozus, kurie visur pradedama 
organizuoti. Nelaimei, dėl i- 
prasto bolševiku begalvišku
mo. pavasario sėjai nespėta 
atgabenti sėklų, o todėl naujai 
suorganizuotu kolchozu laukai 
labai daug kur paliko pavasari 
neužsėti, arba tik pusiau už
sėti."

Todėl visuose lietuvių 
tautos sluogsniuose ivyko 
griežta:
t i p-a

čia matosi Hong Kongo tore ras. kur japonai dabar turi apsupę anglus. Priešlėktuvinė 
angių artilerija laukia japonų orlaivių pasirodant. Japonai jau tris kartus reikalavo, kad 
angiai pasiduotų, bet kiekvieną kartą angiai atsako jiems savo kanuolių ugnimi. Tuo pa
čiu laiku japonus iš užpakalio puola kiniečiai.

'■s*'. * ••v - >■<■, \< ■ -

Pataria Saugotis Provokatorių
“Naujosios Gadynės” ben- for the Promotion of Demo- 

dradarbis, W. P., pataria crac-y), kuris nesenai lankė- 
lietuviams darbininkams si Washingtone pas Hull’ą, 
saugotis Maskvos agentų, įteikė jam savo ištikimybės 
kurie iki šiol Amerikoje dir- memorandumą ir prašė jo 

užtarimo toms tautoms, ku
rios paskutiniais metais bu-

■ dS
: nuotaikos pasikei- 
link Sovietu Rusi-

'šestacieni. 1940 metu. bir
želio 15 d., motorizuotos ir me
chanizuotos raudonosios armi
jos dalys peržengė ką tik nau
jai nustatytas Lietuvos sienas 
ir begalinėmis eilėmis užtven
kė siaurus Lietuvos kelius. Tą jos. Visi lietuviai, kurie pir- 
pat dieną buvo užimtas Kau-«ma Sovietų Rusijai simpati- 
nas. Apie kokĮ nors pasiprieši- zavo. pagyvenę po bolševi- 
nimą nebuvo nei kalbos. Ilga- kų diktatūra pasidarė di- 
metis. fašistinis Lietuvos dik- džiausi JOS priešai, 
tatorius Smetona pabėgo i Vo- Bet visa tai buvo dar nie- 
kietiją. Pirmoji vyriausybė kis. palyginus su tuo teroru, 
buvo sudaryta koaliciniais pa- kuri bolševikai pradėjo vy- 
grindais. Įvedant i jos sąstatą kin šių metų birželio mėne- 
'buržuaziniu sferų' (ne parti- si. pajutę, kad Hitleris mo
jui atstovus. Sovietų vyriau- šiasi pulti savo partneri Sta- 
sybė oficialiai darė paleiski- liną. Birželio 14. 15 ir 16 
mus. kad ji esanti nusistačiusi dienomis po visą Lietuvą 

ėjo masiniai areštai. Laiško 
autorius rašo:

"Tos

koki Įspūdi i lietuvius padarė įas. musų susisiekimas su 
šitie masiniai žmonių areštai Lietuva nutruko. Nebeatei- 
ir trėmimai. Tie areštai ir trė- na nei laiškai, nei D-l'o An-( 
mimai, kaip logiškas bolševikų eevičiaus radiogramos, 
metinio kriminalinio šeiminiu- Kqį tQS žinjQS ateidavo, i 
kavimo Lietuvoje tęsinys, bu- tai ĮįetUviŠkieji bolševikai i 
\o priežastimi lietuviu sukilo jas vogdavo iš musų laikraš--
mo dirželio 23-24 d., kai tik t r-i-i

tai jie užsidarytų savo nešva
rias ‘armonikas’ ir sarmatvtu-1

bo Hitlerio naudai, o dabar, 
norėdami savo išdavystę
paslėpti, apsimetė Ameri-) vo diktatorių okupuotos, 
kos ‘•..airiotaif ir griebiasi; BiuIetinfe reikaiauja> 
net provokacijų, skuntoa i, ta komitetą -‘ištir- 
sayo oponentas yaldz.ai; „ komit£as
kaip pro-naems. Jis sako:,^,.^ aj Front for Nazi,..

“Mažiau apsipažinę su • ir jam vadovaująs “Agent 
komunistų ‘triksais’ žmonės i of Gestapo.” 

i labai lengvai gali papulti Įf Toliau tas biuletinis iš- 
• ‘bėdą’; geriau sakant, juos i skaito visus to Committee 
i gali komunistai Įtraukti Į i for the Promotion of Demo- 
i koki nesmagumą. Kaip craey narius, pasako jų užsi-
! prieš rusų-vokiečių karo ėmimą, kur jie gyvena, ir
; prasidėjimą komunistai tvirtina, kad kiekvienas jų 
šlykščiausiai terliojo šios ša- į esąs “nacių agentas” arba 
lies administraciją, taip jie “pro-nacis.” 
dabar visokiais budais sten- Toks esąs komiteto sekre- 
giasi pasirodyti labai gerais torius ukrajinietis Nikifor 
esą ir kad užsipelnius sau i Grigoriev, kuris yra pabė- 
•gerą vardą' griebiasi biau- • gęs nuo nacių iš čekoslova- 

j riaušių provokacijų. Štai j kijos; toks pat esąs rusų so- 
j kokius ‘triksus’ jie vartoja: i cialrevoliucionierių vadas

-Pasigauna komunistaii Viktot Ce.™°y- tok’s ,ir k2mį-
i -ŽI kuri jie žino. kad įet0 PĮ* mininkąs adv. F. J.

Bagoctus, kuris atstovauja

nesikišti Į Lietuvos vidaus rei
kalus. Lietuvos delegneijai 
Stalinas patvirtino tuos pa
reiškimus ir užtikrino ją tame 
savo ‘garbės žodžiu’."

Bet tas Stalino "užtiki mi
nias" nebuvo vertas nei su
rūdijusios jo kapeikos, nes 
jau liepos mėnesi, Kaip tik 
buvo ?>askelbti "seimo rin
kimai." iš Maskvos buvo at
siųsti čekistai < Stalino žval
gybininkai ) tiems "linki
mams" vadovauti. Vadina
si. ne Lietuvos žmonės vedė 
"liaudies seimo" rinkimu5, 
bet Stalino atsiųsti šnipai.

Kaip jau visi žino. kandi
datų i tą "seimą" niekas ne
galėjo statyti, tik vieni ko- 

už juo-
X 1 -

ilsuotmunistai. g;
buvo verčiami visi. Is Ramo 
buvo paskelbta, kad kas 
neis balsuoti, tas bus “-abo- 
tažninka-" ir "liaudies prie- 
S3S.

Tuo budu Į "'liaudies sei
mą" pateko vieni komunis
tai. kurie tuoj susirinko ir. 
pagal Stalino čekistų in
strukcijas. nutarė prijungti 
Lietuva prie Rusi ios.

Toliau laiško autorius
Miko t

"Tuoj po Lietuvos Įjungimo 
i Sovietų Sąjungą prasidėjo 
kampanija už Lietuvos ‘sovie
tizaciją.* Pirmiausias smūgis 
buvo nukreiptas prieš mažiau 
skaitlingas ‘klasinių priešų" 
sferas: valdininkus, pirklius,
namų savininkus, stambesnius 
žemvaldžius ir pan. Didesnieji 
namai, pramonės Įmonės ir kt. 
buvo nacionalizuota. Įdėliai 
(tankuose (virš 1.000 rublių) 
buvo konfiskuoti. Paskui atėjo 
lietuvių ir žydų inteligentijos • 
ej;ė. Pirmon eilėn nukentėjo 
kairaus nusistatymo žmonės.
Prasidėjo masiniai areštai.
Kalėjimai persipildė. Teko Į- 
kurti keliatą naujų koncentra-• 
i’iios stovyklų.

F V \ X

Lietuvos komunistams / y 
Maskva nepasitikėjo, nes 
visi jie buvo tamsunai i)- ne
mokšos. Todėl jiems vado
vauti buvo atsiųsti GPU 
žvalgybininkai. Žvalgybi
ninkas Gladkovas buvo vy
liau sis jų vadas.

Js pat pradžio,
atsargia! ejgesi su ukinin- nas James E. Yan Zandt. buvęs 

•s ; kiniu kai sudaro Amerikos karo veteranų vadas, 
n. ;u Lietuvos gy- 1936 metais buvo gavęs iš Ja-

šiurpios dienos ilgus 
metus pasiliks lietuvių tautos 
atmintyje, kaip vienas iš juo
džiausių puslapių jos naujau
sioj istorijoj. Tomis dienomis 
buvo suareštuota veik visa lie
tuvių inteligentija: gydytojai, 
advokatai, mokytojai ir kiti, 
l>endrai paėmus, keliatas tūks
tančių žmonių. Ypatingai pla
taus pobūdžio areštai buvo 
vykdomi kaimuose. Valstiečiai 
buvo suvaromi i vagonus ir ve
žami i rytus Kalbama, kad 
bendras skaičius areštuotu ir 
taip išgabentų lietuviu siekia 
iki dviejų šimtų tūkstančių 
žmonių.' Iš dokumentų, rastų 
vėliau išvežimo stotyse, nusta
tyta. kad dauguma išvežta Į 
Sibyrą. o mažuma i Įvairius 
koncentracijos lagerius. Kelia
tas traukinių su areštuotais 
lietuviais buvo vokiečių už
grobti ties Vilniumi ir Minsku. 
Yra žinių, kad kai kurie ešelo
nai žuvo vokiečių rusų kovose. 
Apie vieną išgabenamųjų par
tiją informuoja, kad ji visa 
buvo išnaikinta prie čirvincy 
kaimo. 8’» kilometrų Į rytus 
nuo Minsko.

"Žinoma yra. kad tokie pat 
areštai buvo vykdomi ir kituo
se Pribaltijo kraštuose. Latvi
joj ir Estijoj.

"Lengva sau Įsivaizdinti.

GRĄŽINA JAPONAMS 
MEDALI.

si šmeiže asmeni. kuris vra sa- i žmogų,
‘ ne nemažai nuken- Vl-a komunistu priešas, imsi“*'*."“’. J“*?8 a^vauja 

ašistu ir jokio nusisekti: ‘Kam jus ginate Hit-^tuvius. toks ir rasų social
ieji? Kam jus ji teisinat?’ ;*e?°l.ucionienų veikėjas Fe- 
ir taip toliau lodor Mansyietov. ir tokie

tiesioginių žinių iš į “Nors užpultasis žmogus Pat mm kiti 
nebus gali- vi

tėjęs nuo faš 
kaitimo nėra atlikęs 

Nor:
..................... , . .. Cių ir, šiek tiek iškraipę, T jptnvn. a.uM,

pasirodė pirmieji vokiečių or- Geibdavo jas savo spaudoj Liemv0‘ °aDai 
laivini ir pasklido žinia, kad kaip "savo informacijas
karas prasidėjo.

"Sukilimas prasidėjo iš kar
to Įvairiuose Liet
tuose: Miniu je. Kaune, siau- džiuginti save. kad čia
liuose ir kitur. I gatves mase- esa§ “laimėjimas.” Jie,
mis išėjo visi: jauni, seni, dar- mat £me prjverte D-ia
bininkai. valdininkai, buvę ka- Ancevjčfų nutiki?
nai ir kiti. Beveik visi sukilę- dažnai pranešdavo
kai buvo beginkliai, ginklų jie nepaIankiu daIvku
pasirūpino vėliau iš atimtu is .... '; ' Naujienos75 pbolševiku sandeliu •’ 1

toks pat priešas Hitlerio,, „ciai.” Paminėtas
pro-na- 

ir “Kelei-
spauaoj ma gautj, kol diktatoriai ne- kaip ir Stalino, bet nežino-1 Y1?’ . esas pro-nacių
acijas iš bug sunaij.jnli aplinkiniais; damas komunistų ‘trikso,”, lalįrastl.®' . , - • 

siaejo is Kar- nti.„-j. . - keliais visgi tikimės galėsią jis Įsivelia su jais i didelius i - , g1 galėjo šitokių
ietuvos mies- i net kal d^al tų ne' informacijų iš savo tėvu že- ginčus. Iš pašalies* klausant provokato
Kaune. Z„. ^?teS. b'>l-^vika, pra-, mįs iokju - ■ j nų biuru, suteikti! Kas g

Lietuvos.

jei to žmogaus , .v z 4 0110*1 011
nežinotum, galėtum ir pati- jeigu ne lietuviš

kieji Stalino čebatlaižiai! 
Taigi svetimi provokacijų

APMELAVO AMERIKOS keti. kad jis gali būti prona-
RAUDONAJI KRYŽIŲ. eis. Bet ištikrujų ji traukia

ir provokuoja i tokius gin-; fabrikai Amerikoje dirba 
v. LA prezidentas Bago- f.us komunistai, kad kitiem visais garais. Jie šmeižia ir 

j •. į. Amerikos atrodytų, kad jis yra ‘Hitle- juodina visus, kas tik stoja
Xl. . , arodo tikrą Raudonąjį Kryžių su pa- rjo šalininkas.’ Toki žmogų už pavergtųjų tautų nepn-

tingai smarkiai virė apie geiž- Ppezasti. kodėl D-ras Ance-(klausimu, ar ši labdaringa komunistai skundžia atitin- klausomvbės atstatymą ir
keliu stotis, dėl valdišku istai- v!eius.nebegali daugiau zi- įstaiga nesutiktų nusiųsti kainom Įstaigom ir tuomi jie diktatorių sunaikinimą.

mų is Lietuvos prisiųsti, i pašalpos badaujantiems jie- bando ‘Įrodyti’ savo ištiki- Bet mums teko girdėti,
.sako: tuviams, kurių tukstancius mybę šiai šaliai.” kad apjuodinti žmonės jau

"Hitleris paskelbė karą bolševikai ištrėmė i Sibyrą. Toliau W. P. sako, kad tariasi imti tuos niekšus už
Amerikai, o Amerika paskelbė Raudonojo Kryžiaus vii-.vienas "laisvininkas ban- apykaklių ir traukti juos tei- 
karą Hitleriui. Nuo to laiko šininkams Philip Ryan atsa- des ir ji tokiais “triksais” iš- smo atsakomybėn, 
susisiekimas laiškais, telegra- kė, kad jo organizacija ne- provokuoti, bet kai jis pu
momis. per radijo arba kito- galinti su bolševiku ištiem- grasinęs tam provokatoriui 
kiais keliais tarp Amerikos ir tais žmonėmis susisiekti, nes "suploti nosi, tai šis nusi- 
Yokietijos arba vokiečių oku- Maskvos valdžia neleidžian- gundo ir atsiprašė, 
puotų teritorijų tapo nutrau- ti. Be to. Maskvos valdžia
ktas- lietuvių visai nepripažistan-

"žinios. kurias siųsdavo ti. Visus Pabalčio valstybių
AnceviČius. suteikė daug in- gyventojus, lietuvius, * lat- 
formaciju apie tai. kas dedasi vjusų estus ir kitus, Maskva 
Lietuvoje, ir gaila, kad jų skaitanti ne tiktai “savo" 
daugiau nebebus. Dabar tik piliečiais, bet tikrais

Jis 
jiems

Kova ypa-

gų. dirbtuvių.
"Kaune smarkiausieji mū

šiai ėjo prie tiltų per Nemuną. 
Sukilime dalyvavo daugelis 
tūkstančių žmonių. Vietomis 
ėjo tikri mūšiai su raudono
sios armijos dalimis. Sukilėliai 
žuvo tūkstančiais. Bet jų užsi
spyrimas buvo tiek didelis, 
kad Vilniuje ir Kaune jie per
galėjo: miestai buvo sukilėlių 
užimti, o vokiečiai i juos vė
liau Įnėjo be vieno šūvio.

"Keikia pasakyti, kad vo
kiečių kariški pranešimai apie 
lietuvių sukilimą visai nieko 
nesakė ir tik tarp kitko pažy
mėjo. kad vokiečių kariuome
nė visur gyventojų entuzias
tiškai pasitinkama. Tas lietu
vių sukilimo užtylėjimas yra 
ne be tam tikros tendencijos. 
Bet taip pat ne be tendencijos 
yra ir kitos pusės pranešimai, 
kad lietuvių sukilimas buvęs 
vokiečių organizuotas: sukilė
lių gausumas ir jų silpnas or
ganizuotumas leidžia manyti, 
kad Berlynas lietuvių su
kilime didesnio vaidmens ne
suvaidino. Lietuva sukilo 
prieš Stalino terorą ir dėl to 
Stalinas turi pats save kal-

aplinkiniais keliais bus galima 
laiks nuo laiko išgirsti, kas de
dasi nacių pavergtoje musų 
tė\ų žemėje.

"Ką Ancevičius pranešdavo, 
tai ir komunistai vogčiomis 
persispausdindavo: tik jie me
luodavo savo skaitytojams, 
sakydami, kad tos žinios atėjo 
iš 'Stockholmo' arba iš kitos 
kokios ‘nekaltos’ vietos.

"Jie per kelis mėnesius kas
dien šaukė, kad Ancevičius 
esąs ‘nacių apmokamas’ tar
nas. 0 tikrumoje jisai yra tik 
laikraštininkas. Jam pasitai
kė nelaimė užkliūti Vokietijo-

CHICAGOS LIETUVIAI
PAKLOJO $1,000,000 

AMERIKAI GINTI.
Provokacija šlykščiausios “Naujienos” praneša, kaa

rųšies. Chicagos lietuviai išpirko
Lietuviškųjų penktakojų Amerikos apsaugos (de- 

taktika yra šlykšti. Bet ji yra fense) bonų už visą milioną 
tik vaikų darbas palyginus dolerių. Esą—

“Pereitą sąvaitę, ypač šeš
tadieni, šimtai lietuvių ėjo Į 
‘Naujienas’, Į Metropolitan 
Banką ir įvairias lietuvių tau
pymo’ bendroves pirkti apsau
gos bonus ir ženklus.

“ ‘Naujienose’ ir kai kurio
se kitose Įstaigose pareikalavi
mas buvo toks didelis, kad šeš
tadieni po pietų ir bonų ir žen
klų pritruko.

“Iš skaitlinių, kurias teko 
surinkti, pasirodo, kad per 
pirmą Amerikos karo sąvaitę. 
Chicagos lietuviai bonų išpir
ko mažiausia už Sl.000,000.”

su tom provokacijom, ko
kias daro profesionalus bol
ševiku provokatoriai Ame- 

Kalbėdami apie šitą do- , ikoje. New Yorke, prie E. 
kumentą. _ Vilnies bolsevi- 42nd streeto, yra Įsteigtas jų 
Kai nui įetė štai kokią pa- biuras, kuris kas sąvaitę lei- 
sa * džia ir “konfidencialų” biu-

"a) Pats Raudonamis Kry- ietini, pašvęsta vien tik pro
zini- neturi jokio susitarimo ir 'okacijoms. Visi demokrati- 
budų pasiekti tuos lietuvius, jos gynėjai, kurie tik yra už- 
jei jų ten yra: neigi žino ar mynę Stalinui “ant Romo.’’'' 
ten yra lietuvių. ‘ame biuletinyje yra šmei-

"b) Sovietų valdžia lietu- žiami kaip “pro-naciai.” 
vius neskaito skirtingai nuo
kitų savo respublikų piliečių 
ir pati jais rūpinasi.’’

‘111-

Šių metų gruodžio 13 d, 
’aidoj tas biuletinis spausdi-
na biauriausių insinuacijų 

Bet “Vilnis” čia skelbia prieš tą pavergtųjų Europos
je. kuomet iškilo karas, ir jisai melą, t nes Amerikos tautų komitetą (Committee nų turėtų nusipirkti kiek-

---------------------------------- - vjena&> kas turi atliekamu

Apsaugos (defense) bo-
tinti."

Kaip matote, visai nepa
žįstamas mums žmogus, ii 
turbut ne lietuvis, rašo Ne\v 
Yorko rusų socialistų laik
raščiui laišką apie buvusi 
bolševikų siaubą Lietuvoje, 
ir patvirtina viską, kas musų 
spaudoje rašyta.

Na. tai ką dabar pasakys 
musų Lietuvos išdavikai?

TIESIOGINIU ŽINIŲ Iš 
LIETUVOS JAU NEBE

ATEINA.

IOSokupantai Pennsylvani

dėjo pastangų iStrukH iš V«- R^onojo Kryžiaus virsi-
ninkas savo laiške nieko pa-

kMiu pagalbos, nes neturėjo ne,?so‘ Ir -'oks s™'
pinigu nusipirkti keturias lai- Į“ P'0?0, . "egalety
vakortes - sau. savo žmonai
ir dviem kūdikiams. Kuomet ™nas ?aliin-vs P'iestarauja 
jam nepavvko išvažiuoti, jisai k't;*T\ P"™3,™ PunKte <?? 
buvo priverstas dirbti Vokieti. Išakyta, kad Rusijon iš
joję toki darba. kokį sugebėjo. tremt’J >’?‘»' *g ,°.ant-
Yra tūkstančiai ir kitu žmo-l1'3™ P«»k‘e (b> aiškiai pa- 

: rodoma kad vra, ir dagi

kieti jos, prašydamas

kais, m 
lio nuo.-, 
vert* -j u. 
dėjo . a 
l'mė r ' 
didel -

Kol Amerika su Vokietija 
nekariavo, musų spauda A- 
merikoje gaudavo tiesiai iš 
Lietuvos žinių. Daugiausia 
ių atsiųsdavo Dr. Ancevi- 

kongresma- ėjus, demokratinio nusista
tymo žurnalistas. Paskuti
niais laikais jau ir laiškų at
eidavo oro paštu (paprastu 
paštu susisiekimo da ne-

nių. atsidūrusių panašioje pa
dėtyje. Ar tai dėl to juos rei
kia šmeižti ir drapstyti pur
vais ?

“Savo pranešimus laikraš-' 
čiams Dr Ancevičius siuntinė
jo ne kaip koks ten ‘agentas’,!

, P'a, ir
i “pazalatinama.” kad “So
vietų valdžia pati jais rupi-• Mnaši.

Šitaip save mušti gali tik
tai “Vilnies” bolševikai, bet 
ne Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus viršininkai.bet kaipo korespondentas, ir 

jiems už tai pateikė sąskaitą Amerikos Raudonąjį Kry- 
—panašiai, kaip kad daro žiu “Vilnies" bolševikai čia
kiekvienas kitas koresponden- apmelavo, ir apmelavo labai 
įas. gyvenantis laikraštiniu žioplai, ant vietos patys sa- 
darbu. Suprantama, kad da-' ve sumušdami.

SUIMTAS KAIP FAŠISTŲ 
AGENTAS.

iKs-***«« JE 
čia yra parodytas aktorius

pinigų. Jų yra visokioms su
moms: $25, S50. $100 ir tt.

Už $25 boną reikia mokė
ti $18.75. Po 10 metų val
džia išpirks tokius bonus 
po $25.

Už $50 bonus dabar mo- 
■ kama po $37.50, o po de
šimties metų jie bus $50, 
nes bus priskaityti procen
tai.

Savo pinigus galima atsi
imti ir po 6 mėnesiu, tik be 
procentų.

Bonai parsiduoda visuose 
paštuose. Pinigai eina kraš
to apsaugos reikalams: or
laiviams, tankams, laivams 
ir kitokiems ginklams dikta
torius mušti.

Bet rudeniop pra- ponijos valdžios modali, kuri
juos smaugti, dabar jis sugrąžino buvusiam buvo).

>i-:tiot! žemę. Ne- Japonijos ambas«dor<ui Nomu- bv1 dabar, kai tarp Ame- 
diko. rai atgal. rikos ir Vokietijos kilo ka

bai- .einant karui tarp Vokieti-;

KUMGV CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigu npnatystės į«-

— Tūlio Carminati. kuri federali- sj'' -trakai-foriia. n’-c<,k-n<ą ir -n doriškas ru-

.5 nevy [u

......................................, DAVATKŲ C.ADZINKOS ir kitos- . .... t . x. • i»«. •••i;.'' it nu*
jos ir .Amerikos, jokiu houora- linksmos dainos. Apart juokini™ “’u*’- valdžios agentai suėmė I^eu ^tyti kiekvienas tėvas ir jauni-
rų siųsi i jam nebegalima. ^uokirurų'

"Jeigu komunistai turėtų į Daugelis

C-adzinkos” teina no įvairi-. Yorke kaip fašistu agenta. Pri- k»ĮtK kurie ceMžia. 1 ad mot.rįa. 
irų damų. eilių, parodini ir tt b . .. ‘ . lontcns :r mvpmnsios renapultų j
lis iš dainų tinka jimk T trn-n? vacinme gyvenime jis vra Žino- tokią kunieu jrlnbn. Parašė kun. Geo.

lieni kiek žmoniško padorumo. į ^es,5‘ pf“\ ?nas ^a,P ^ount de Brambila. Towsen<l I’ox, D. D., sulictuvitin 
i t-odinun-l <!,• Sam-irūia. ...... 25c.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMIsRIKOS LIETUVIU GYVENIMAS i KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Australėnų Kariuomenė Šiaurės Malajoj
Iš kriaučių susirinkimo.
Gruodžio 10 buvo kriau

čių prieš-metinis susirinki
mas — gana skaitlingas ir 
tvarkus. Išklausius visų at
stovų pranešimus, pasirodė, 
kad žieminis overkočių se
zonas eina prie pabaigos.

Centro Komitetų, kad duotų 
oficialų pareiškimą Ameri
kos karo su totalitarinėmis 
valstybėmis klausimu. Pa
raginimas vietoje ir LSS C. 
Komitetas padalys pareiški
mą. Europos karo klausimu 
musų LSS C. K. senai jau 
pasisakė, pareikšdamas lo-

Lietuvių dfeiiktc irgi <lai- alu^2 demokratinėms'vai- 
bai mažėja. Apie naująjį ctvbėms 
sezonų yra visokių nuomo- ' -Susil?inkimas buvo yvas 
nių Vtem mano, kad ,.s biK ir atm0?fera (llauęiška.
vidutinis, kiti, kad ne. L m- ______ &
jos pareigūnai, kaip prezi
dentas Hillmanas ir kiti, 
mano, kad civiliu drabužiu 
gamyba sumažės, o kariškų 
padidės. Del šitokios padė
ties Amalgameitų unijo

Komunistai virto juodašim
čiais, donoščikais ir provo

katoriais šitame kare.
Komunistai per 22 mėne

sius varė Hitlerio propagan- 
Generalė Taryba savo posė- dą ne tik čia Amerikoje, be 
dy Chicagoje nutarė atidėti b visam pasaulyje, kur tik 
ant toliaus ir algų pakėlimo jų oi ganizacijos buvo ai 
reikalavimą. yra. Dabar jie persivertė ra-

Lokalas paaukojo iš savo gožium ne todėl, kad jie pa- 
iždo Kinijos našlaičiam* 25 matė savo klaidas. Ne! Juos 
doler
tar 
tu

■Cvzj.-.. '•», .. ...V. .»• * ... v
Šis vaizdelis parodo australėnų kariuomenę žygiuojant šiaurės Malajoj prieš 
Australėnai padeda anglams. Pagrečiui su australėnais in-ga malajėnu vaikai.

japonus.

reikalauti

timu
tų unija renka tam tikslui Amerikos “patriotai 
aukas. Bet nariai nurodė, jie apsimetė Amerikos “pa- 
kad musu Amerika dabai trijotais” ir demokratijos 
kariauja su Jaooniia ir ki- “gynėjais,” už tai juos smer- 
tomis totalitarinėmis valsty- kti nereikėtų. Bet jų 22 mė- 
bėmis, todėl mums reikės nešiu broliavimosi su Hitle- 
čia ant vietos aukoti pinigų, riu užgirti negalima. Pasi- 
Kiti da pridūrė, kad Sov
Rusijos valdžia sunaikino 
Lietuvos nepriklausomybę, niai!
šimtus ir tukstancius geriau- Ar yra Įrodymų, kad ko
siu Lietuvos sūnų sukišo Į munistai tarnavo Hitleric ; .
kalėjimus. Ar gi už tokias mašinai ir kenkė musų šalies -• .
skriaudas lietuviai gali duo- valdžiai? Taip, yra. ' ,^<^1.-™;.,’’ 
ti Sovietu Rusijai pagalba? juos patieksime. “Laisvės” >

Lokalo pildomosios tavy- Vum; 2' 194°- e<,it<’1 iale n‘ 
bos nariai nurodinėjo, kad ..č,1' - i i i + •• , ! gėj. Tas melas buvo išgalvo-
rinkliava daro Amalgamei- .. Paą™Č‘- kad toj. Ame-

.i..,: m .:: rikos buržuazines spaudos

! AKRON IEČIAI DRAUGAI SURENGĖ 
! RIMTAS DISKUSIJAS.

Akron. Ohio. ;jant; bet kada kalbėtojas
! LSS 20 kuopa ištikrujtd suminėjo’ ka(1 komunistai 
darbuojasi, šiais metais judėjo . Estams nuversti 
turėjo keturis parengimus: i ’ ji inių, tai but ę etamėj 
tris piknikus ir vieną balių.
ir visi pavyko visais atžvil
giais. Dabar, lapkričio 23 d. 
kuopa turėjo surengus vie
šas diskusijas šių dienų 
klausimais. Drg. B. Yersiae- 
kas atidarė susirinkimą h 
prašė publikos užsilaikyti 
ramiai laike kaibų ii disku
sijų. Sako, visi gausite balsą 
kalbėti ar diskusuoti. Mes 
socialistai, visada stojant už 
pilną demokratija, taip elg
simės ir šiame suvirinkime.

Pirmuoju pakvietė pa
kalbėti draugą V. T. Neve- 
lauską. kuopos sekretorių, 
kuris savo trumpojo kalboje 
apibudino LSS ju kuop«< 
istoriją, kada. ii Įsikuiė ir ką 
nuveikė per ta laika: -ako 
jeigu ne socialistai.

jus darbus 
naudai. Jei- 

,aidžia siau
rumos Sovie- 

nereiškia,
Komunistų

politika vienuolika mėnesių Kad komunistai Įpuolė partijos nariai turi teisę 
atgal. desperacijon už savo piaei- šmeižti priešingos politinės

Bet tai dar neviskas. Tie t i, tai visiems jau aišku. Jie paitiios piliečius “prona- 
Hitlerio agentai “Laisvės’ mano, kad pradėjo provoka- ciais.” Amerika nors ir ka- 
num. 8, 1940 m., sako: “An- toriškai skelbti savo politi- liauja su totalitarinėmis val- 
glijos, Francuzijos ir Ame- nius priešus "naciais” tie stybėnti*. bet spaudos ir žo-

IKalbos, kad susitaikyti su bo Hitlerio naudai ir trukdė somis juodašimtiškom 
jCokietiia ir bendrai visiem* Amerikos ginklavimam, priemonėmis tą laisve su- 

Sovietų Sąjungą kiy- Klystate. Mes dėsime da naikinti. Stalino diktatūros 
kol kas nedavė daugiau pastangų nutraukti čia nebuvo ir nebus, kaip 

tą jūsų “patriotizmo” kau- neims ir Hitlerio diktatūros. 
Tai yra grynas melas, su- kę nuo jūsų akių ir parodyti: Vytautas Katilius,

galvotas “Laisvės” pašto- ————- ---------------------------------------------——- ---------------

tas tam. kad pateisinus save KATALIKŲ VALDOMAS MIESTAS 
PASKENDĘS NEDORYBĖSE.

dabar Sovietu Rusija jau n 
nacių pusėje, kaip ji buvo 
metai atgal, bet demokrati
jos pusėje. Dėl to, esą, ir 
mes turime pakeisti savo 
pažiūras

protauti blaivų* žmonės, 
priešingi imperialistinėms 
skerdynėms.”

“Studentu suvažiavimas
Rusijos atžvilgiu, todėl pareiškė, *ako L^i^- 

Balsuoiant. vienbalsiai už- y® : ‘Karas tarp Anglijos 
gilias lokalo pildomosios ta- ”1 Francuzijos iš vienos pu- 
rybos pasiūlymas — duot' s®s’. *r Vokiet’jos iš antros, 
penkių šimtu dolerių auką. y*a imperialistinis karas; nr 
Tai reiškia, kad musų loka- °ėra kova už demokrat'ią 
las paaukojo 590 doleriu So- ar už mažasias tautas: šis 
vietų Rusijos ir Anglijos Jtaras yra vedamas 
medikalinei pagalbai. kų (marketų)

tinės valstybės kurstančio0 
Hitleri užpulti Sovietų Są
jungą, bet Hitleri* to neda
rysiąs — lis geras vyras. 
Taip laisvininkai varė pro
pagandą už nacių erštą.

Ir toliau tam pačiam 
“Laisvės” editoriale sako
ma: “Bulgarija taip pat pa
gerino santikius su Sovietu

Chicago, III. 'moka iš miesto iždo. Reiš-
Chicagos miestą valdo i kįa’'atei! mokėtojai «?.tai 

katalikai. Kai.) amerikono. :uz™ka' Sutašytas masinas 
tain ir ateiviu spauda rainio l>ol,c,la nuveza klt,ems
kiekvieną kalikų bažnv- ^Neriams Kada poįicija 
čios vadu išsireišima ir pri- !'ajy.h-a. k«d slot masinosP1

i "'uodą tam daug svarbos. 
į Laikraščiai dažnai rašo apie 
katalikiškos miesto val
džios prakilnumą ir pridu
ria. kad ačiū katalikų baž
nyčiai ir jos vadams turime

prižiūrėtojas
priderančiai

neatsiskaito 
=u ponais, vėl 

daro “užpuolimus,” o laik
raščiai lašo. kad prokuroras 
naikina gemblerių urvus.

iki neviskas, 
esi a i atgal.

Apie trys 
Chicagos

dėl rin- 
ir kolcniių.

Sąjungą. Vokietija veda ka-1<?**«*«?. miesto valdžią mėo .
ra ir nesirengia leisti Angli-' *Bns .tu'c!U majoras, vienoj miesto daly.

j pagyrimus kritikuoti negau- buvo užkalbintas, ar jisai 
nei vienam Chica- nori namatvti “gražiu viš-jai, Francuzijai ir kitiem. . .. .

Renkant lokalo valdyba. Tarp šio karo priežasčių imperialistams pasidalyti ^taiki,^,. o.,- lu
palikti senieji viišininkai: mes randame tok'as: Vokie- karo bazę Švedijoj Danijoj, kio$ tal]tos • n, ,i:rai

-- — - - -- - *— J— --------- ’-----—— ir Norvegijoj. vadinas i • T ,
“Lai°vė°”^ redaktoriai pil- i Kokios nedorybės darosi tokiu užkalbinimų. Ir jis la- 
niausiai pritarė Hitleiiui. Ikle.ikališkos miesto va L bai nustebėjęs,

gos laikrašty, nežiūrim ko- tų”.Laikraščiai rašė,kad po-

pirm. V. Zaveckas, iždinin- 4*’a t*ar® užpuolimo žings- 
ku F. Milašauskas. sekreto- "ius: ° Angina ner iba lai- 
lium A. Linkutis, board di- ka davė nuolaidų Vokieti- 
rektorium Ch. Kundrotas. ’aB šiuomi Angina bkejos. 
Joint Boardo nariais: T. Pe- 4al? P’ve’kti j vokiečiu val- 
tersonas ir V. Michelsonas. džią, kad Vokietija eitų j 
Į Trade Boarda: J. Buivv- kara prieš Sovietų Sąjun- 
das ir J. Jasaiti*. I Trade sąd’ . ,
okzekutvvi boarda: J. Nali- _T.° , J?"
vaika. i lokalo pildomosios v^s1 editoriale sakoma: sis 
tarvbos narius: F. Stanaitis studentu žygis nepatiks 
ir j. Ambrozaitis. Hearstui, nepatik* Diesui.

______ nepatiks ir socialistu lvde-
Iš LSS 19 kp. susirinkimo. riams, kurie darbuoiasi 

(mano pabraukta.—V. K.) 
Gruodžio 12 buvo LSS 19 ka(1 Amerika itrauku* i Eu- 

kuopos pneš-metmis susi- ropjnj imperialistini kara. 
rinkimas ALP Kliubo name. geį kas ju oaiso!”
Draugų susirinko apsčiai. Eisime toliau. A. Bimba 
Prie kuopos prisirašė du dabartiniu laiku rodo “išti- 
r.auji nariai. Drg. J. Janus- kimvbe” Amerikos valdžiai, 
kis persikėlė iš Paryžiaus j 0 ypatingai prezidentui F.D 
musu kuopą, o drg. Križi- R00seveltui. Bet ka tas fruk- 
nauskienė prisirašė pne tas kalbėjo anie Ameriko* 
LSS organizacijos kaipo valdžios politika ir prezi- 
nauia narė. Šįmet iau šeši (jenta Rooseveltą, kuomet 
nauji nariai Įstojo i musų tas pasiūlė Kongresui padi- 
kuopą. ir vienas persikėlęs, dinti apsigvnimo samatą? 
Tad septyniais nariais musų “Laisvės” num. 6, 1940 me- 
LSS 19 kuopa padidėjo. tais. savo “krisluose” Bimba 

LSS 19 kuopas organiza- rašė:
tore išrinkta draugė B. Spu- “Prezidentas Roosevel- 
dienė. Protokolų raštininku tas eina i miškus. Jau atsi- 
išrinktas drg. J. Glaveckas, žada visko, už ką dar taip 
Finansų raštininke — dr-gė nesenai jis gana energingai 
M. Strazdienė. Rengimo ko- kovojo. Savo programoje 
misija, kuri buvo surengus Kongresui jis tik miluariz-

maiora* labai Kižeides 
. Ir jis la- 
kad šven-

viišininkas ii net miesto ma-'Joj pa- 
joia< labai ■•nori” anvalvti kui:. ?,»le ™a".'-
niiesta nuo grarateriu. take- "ff.raz.,.V b,zn,?
tierių, gemblerių iru., ta- *ĮaiP
čiau tie ju geri "norai” nie- hieagos ir Cook apskri- 
kad neišsipildo. Kodėl? <’lc viršininkai tiek sulindę į 
Dėlto, kad ju žinioje vra visi visokius gemblerių ir rake- 
gemblervstės urvai. ,tieim urvu*, kad buvo pa-
' Dažnai laikraščiai išpu- 5auk,i. net. ant

Bet dabar tie paškustvos 
skundžia valdžiai kitų srio- 
vių žmones kaip “prana
šius” ir demokratinės Ame
rikos valdžios “priešus.”

Buvo visokių politinių 
šarlatanų lietuviuose, bet to
kių juodašimčių ir provoka
torių, kaip komunistai, dai. ?i“? uasiteismti, kodėl jie paver-nebuvo. Su tais gaivalais <-«a InubaM- Ka«l an n ten Chj j ta j lake.

” lpolicija užtiko gemblerių n . ", .
laketierių urvus ir juos “iš- t,e"« .«">bleny liugyną. 
naikino.” Tai vis dėka mies-

tenka kovoti ne tik organi
zacijose. bet visose sritvse. j

I

pelno. 
Nutarta paraginti

Pagal A. Bimbos suprati- 
LSS mą. prezidentas Roosevel-

komunistų pritarėjai prad - 
jo nei imanti ii pasigirdo 
balsas: "meluoji, meluoji.” 
Brazas paėmė balsą ir pa
reiškia: “Gal socialistai ir 
teisybę sako. bet as esu ko
munistų pasekėjas ir prita
rėjas. ir jeigu aš klaidinga*, 
'ai ne aš, bet komunistų va
dai. Neatsižvelgiant kas as 
esu, bukime visi lietuviai ir 
pasitaikius lietuviui nelai
mei, gelbėkime, bukime lab
daringi lietuviai.”

Buvo
kad rusai užėmę 
laiškus iš Lietuvos cenzū
ruodavo. Boklienė > tai atsa
kė. kad dabar ir Amerikoj 
kareiviu laiškai yra cenzū
ruojami.

Dig. J. Navicką-- kalbėjo 
tiumpai. Jis kreipiasi i pub
lika: matote, kokias puikias 
diskusijas socialistai nuren
gia. Taigi aš kviečiu visus, 
kurie dai’ nesate socialistais. 

Į orisirasykit prie LSS 20 
! kuopos. Daug draugu rninė- 
! io iš piaeities socialistu vei- 
; kinta. Gražiai tą veikimą 
i apibudino drg. P. Gaška, 

į-,- Ohio ! Diskusijose dalyvavo taipgi 
nnunistaiiN. Tiumnickas, L Milickas

prisiminta n ta.s, 
Lietuva

mes
neturėtume tokio susirinki
mo, koki turime šiandien.

Antras kalbėjo drg. P. 
Turgelis, kmis nurodė kai n 
socialistai veikė seniau. Kal
bėjo apie angliakasių uni
jas. Kąi sociali-tai kitą.svk 
tvėrė, tai šių dienų komunis
tai visą tai giiauįa. Kada 
buvo renkamos aukos strei 
kuojantiems Pa. 
maineriam*. tai
buvo pirmi prie aukų rinki-!11.' kiti. Diskusijos buvo labai 
mo. ir ka lie surinko, tas iu rimtas, su gerais takia;* irji , .
rankose sutirpo. Toliau drg.: argumentai.
P. Vingeli0 Pabrėžė, kad ii • Aš nuo savęs, kaino ko- 
Lietuvoie, kada K. Grinius respondentas, turiu pareiks- 
davė laisvę liaudžiai ir pa
leido komunistu* iš kalėji
mo. tai jie padėjo fašistams

t i, kad susirinkime nuotai
ka buvo gera. nebuvo jokių 
užsipuolimų, ir kada virins

nuversti prezidentą K. Gri- kalbėjo, 'ai visi
nių.

Iki šios vieto* svetainėj 
buvo taip ramu. kad galima 
buvo girdėti žmogų alsuo-

Bet patarlė sako, “vantas 
Dabar yra karo laikas. Vi- to budriai valdžiai. Gi ištik- varnui i aki nekelta.” Taip

si šios šalies ištikimi pilie- i uju, tie ponai gemblerių buvo 
čiai stropiai dirba šalies gy- vietas neišnaikino, bet išgar- Musu 
nimui nuo užpuolikų. O ko- sino, kad smalsuoliai žinotų tinti, 
munaciai, vakar dirbę H it- kur nueiti.
leriui. Šiandien virto provo- Laikraščiai taipgi inibni- 
katoriai* ir skundžia ištiki- ja, kad prokuroras *u polici
nius šios šalies piliečius kaip ja užpuolė “slot” mašinų 
“pronacius.” Ar gali būti vietas, ir net pa veikslia i 
biauresnių žmonių, kaip ko- laikraščius Įdeda, kaip poli- 
munistai, kurie tokių prie- cija “daužo" tuos automa- 
monių griebiasi prieš savo tus. Bet ištikrujų to* maši-

įr su 
ponai

‘grand
buvo

jury.’’
nubal-

Tai tiek šiuo taniu.
Chicagos patriotas.

klausė
Man rodos, kad publika pa
geidauja tokių diskusijų ir 
daugiau. A. Gutauskas, 

Susirinkimo koresp.

TELEFONAVIMAS j
TOLYMAS-VIETAS

FES ŠIAS KALĖDAS
TDR1 BŪT APR1BD0TAS

politinius priešus? nos naikinamos tik dėlto.
Buvo renkama ALP Kliu- kad slot mašinų užlaikylo- 

bo valdyba. Iš Amerikos pi- jai duoda maža atskaitą 
liečiu kandidatavo prieš ko- tam tikrai saikai. Tai viskas, 
munistuojancius kandidatu* Chicagos tei*mo name. 
i pirmininkus J. Buivydas, o trečiam skiepe, 50 jiėdų gi- 
i lyderius — Andziulaiti;, luinoje, yra suvežta šimtai
Jie gavo mažesnį balsų konfiskuotų “slot mašinų." 
skaičių negu komunistuo- Sudaužytas mašinas šutai-o. 
jauti kandidatai, todėl “Lai- Už darba mechanikam už-

WQRCFSTF.R. M&SS 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

CHESTNEY’S
CANTEEN

smagiausia užeiga.
GANDŽIAI PAGAMINTI VAL

GIAI Iii IšSIGfiRIMAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

i- vi«nkjų ifeiirhysėiu ALUS
Čia gaunama ir “KELEIVIS" 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTER. MASS

KARĖ reikala*,ja sumažinti typišką Ameri
konų paprotį ir tradiciją... pasveikint su 
Kalėdoms per telefoną tolimais pašaukimais 
Tasai sumažinimas yra Įsakomas.

Ypatingai mes turime paprašyt Naujosios 
Anglijos žmones, kad jie nešauktų Kūčių 
Vakarą arba Kalėdų dieną pietines dalis nuo 
\ew York City. i vakarus n,w» Chicagos, ar
ba į Maritime Provincijas. Tokie pašauki
mai. šiais pavojingais laikais, gali sutrukdyt 
kitus pašaukimus, kurie didelei reikalingi 
šalies apsaugai. Armijos. Laivyno, civilinė 
apsauga ir svarbioji industrija remias, ant 
telefono patarnavimų naktį ir dieną.

Tarpe Naujosios Anglijos vietų mes būti
nai prašome kad pasikalbėjimai butų trum
pi. nors ir yra pakankamai linijų kad suteikt 
tinkamai gerą patarnavimą.

čia tai ne Kalėdų pranešimas, kuri mes 
sumanėm paskelbti. Musų gi noru yra kad 
telefonas prisidėtų sukelt Kalėdų ūpą kiek
vienoje šalies dah. liet šįmet aukščiausia 
musu visų pareiga... pirmiausiai patarnauti 
m,įsų šaliai negu aprūpinti ypatiškus in
teresus.

Mes pakarto jam... malonėkite nešaukti 
tolimas vietas Kūčių Vakarą arba Kalėdų 
Dieną į pietų dalis nuo New York City. į 
vakarus nuo Chicagos, arha į Maritime 
Pro\ incijas.

Ačiū visiems!

NEW ENt.LAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
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APIE VISKĄ TRUMPAI.

Pasikalbėjimas 
.Maikio su Tėvu

ous nasrarbmtas. į

šventas, teve. 
Aš maniau, kad tu jau išva
žiavai japonų mušti.

—Kad as. Maike. tik ant 
sa us' < žemės galiu faituotis. 
<• su japonais reikia ant ma
rių. A s vandens bijausi.

—Tai kur gi buvai taip 
ilgai prapuolęs'.'

—t) ai’ čia tavo biznis. 
Malke.’

—Bet pakiausti jug ga
lima.

—Šiur, kad galima.
--Na. tai pasakyk, teve.

kodėl tavo kepurė uždėta 
kreivai?

-- šiais, man viliam šįryt u 
nukiito puodas” ant galvos ii 
padarė dideli guzą. tai va
luk :<» ir kepurė kreivai sto
vi. Bet pasakyk, ar as čia 1 -., 1».. , ‘ >i lėt > .

—Ne. tėve. čia gravitaci
ja kalta.

—Sakai, ta gyvanašlė?
- -Ne. teve. gravitacija 

nėra jokia našlė. Tai yra jė-
kuri traukia prie žemes
- daiktus. -Jos traukia- 

i: tas puodas nukrito
tau ant galvos.

- D iš kur tu tą žinai?
— Iš fizikos.

Maike. tas žodis man 
ue) ><; tin ka. Daugiau taip ne
kalbėk.

— Kode!? -Juk fizika nė
ra .uoga." žodis. Tai yra tani 
tiki a.- noksiąs. kuris aiški
na medžiagos energiją, dai
ktų judėjimą ir tt.

1 ai -asai, kad tas mok- 
-;a.- .r guzą manu galvoj

Riejo. *
—Ne. tėve. ne mokslas

tau guzą Įdėjo, bet mokslas 
pasako, kodėl puodas krin
ta žemyn. Pirmutinis šitą 
i ša išk i n o Ne\vt o nas.

—O ar jis turi medali nuo 
Stalino?

—Ne. jis senai jau miręs. 
—Jeigu taip. tai jis buvo

melagis.
—Kodėl melagis?
—Maike. Pruseika rašo

“Velnio" gazietoj. kad kas 
nepriklauso prie Stalino 
vietos. tai visi vra melagiai.

kad
didžiausi melagiai yra 
kaip tik tie. kurie garbina 
Staliną.

—Orait. vaike, pasikal
bėsim kitąsvk. Dabar aš tu
riu bėgti, ba musų blaivi
ninkų susaidė parsivežė 
alaus bačkute.

-O man rodos, teve.

Agrikultūros 
praneša.meilias

Depaita- J Japonų šnipai sakosi suži- 
kad cuk-noję. kad Japonijos pakraš-

raus šimet Amerikoje yra čiuose dabar yra 2<» Ameri- 
daugiau negu pernai. Metai i kos submarinų. kurios tyko- 
atgal šiuo laiku cukraus bu-'ja pasigauti Japonijos lai
vo 374.000 tonų atsargoj, o vus.
dabar yra 610.740 tonų. ---------

——r - r-1- • ! Watervillėj ir Ashburn-
Manilos įlankoj. Filipinų į jiame (Maine’o valstijoj)

pakrašty, pereitą sąvaitę žu- i kelios nularė Uirbti
vo nuo minos 
laivis
vežė iš Manilos gyventojus §to apsaugai.
i saugesnę vietą. Žuvo 162 ---------
asmenys, jų tarpe daug žy- Kinijos konsulai Ameri-‘ 
mių valdininku ir visuome- koje dalina kiniečiams tam 

tikins ženklelius, kad ame
rikiečiai galėtų juos atskirti 
nuo japonų. Ženkleliuose 
yra Amerikos ir Kinijos vė
liavos.

minos Filipinų gar- visą Naujų Metų dieną ir tos; 
’Corregidor, kuris dienos uždarbi atiduoti kru

nės veikėjų.

Washingtone vra ruošia
mas cenzūros bilius. Norima 
paimti federalinės valdžios 
kontrolėn radiją, telegrafą, 
telefoną ir kitas susižinoji
mo priemones.

Middleboro miestely, ne
toli nuo Bostono. 70d bat
siuviu unija pareiškė 100 

ištikimybę prezi-nuosnnciu 
dento Roosevelto 
svbei.

vvriau-

Anglijos laivyno ministe
rija paskelbė, kad Atlanto 
vandenyne buvo nuskandin
tas jos lengvas kreiseri- 
“Dunedin.” Jis turėjo 450 
žmonių Įgula ir buvo ap
ginkluotas šešiom 6 colių 
kanuolėm.

240 Harvardo universite
to studentų pasiūlė *avo 
krauio Amerikos Raudona
jam Kimžiui. kuris nori su
linkti iš viso 200.000 pain- 
čių kraujo sužeistiems Ame
rikos kareiviams.

\Vashingtone pereitą są
vaitę apsirgo Litvinovo 
žmona. Atvykstant Ameri
kon. ji buvo Singanuroi i- 
skiepyta: nuo to užsikrėtė 
jos oda ir pereitą savaite 
T.itvincvos karštis pakilo iki 
104 laipsnių.

Detroite Užmušti 
Penki Lietuviai.

Žuvo Uršulė Griunienė, Bro
nius Eibutis, Jonas Gudaitis

ir kiti.
Lapkričio 3 d. Dearborno 

autobusas, ėjęs iš Detroito Į 
vakarus, ant Michigan avė. 
užmušė lietuvę Uršule Griu- 
nienę, “Keleivio” skaitytojo 
ir korespondento Jono G riti
no žmoną, kurią jisai 1026 
metais parvažiavęs Į Lietuvą 
vedė ir su savim atsivežė. Ji 
buvo 42 metų amžiaus. Buvo 
kilusi iš Gudelių kaimo. Pa
jevonio vals.. Vilkaviškio 
apskričio, gimus Škotijoj. 
Paliko vyrą ir 14 metų duk
relę Irenutę. Nelaimė ištiko 
einant jai skersai gatvę, šo
feris mėgino išvengti nelai
mę. tai pasuko i šoną. du ka
rus apgadino ir vistiek nelai
mės neišvengė. Nuvežta i li
goninę velionė po 8 valandų 
mirė. Lapkričio 6 d. palaido
ta Holy Cross kapinėse.

Tą pačią dieną buvo už
muštas ir kitas lietuvis. Gi 
lapkričio 24 d. buvo užmušti 
Bronius Eibutis. 27 metu am-

... . žiaus lietuvis, ir Jonas Gu-
Sacių Šnipas Sakosi daitis, 54 metų amžiaus yv- 
Esąs “Lietuvis”

Jis suimtas Kuboje k Artu su
kitu nacių “Gestapo’ 

agentu.

s a 
vi?
>■> . <3'

NAUJAS ĮSTATYMAS 
DUODA PREZIDENTUI

DAUG GALIOS.

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. kipro bielini° atsiminimai.

(Pabaiga)
.i-in/iinn npunmAnr.inin rh'^ucrn

das. nenorėdamas motinai bloga, sutiko iš 
eiti iš namu. Gretai apsirėdėme i; iš ki.o

viesoj vietoj mitinge arba pasikeisti darbo POHC1Jai i nagus, 
vietomis. J klausimą, kur jis taip gražiai Nutarėme eiti i šiaudinę aiba i Gerv- 
musų kalbos pramoko, gavau keistą atsa- biškius. iš ten susisiekti su Kairiškiais. B >- 
žymą — esą Londone. Prieš porą metų jis eidami i Šiaudinės kelia, užgirdome, kad 
buvęs priverstas emigruoti. Pabėgęs Ang-! iš Kairiškių išvažiavo porinis vežimą* ir 
iijon patekęs lietuvių šeimon. visą laiką pasileido ton pačion pusėn. Mums ;.:ad la
joj gyvenęs ir pramokęs lietuvių kalbos, rė visai neaišku, kas dedasi Kairiškiu; 
bet užtai angliškai beveik visai negalėjęs Apie grįžimą negalėjo būti nei kalbu-.
; usikalbėti. Revoliucijai užėjus, šis simpa
tingas vyras grižo Latvijon. Visą 1905 me
tų itideni ir žiemą (kitą) .jis buvo revoliu
cijos darbe. Tačiau 1906 metų pavasari ji 
palei Liepojų suėmė ir “bebėgant’’ nušovė.

-Mažeikiuose patikrinau išplatintus gan-

Nuėjome i Gerybiški pas Gotšaidą ii ra
dome čia atvykusi J. Siiutavičiu. ParimUo, 
tai jo čia važiuota mus peispėti, kad ir rio 
ypatingo nėra. Tačiau, apsvaistę ind.-.i, 
visi vienbalsiai nutarėme, Jog Tryškiu i po
licininkas greičiausiai kažkiemgreičiausiai Kažkieno liepiama* 
H'vo atvykęs žvalgybos tikslais, ir to lėl 
reikia pasisaugoti ir nelysti stačia gaiva i 
ginkluoto būrio nagus. Visiems buvo aišku, 

’ i: * kad visa vietos administracija Kairiškius
Užėjo Kalėdų šventės. Nusibasčiau i taikė revoliuci io* lizdu ir kad vėdavai 

Kairiškius. Iš Vilniaus buvo atvykęs šven- anksčiau Kairiškius užpuls koks nors Pe
čiu Vladas Sirutavičius. .Jo atsivežta buvo teistas ar kas kitas, todėl reikėjo imtis ati
kas dieną valdžios konfiskuojamų laikraš- rinkamu priemonių.
čių ir žurnalų. Spauda vis dar daug rase 
apie ginkluotąjį Maskvos sukilimą, apie 
barikadų mušius Priesnės rajone, apie nu
galėtum žiaurumus. Kairiškiuose ir visoj 
apylinkėje buvo visai ramu. Rodėsi, kad ii

( us apie rusų mušimus, tačiau nieko pa r 
šaus nebuvo buvę. Tokius gandus leid< 
movokatoriai ir įu-ai reakcininkai.

Musų visų bendiu nusistatymu, aš me 
jau visai išsinešdinti iš šių kraštų, viet 
niai žmonės turėjo pasilikti, kad’ ( 
nekeltų panikos ir atidžiai

.... na policijos ar kariuomenės buriu i,rie i,
bauoziamie.ii būriai buvo sustoję veikti. įtikėtai nepatekus Į jų rauka u Stu- 

. iena švenčių diena ėjo galop, ir palengva dentas Beresnevičius turėjo man radčri iš- 
icino. Kambanuose buvo visai pilka, mes Įnešdinti iš šios apylinkė'. Fu :uo nuve
dėjome be žiburio iv laukėme, kada visai kau į Kalniškius, o iš ten i Dabikinė* stoti 

užeis naktis, nes nebuvo kas daryti ir kui į naktini Vilniaus traukini. Dabikinė 
skubintis. .... tis šiuo atveju buvo ideališkiausia

I musų kambaii staiga Įnėjo mergaitė i: Niekas manęs čia nepažino t1, s oty • >
pranešė poniai Sirutavičienei, kad kieme jokios po’ieiios. ir todėl visai mūriai ’.i-ri—

Iri IIK k ,

' o

s *to- 
vieta.

t as tuednirkas ii noris ją matyti. Kažka- 
i- ėjo u po’icininku kalbėtis Staiga grižu- 
- ! kambarin ponia Siiutavieiene. bijodama 
dėl Vlado ir manęs, susijaudinusiu balsu 
patarė mums. kol dalykas išsiaiškins, ap
leisti namus, nes nežinia, kieno liepiamas 
<•;.* atvykęs uiedninkas, o gal paskum ji

laukiau traukinio. Traukinys švenčiu ing’u 
mažai teturėjo keleivių, o tai buvo ir geru 
i. b’oga. ligai negalvodamas pašilų; į 
antią lentyną, kad ne kiekvienus galėtų 
mane matyti ir -tekėti, ii nepasijutua ririp 
pravažiavau Paoilę, Šiaulius i-.- visa kita* 
storis, kur daug kas mane galėio pažinti.

ema baudžiamojo būrio dragūnai. Priešin- Traukinys bėgo Vilniaus link. Vilnia'tuo
i. šitam patarimui buvo nepatogu. VIa- metu buvo saugiausia mums vieta.

Krislai ir Rąstai. viais, tai jau pastatytas kry-
ras. Juos užmušė automobi- ---------- - zluri. . . .
lium važiuodamas lenkas Pruseika kaip Bimba: Jeigu Pruseikai ar Bimbai 
Edvvard Dudek. kuris arės- jieško bendro fronto. Lenku pavyktų kada nors sudaryti 
tuotas prisipažino “porą alų” tiemtinė valdžia piktai žiu- ?ti lietuviais “bendrą Įron- 
išgėres. Parmušęs Gudaiti ir -ėjo i bolševikus, o šiandien ,r,es išmesime dešimkę
Eibuti, Dudek visai nesusto- jie broliai kovos lauke.” ra- Jiems ant medicinos ir de

šimkę sovietams ant medi-
lenkas. S. Piotrovvski, Churchillis, nei franeuzas einos...

Iš Havanos pranešama, 
kad Kubos policija sučiupo J°- bet mėgino pabėti. Kitas šo jisai. Nei Rooseveltas, nei
i- !•_ .j. _ r- -- ' _ iuunac lunt-o< Q ' h n j v h i 11 nui frun/»ii7ui

Italijos Socialistai
Ruošia Revoliuciją. Xokielijos Gestapo agentus

, .. . ? N statant ant kalno didelius Ji P^1'.
Londone gauta žinių, kad 

Italijos socialistai ir kitos 
priešfašistinės grupės ruo
šiančios revoliuciją prieš 
Mussolini ir jo fašistišką re
žimą. Socialistu organizaci

KAKTUSAI IŠGYVENA 
400 METU.

Kas lėtai auga. 
gyvena. Šiltuose

tas ilgai
_  kraštuose
auga kaktusai, kurie išgyve
na iki 400 metų. tačiau per 4 
šimtmečius augdami neriau- 
ga didesni, kaip 4P pėdų. 
Tuo tarpu Lombardijos to
pelis per 4 metus išauga ik; 
40 pėdu. bet retai išgyvena 
20 metu.

BRITAI NUŽYGIAVO 
AFRIKOJ 250 MYLIU

nei
įjo ir užvažiavęs už DeGaulle nėra bolševikai, . . j ‘

leflektorius, kuriais butu akil-1 Pavertė su,toti. ‘ jis aiškina toliau. Lietuviai Ąndnuhs saukia, kad be
galima duoti naciu laivams Tapati mėnesi Detroite jok sutinka -n Roosevelto- Įuxiai katahkai tautmmka1 
ant iui iu signalus, anie Ame- buvo užmušta dar viena lie- Churchillio 8 punktai, tad H'. Komunistai, kurie priesm- 
rikos laivu'"ir orlaiviu judė- tuvė moteris. Taigi iš viso yra pagrindo veikti išvien, turėtų nuversti

Reflektoriai buvę sta- Per lapkričio menesi po au- saldliežuvauja pona^ Pru- laiKininkaujan c i u s na- 
ant aukšto kalno, nuo

Jimą. 
tom i

ja Italijoj uždrausta, bet ji kuiįo galima plačiai matyti 
yeikia slapta. Jos komitetas Atlanto vandenyną, 
išleidęs manifestą i žmones. Polici ia suėmė tūlą Rein-
kur tarp kitako sakoma: nokia Hahną. 61 metų am-

''Mussolinio klika nesi- žiaus vokieti, kuris esąs Vo- 
drovėjo parduoti Italiją ir kiečių Gestapo (šnipų orga- 
Jos žmones svetimšaliui nizacijosi agentas. Kubon 
(Hitleriui), kad prieš savo jisai atvykęs kaip “turistas.”

dienomis prezi- 
t(>: -eve'tas pasirašė 

i-t ų i..;, kuri- duoda jam 
teisių ir didelės ga

li".- vesti karą prieš užpuoli
ką-. Tai p kita ko. preziden- 
a- <labar galės:

i įvesti cenzuią visv- 
xi. ..- susižinojimams su 
užsieniais.

2. Pertvarkyti administ- 
j .e jo.- aparatą.

Keisti apsaugos darbu spaudos 
tv.atraktus ir daryli juos be svėl 
\ aižytinių.

L Paimti apie 87,000.- 
ooi.oit! -\etiiušaiių turto 

- p.-augo* reikalams.

ntas Kt

liaudies norą galėtų išsilai
kyti valdžioje."

Siekdama Mussolinio dik
tatūros sunaikinimo, socia
listų organizacija skelbia 
šitokius savo tikslus:

Tuojau padaryti atskirą 
taiką su Anglija ir kitomis 
valstybėmis, kurias fašiz
mas y; a užpuolęs:

Atšaukti italu armijas iš 
visu karo frontu:

Kartu <u Hahnu esąs su
imtas ir kaž-koks Schmere 
Rubin, 65 metų amžiaus vv
ras. kui is pasisakė esąs “lie
tuvis.” Jisai paiuošęs planą 
minėtajam įeflektoriui.

Policija jau sužinojusi, 
kad tas “lietuvis” palaiky
davęs glaudžius santikius .-u 
nacių konsulatais ir šnipu 
centrais.

Reikia pastebėti, kad nei
Ūkininkai privalo sustoti iš vardo, nei iš pavardės tas 

mokėję mokesčius fašistų sutvėrimas i lietuvį nėra pa
valdžiai. o darbininkai pri
valo sabotažuoti ir ardyti 
ginklų ir amunicijos dirb
tuvėse :

Skelbiama pilna žodžio, 
ir susirinkimu lai-

nasus.

' t i

PLANUOJA 50.000.000 
DUJAKAUKIU.

i . 'iž e- apsaugos diiek- 
o1 - .... Guardia sakosi
p Kūjį. ■ e.-o kad pa-

j ringų pagaminti 
dujakauKių civi- 

X ” . i • • •- '/Uit .iiPrri» .Jienn

“KELEIVIO” KALENDO 
RIAUS 1942 METAMS 

NELEISIM.
Pranešant draugam-, kad

“Keleivis” Kalendoriaus
- 1942 metams neleis. Tiems

Londone gauta žinių, kad;draugams, kurie jau pii-iur- 
didelė nišų annija pradėju- tė pinigus už Kalendorių, 
si daryti manievrus Man- pailginsime prenumeratą 
džurijos (Mančuko) pa- atatinkamu! laikui, 
kraštv. “Kel.” Administracija.

MEMB

oi i: iih.ii v
“IIm* psirpoM- oi ih«- A--«« iiilioii -hull 
I.,- lo h«-l|t |.i'r'< r»«- llir i«l« al- aini 
lr;»«l!*i«»i oi our romiu t. Ihc I nilo.J 
SU.i« » oi Aiio i.'.'.i. lo n ii'T. ii- lan> 
aini ii;»pir< <>lh« r- lo r»—pert am) ol»«-j 
Uti ni, aini iii all «a>» to ai«l in maitins 
llii- loimlrj sri-ali-r aini •wtt»,r*’

tomobiliu ratais Detroite žu- seika. ciams savo vadus ir stotų
vo 5 lietuviai. Daugiausia ne- Piimoj eilėj patariant l,ž lietuvių vieningą veiki- 
laimių įvyksta ant Michigan Leonui pritaikyti tuos punk- ma -u Rooseveltu. 
avė., kur žmonės turi laukti lus pačiam Stalinui. Jam tie Ale, ponas Andriuli, va- 
gatvėkarių, bet nėra paskirtų punktai daugiau reikalingi, friri ne tvorom Nepatogu juos 
tam tikrų zonų, kur žmonės negu kam kitain. Dėl “bro- taip dažnai vai tyli. Kiek jau 
galėtų saugiai sustoti. liškumo" su lenkais dar ne- kartų tas nabagas preziden-, giavo jau 250 mylių Ei iii j<

Visiems draugams, kurie užbaigtas kriukis. Prie gero- tas Rooseveltą- butų buvęs: pajiniu, pradėdami nu< 
dalyvavo Uršulės Griunie- progos kada nors ateity* jie nuverstas, jeigu komunistų Egipto sienos. Kartu su bn 
nės laidotuvėse ir kurie au- dar atsilygins už padalytas noms kas noits pildytų. Bet, tais eina ir lenkai. Žinia ša
kojo gėlių, tariame nuošir- Stalino šunybes. Nebūtų jie laimei, šuns lojimas neina Į, ko, kad vieni tik lenkai pae 
du ačiū. Jonas Griunas ir fanabei ingi lenkai. Dėl dangų. i mę 1,000 vokiečiu

Telegramos is Kairo sa 
ko, kad Afrikos Libijoj bri
tai paėmė jau Derną ir nu
sivijo fašistus 45 mylias uz 
Demos. Iš viso britai nužv

ir italu
duktė Irenutė Šalum Aleikum. karo nelaisvėn
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SPAUDOS BIULETENIS Dvinai Eina Laivynan PAJIEŠKOJIMAI
Nr. 9. Redaguoja Lietuvos Gen. Konsulatas, Ne* York. N. Y.

I.
KNYGŲ APŽVALGA. 

Vilnius Lietuvai.
“Contemporary Europe. 

A Study of National. Inter
national, Economic and, 
Cultural Trends.” šitokiu, 
pavadinimu išleistas kolek
tyvinis veikalas, kurį reda
gavo lietuviams žinomas Jo
seph S. Roucek. Išleistas 
pas D. Van Nostrand Co. 
Ltd., 1941 m.

Tos knygos pusi. 31 pasa
kyta, kad Vokietija plana
vusi kontroliuoti ir pasi
glemžti mažas Pakaitės tau
tas: lietuvius, latviu* ir
estus.

Kas liečia Lietuvos-Len
kijos ginčą dėl Vilnijos, au
torius sako, kad sprendžia
mas faktorius buvęs: Želi
govskio karinė Vilnijos oku
pacija spalių mėn. 1920 m.

Skyriuje apie Lenkiją pa
sakyta, kad lenkai patys bu
vę spaudžiami pei* 150 me
tu, todėl turėję suprasti, kad 
nesunaikinama ir neasimi
liuojama rasinė mažuma yra 
silpnumo šaltinis bet kokiai 
valstybei. Ten pat pastebė
ta, kad senoji Lenkijos mo
narchija amžiais stengusi, 
tarp kitų tautų, asimiliuoti 
ir lietuvius. Esą tik tautinis 
entuziazmas ir ambicija te- 
inspiravusi Lenkijos vadus 
jėga išplėsti savo sienas ir 
užimti dideles ne lenkų tau
tybės vienetas su pagrindi
niais kalbos bei kultūros 
skirtumais.

Minimoj knygoj ilgas sky
rius pašvęstas Pa baltės vals
tybėms. Jame daug vietos 
pašvęsta ir Lietuvai. Sumi
nėtas Lietuvos plotas, gy
ventojai praeityje niekado5 
nebuvę kryžiuočiu valdomi: 
suminėta, kad Lietuva bu
vusi praeityje energingų ku
nigaikščių vadovaujama ir 
išplėtusi savo ribas nuo Bal- 
tiios iki Juoduių jūrių. Pra
džioje Lietuvių-lenku uni
jos lietuviai joje dominavę.

Tame knygos skyriuje 
aprašyta paskutiniu laikų 
Lietuvos istorijos raida, bū
tent: Lietuva po rusais,
spaudos draudimo laikotar
pis, tikėjimo persekiojimas, 
vokiečių okupacija Didžio’o 
Karo metu. lietuvių veikla 
Lietuvoje ir užsienyje karo 
metu, liepi i klausomvbes ko
vos, ginčas su Lenkija dėl 
Vilniaus krašto, Klaipėdos 
į eikalai. Lietuvos tvarkyma
sis po perverstmo 1926 m. 
Tame skyriuje patiekiama 
medžiagos mažumų klausi
mu, Lietuvos užsieniu politi
kos, ekonominės raidos, nre- 
kybos, kultūros, religiio* 
švietimo ir kitais klausi
mais.

Aprašytas Klaipėdos ne
tekimas, paktai su Sovietais. 
Vilniaus sugTažinimas. Lie
tuvos okupacija ir sovietiza
cija. Knygos skvrius baigia
mas šitaip: “Tiktai du de
šimtmečiu laisvės, bet kokia 
padaryta pažanga: teritori
jose su gyvento iais. kurie 
nukentėio nuo karo. sukir
tas pastovios valstybės. Jos 
pii mon eilėn buvo žemės 
ūkio klastai, bet niekas nie
kados nekvestijonavo jų 
gyvybingumo, kaip tai yra 
buvę su Au'triia. Ne dauge
lis valstybių gali palodyti 
tokį rekordą žemės ūkio bei 
pramonės išplėtime ir kultū
ros išvvstvme.”

jo’stebėjimo rezultatai:
“...Sovietai buvo išgyve

nę jau 17 metų komunizmo 
santvarkoj, o šiam palygini
mui vartojamos kapitalisti
nės valstybės buvo iš var
gingiausių pasaulyje. Jos vi
sos kentėjo ir iš nieko pra
dėjo naują tautini gyveni
mą, be kapitalo ir be kredi
to. Tačiau eilinis darbinin
kas Suomijoje, Estijoje, 
Latvijoje. Lietuvoje ir Len
kijoje gyveno mažiausiai 
dvigubai geriau negu la
biausiai pasiturintis darbi
ninkas Sovietų Sąjungoje.”

Tos pačios knygos kitame 
skyriuje Knickerbockers 
mini apie Sovietų ambasa
doriaus Londone, p. Mais- 
kio, pareiškimą, kuriuo So
vietu vyriausybė priside
danti prie Atlanto Chartos 
astuonių punktų. Vienas iš 
tų punktų kalba apie visų 
tautų apsisprendimo teisę. 
Knickerbocker'is rašo: “Aš 
beveliju palaukti, kad pa
matyti kaip Raudono ii Ar
mija savu noru evakuotų 
bent kokia teritoriją, kurią 
ji turėtų šio karo gale.”

Toliau jis sako: “Sovietų 
vyriausybės nusistatymas, 

kas liečia mažųjų tautų tei
ses. yra puikiai iliustruotas 
Stalino Baltijos valstybių 
traktavimu. Pirmiausia jis 
prašė Britu ir Francuzijos, 
kad patiektu jam tas valsty
bes ant lėkštės, kaip kepta 
vištą. Atsisakius joms tai 
padaryti, iis laukė karo pra
džios ir iėga okupavo tris 
mažasias valstybes, kurios 
buvo iš žavėtiniausių mažų
jų šalių Europoje.

Dar toliau Knickerbo- 
cke'is rašo kain bolševikai 
išnaikinę vidurinę gyvento
jų klase tose valstybėse ir 
kaip didelę agoniją tos tau
tos kenčia. GPU esą išžu- 
džiusi ar ištrėmusi profesio
nalus. prekybininkus ir vi
sus. kuriuos įtarė simpati
zuojant naciams. Po to karo 
audra siautusi Pabaltės val
stybėse. Atėję vokiečiai ir 
Gestapas išžudęs komunis
tus. darbo žmonių vadus ir 
anti-nacius. Dabar esą kai 
Stalinas iš Baltijos valstybių 
išstumtas ir bolševikai už
imti naciais, ceremonialiai 
vra skelbiama, kad Sovietų 
politika esanti už visų vals
tybių pilnos tautinės nepri
klausomybės atstatymą.

Tai esą turi karčiai skam
bėti tu valstybių gyvento
jams, kurie dar yra 
gyvi.

Vilkas užsige’dė avis ga
nyt....

Hitleris gruodžio 11 die
nos kalboje tarp kita ko už
siminė ir apie Baltijos vals
tybes. Jis sako: “Anglija 
davė tam tikras garantija* 
Baltijos valstybėms ir Ru
munijai, o ChurchiH’is tuo 
pat metu pareiškęs, kad Vo
kietija norinti atimti Balti
jos valstybėms ir Rumunijai 
laisvę. Vokietija, žinoma, 
pajėgė įrodyti. kiek netei
singi tie pareiškimai buvo ii 
nuneigė juos. ypatingai atsi
žvelgiant į tai, kad vienu 
kartu du frontai galėjo būti 
ginami tik su didelėm au
kom.

Nežiūrint i tai, Balti’os 
valstybės ir Rumunija linko 
į Britaniją, linko i tu garan
tijų priėmimą. Todėl tai bu
vo ne tik Vokietiios tei ė. 
bet ir pareiga nustatvti savo 
sienas ir interesus, šitie kra
štai turėjo visai* atžvilgiai 
pripažinti, kad tik Vokieti
ja buvo vienintelis stiprus 
garantuotoias nuo pavojau* 
iš rytu. Kai jos nutraukė sa
vo ryši su Reichu ir rėmėsi 
ant Anglijos, kurios dideli* 
savanaudiškumas vra žino
mas, ir kuri nekuomet nie
kam pagalbos nėra davusi, 
o tik iš kitu ėmusi, ios (Bal
tijos valstybės) pražuvo.”

Deja. Balti ios valstybės 
žino. kad grobikas, prieš 
kurį reikėjo duoti garanti
jas. kaip tik ir buvo ne kas 
kitas, o Vokietija. Šiandien 
Hitleris turi Baltijos valsty
bes savo rankose, todėl ji 
lengvai galėtų grąžinti joms 
laisvę leisdamas atsistatvti. 
Deja, iis Baltijos valstybes 
pavertė į kokią tai Vokieti
jos provinciją, kuri vadina
ma Ostlandu. Bet iš Hitlerio 
niekas laisvės nesitikėjo ir 
nesitiki, kain lygiai negali 
ivykti stebuklo, kad vilkas 
lankoje avis matydamas ių 
nekliudytų, nes užpulti ir 
silpnesni apiplėšti yra jo 
prigimtis.

Eugene ir Donald Covertai, 17 metų amžiaus dvinai. sto
ja Amerikos laivyno tarnybon, kad atkeršijus japonams 
uz klastingąjį užpuolimą ant Amerikos laivyno.

nė vyriausybė ima tik $5.00.'
O Romo* kataliku kunigai 
už bažnytinį šliubą ima po Anclka JaRJ—’;k.H- 
$25.00, $50.00 ir daugiau, man., dieverb bOMJNINKo .VAU- 
Pinigai mokami už civili-
nius skubus tina ne i teisėjo -ižinoti su mano vyro pusbroliu Do-

bet Į \ BUOulelieb iz- randasi, malonėkite pran< šti man 
da. Teisėjai tini tenkinti? jo adresą. <i>
gar.nama alga. i ž bažnytini «;j uiac street. Pawtucket, r. i.
šliubą mokami pinigai neina - ——------- —:———. D . — —
1 mrapllOS kasą, O Į kunigo pajieškau brolio JUOZO BULAVO ir
kišenę. Romos kataliku ku- k?i!V-vno Ąnt.ano Bulavo. paeina iš 

.» ... - Puskomu kaimo, Panemunio parap.
ingai. mat. nesitenkina gau- Prašau atsišaukti, kurie žinot kur jie

V u tui k u t iv.i randasi, malonėkite pranešti jų ad- nama alga. a a. tai Kas pa- ,.es;i busiu dįkiRi;a. J\2>
vertė moterystę Į pelningą Mrs. Karolina Kraskauskas

U bizni: pasaulinė vai-. :1-> Lnx>l‘ Gardner. Masu
džia, ar Romos katalikui APSIVEDIMAI. 
bažnyčia? Tą ir aklas gali 
matyti ir durnas suprasti.
Tik užsimei kėliai to negali • 
matyti.

DISKUSIJOS KATALIKŲ VESTUVĖSE.

•‘Paskutinis
aiškino,
žmonės

ka

?,<,r:u susipažinti su mergina tiks- 
u apsivesti, kuri turi farma ir neturi 
>rolių labiausia pageidaujama. Ear- 
neriu prašau man tokią mergina 

i jarekomenduot, busiu dėkingas, atly
dinsiu. Miesto merginos. kurios no-

kalbėtojas įrėtų arčiau susipažinti su manim, tu- 

iais laikais. '.-<v* » i r\ » !*<*.-> io, ■ o*. t

-upmvr
etų sutikt <ryvetit ant farmos. A ■ 
•su vaikinas ė’ metų, negeriu svai- 

lielaiko moterystes !;aln. ir nermau. Gerai ap:
K. . ..............* ... .................;r __ i Plačiau paaiškinsiu iaišku. t'rašaulistaus nustatytose ribose, -ašykit. p. k <i-2»

t»v—31, 7d-th st., V. oouhavvii, .\. X .Girdi, daugelis žengia i mo- 
terystę su tokia mintim: pa-

Chicago, 111. j Po šitos susipratusio ka-
,r , . . , taliko prakalbelės teko pra-v estuves yra toks papras- 1 1

tas musų gyvenime nuotiki*. bilti ir man. Kadangi nuo-

K AS NOKI I’AKIHOI Al TOMO
gyvensią kiuvoįe kol patiks, i f*1 ,Jt ’ki »n. Nash,• '. . , . 1 : Plymouth, Chevrolet arha Buk k,
O kai A lenas kitam llUSlbOS, Į praneškite man. EITUTIS

liauju! Oross st., Bridgeuater. Mass.
* K ris-j

tai skii*sis ir jieškos 
progų vesti ar teketi, u.i.- , 
tus taip nemokinęs. Gerai, i FLORIDA

Pataisymui savo sveikatos arba

mafijas. Klauskit: 
Star Routt

JDNA1IIS
Bunmii. Flc

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokiu vaistu nuo

iškilmėse būna nepaprastų drysti kalbėti taip. kaip ma- Sams -lsakė:. dovanai gavo-
• Įvykių. Tada būna verta no~ Įsitikinimai diktavo. To- te. dovanai ir dalinkite: ne- 
apie tai ir laikraštyje para- dėl aš ir nradėiau .turėkite nei aukso nei si-syti. Tokiose vestuvės^ ne- P dabro. Ar Romos kunigai
senai man teko būti.

Tos vestuvės buvo priva
čiuose jaunosios tėvų na
muose. Išviso ten nebuvo 
pilnai dvieju dėsetkų žmo-

“Šiandien čia mes esame laikosi to įsakymo? Iš tu, 
susirinkę ir turime good kurie žengia į moterystę, di- 
time dėl to, kad vienas dauguma turi tvirtą pa-
nikaitis susirado savo son- cįryžimą gyventi taip. kaip 
kaulį. Mes visi žinome, kad. Kiistus nurodė. Ir gvveni- 
mes vyrai esame netekę sa-1 ims ro(|(k kad didelė di-

nių. Šliubas buvo imtas baž- vo šonkaulio nėr vieną ope-'džiuma 
nyčioje, bet šeimininkas bu- raciją, kuri buvo nadarrt
vo taip vadinamas “šiaudi- šiame pasaulyje pinnutinė. j kvma kurie eina i kunigu*?! 
nis katalikas, tai yra toks. Ir mes nenurimstame tol. ij,*. kiek iš kunigu

vedusių ištveria. O 
. kiek iš tų pildo Kristaus Įsa- j

kuris nebijo viešai skaityti kol nesusirandame to savo • Jaip?kaip Krirtužsakė? Tol 
“Keleivi ir Naujienas, šonkaulio. Laimingi yra tie kiu visiškai nesiranda. Taigi 
v estuvese buvo paprasti pa- vvrai, kurie pataiko susiras-
rapijonai, kurių tarpe rado- ti savaii šonkauli. Aš širdin-
si vienas ir susipratęs katali- gai linkiu, kad šis jaunave 
kas. tai yra toks. kuris vie- dys, į kurio vestuves šian- 
šai skaito “Dranga.” o slap- dien mes esame sukviesti, 
ta “Keleivį” ir “Naujienas.” butų gerai pataikęs ir per 

.. . visa amžių jaustųsi laimiu-
Po gerų ir sočių vaisių. ir patenkintas ‘savo oasi- 

linco sumanyla. kai svečiai Unkim,„ Taipei ši,.din(rai 
;r viešnios asmeniškai pa- jjnkju

>ŽiG,
i-onotų kojų ir nuo kaulu 
Taipsri turiu Galinsrą Gy<lynio Mo<ti 
įuo Reumatizmo. Kuru- t:.riie ko’,ius 
locveikumus. kreipki s -luošiu o,-ra 
patarimu ir busit pa‘et;kin’: t-l

PEI. LAMSARGIENĖ 
ĮSI4 S. \\ater St.. Philadelphia. Pa.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas. 
k.NYGA-

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių li^u Šaknimi?, 
\utrmenimis. Žievėmis, žie.iais. Sėk- 
imnis ir Lapais. .l->j«- telpa "ii vardų 

į-aikių augalų lietuviškai, angliškai 
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 

"'..-as irvdo ir kairi reikia varioii.

f ’lt..

matome, kati motei*vste, ku- 
mgystę ir kitus sakramentu.-j
ne pasaulis pažemino, o pa-K^ados štampu nesiusti.

i___ . . r,-, . . , . . Į Kanados doleris dabar tu. .-u centu, i
i Kaina su prisiuntimu $1.00. Pintcus 

-erjan-’a siusti Monev Orderiu, arba 
bopierirsj dolerį laiške. Adresas: t-l 

»»\1 I MIK \1. \t SK \s

tys kunigai. Tuo aš ir baigiu 
avo kalba.”

•» ~ • nuniu, nau u iciitiiv/ii mulu .«
.launi-\ęjziamt. sa\o )vffjaj patenkinta ir laimiu- juk; 

imkųinuis.^ Pisi tai atlik,. wr'visa sav„ OTVenima. j,

H. R. Knickerbocker’is 
nesenai parirodžiu*ioi k"v- 
goi: “I* T<»morrow Hit
leris?” tam kito rašo. kad 
1934-35 metu žiemą ’’* bū
dama* ib,-<’*ni laika Sovie
tuose ir Pabaltės valstybėse 
susipažinęs su gyvenimo 
standartu tose valstybėse ir 
padaręs pah ginimą štai

II.
ANGLIŠKOJI AMERIKOS 

SPAUDA.
Dėmėtosios šiltinės epide

mija Lietuvoje.
“The Ne\v York Times” 

gruodžio 15 diena įdėjo 
pranešimą iš Stokholmo, 
kad {iries tris dienas Hitle
rio sušauktoje gauleiteriu 
kon f ere nei i o j e | >aa iškė j usi 
labai nukritusi vokiečiu tau
tos moralė, kas kelia didelį 
susiiupinimą ateitimi.

Prie moralės {molinio pri
sideda ir įvairios ligo*. pa- 
-ireiškusios tarp kareivių 
lytų fronte. Ypatingai dide
lį susiruninimą sukelia* 
? markus dėmėtosios šiltinė.* 
išsiplėtimas tarp kareivių ii 

! civilių Baltijos valstybėse, 
Baltgudijoi ir kitose vokie
čiu kontroliuojamuose Rusi- 

i ;o$ plotuose.

Kalėdos Lietuvoje.
"Ne\v York Po*t” giuo

džio 5 dieno* laidok* idė’o 
dpi ašy ma kaip įvairios tau
tos švenčia Kalėdas. Apra
šyme yra ilgokas skyrelis ir 
apie tai, kai{> Kalėdos šven
čiamos f.iebooįe.

Sovietu okupacija buvusi su 
Hitlerio sutikimu padaryta.

“The Washington Daily 
News” giuodžio 3 dieną iš
spausdino Baltimorės ir 
Washingtono arkivyskupo 
M. J. Curley uareiškimą, 
kuriame jis tarp kita sako:

“Stalinas sunaikino Suo
miją. I-atviją. Estiją. Lietu
va ir kitas tautas visišku 
Hitlerio pritarimu ir sutiki
mu.”

m.
PIETŲ AFRIKOS 

SPAUDA.
Rusija ir Pabaltės valstybės.

Tokiu užvardinimu tilno 
ilgas straipsnis “The Fo
nini” laikraštyje, leidžia
mam Johannesburge. Pietų 
Afrikoje. Nežiūrint to, kad 
straipsnis tik dabar pasiekė 
šio biuletenio redakciją ii 
spausdintas 1940 m. rugsėjo 
28 d., jis veidas pastebėji
mo. kaip reta* ir tolimo* 
vietos atgarsis Lietuvos rei
kalais.

Straipsnis rašyta* Jona- 
thano Batnitzky’o. Jame įti
kinančiai irodoma. kad Pa
baltės valstybių užėmimas 
iš sovietų pusės buvęs smur
to aktas. Jis buvę* padary
tas su Hitlerio sutikimu 
kaip atsimokėįimas už su
teiktus įvairius Rusi ios pa
tarnavimus Vokietijai.

Straipsnio autorius sako
si Lietuva gerai jiažįstąs, jo- 
ie aiti 30 metu gvvcnęs, gė
lai naži*tas io* salvei* i’ 
gyventojų galvosena: jis at
meta tą minti, kad sovie’.ai 
laisvais rinkimais butų gavę 
gyventoju pritarimą Lietu
mi užgrobti

trumpai ir širdingai. Tik mi
lietasis susipratęs katalika «—-..... ... ............ nols
pasielgė kitai}). -Jis atsistojo ii baigti savo linkėjimus, 
ir sako

Po to šeimininkas pi abi-i 
lo: “Aš pastebėjau, kad kai i
kurie svečių ii- viešnių pasi- i -L——------------ -------——7

kad ir jaunoji butų juto nesmagiai dėl šių dvie-į j
ilbėtojų. Betas nei vie-:»

ju nepeikiu. -Jei dėl ių
.. . . .... . . i minčių norėtu kas nor< kaŠiais žodžiais as maniau.

2!$ W. FOURTH STREET
SO. BOSTON. MAS.'..

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

“Kadangi po šių vaišių 
nebus šokių, nei kitokio šu- 
įum-binum, tai aš. tur būt, 
niekam nenusidėsiu, jei il
gėliau užtruk*iu su savo kal
ba. šiandien mes turime

Bet svečias, kuris nrieš ma
ne ilgokai pakalbėjo, sukėlė 
manyje minčių bangas, ku 
uos veržiasi per mano proto 
ir iausmu užtvaras. Jisai pa 
sakė. kad šiais laikais mete ,

pasakyti, tai prašau 
prabilti.”

Tada viena moteris tai ė: 
"Iki šiol aš nežinojau, kad 
Kristus liepe apaštalams, o 
kartu ir kunigams, dovanai 

•dalyti nuo jo gautu* sakra
mentus i,- netu'ėti nei auk*o

ALEXANDF.R’S 
j CASTILE OLIVE OIL

SHAMPOOt i
J padar\ ta- iš tikro- 
I io fastilc muilo.Ji. S. P. Išplauna 
{ pleiskanas ir viso- 
• kius kitus nešvaru- J mus ir sustinrina 
i -»d.t. uz b-'iik.,.

i ALEXANDF.R’S 
j REFRESHING

t‘l- • Aliejų ir <M i G > danei u

įystė esanti labai pažemiu-,
. , .... . ta. Ta io pareiškimą aš no- nei sidabro. Išeina, kad Re

tyn to pagrmo.o pasioziaugti ,)apildyti. Aš sakau, kad , mos katalikų bažnyčia
siomis jungtuvėmis. ( ia ma- nB VSt^*vfa jaį>įall paže-i nančius i moterystę varžo •''p,k7 . 
tome pavyzdinga porelę: - * - 1 <”• ..................................♦ i-.uku ..muhi.

yra labiau paže-; nančius 
minta negu tas svečias nu-' Kristaus Įsakymai*.

Jaunas lietuvi* veda jauną 
lietuvaitę, abudu geri kata
likai. ėmė bažnytini šliubą.1 
Tokios t-olos turi Dievo pa

varžo 
o kuni-

lodė. Ir ne vien moteryste. o !gu nešinai žo. čia kaž-kas 
ir kiti sakramentai yra paže-į negerai, čia. matyti, kok* 
minti. Bet ne civiliniai šliu-, nors velniukas *lap*tosi.”

i-.,-minint .rvvon-i ^ntai 'bai l>ažemina moterystę. Ii • ši pastaba davė kivpsni iaimimma. gy\ena sanuu- -u ■ 1 . i- , •• *L-,.;,. ,, ėnimvniK i»- nc KoKit ten be«ie\iai ■ tolimesnėms disku*nom*.koje, susilaukia šeimynom 11 l.,;<Vyinyniųi ta n-ul-ieo Tn \............ • 11< -laisvamaniai ta pauaie. *\įsi įsismagino kalneli, u

Kovas.oo džiaugtis dėl to. kad Pe,_ ku bažnyčia. Patys kunigai i 
gyvename pasileidusią, Pa<>)ažemino ir kitus 'sakramen- i .. 

ubedieAeiii.Ma ga- tu?i žiūrėkime: Už civilinių 
a siais laikais Pay^iju{H, ceremonija.* jiasauli- 
lervste ? Kiek tai • *_________ '___ L_____

krikusia. subedievėiusia ga
dyne. Į ka 
versta motei 
musu žmonelių šliubą ima 
ant korto, kiek matome di- 
vorsų. kiek pakrvkusių šei
mynų? šiais laikais dange-i 
lis eina i porą su bloga min
timi. Mano pagyventi krū
voje kol patiks, o no to ir vėl 
iieškoti progų vesti ir tekėti/ 
Ar tokią moteiyste Kri*tus 
isteigė? Taigi, šiai* laikais 
daugeliui moteivstė tik biz- 
niška tranzakcija ir ji atlie
kama įstaigoje, kur kitos j 
bizniškos tranzakcijo* užre- 
korduoiamos. Tain bizniški 
kontraktai gali būti panaiki
nami abiem pusėm susita
rus. tai taip ir su moteryste. 
Todėl sakau jums. moterys
tė šiais laikai* paversta i na- 
leistuvyst“. Šiandien ralime 
tikrai džiaugtis, nes supa-l 
genėjusiame nasaulyie ma
tome porele einančia i mote
rystę pagal Romos katalikų 

j bažnyčių; mok la ”

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad paqarslnlrr»as tliptu 
GREIT, reikia priduoti garsloimp 
admtmstracl jon nevėliau PaNEDF 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa* 
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa 
Mektu m«» ne vėliau kaip panedė 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
savaitės numeri nespėjama patai 
olnt.

Norint, kad garsinimas nesoti 
trukdytų, sykiu su pagarsln'rm 
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant plknlkt 
ar kitokį parenglma. trumpą prane 
Almą nataiplr.am $1 on d’d»t 
nius garsinimus skaitoma nuo colio

Už pajleėkoi'mus darbininkų, par 
davimus ir kitokio* smulkios peane 
Almos, kaina ?r. ?odl. Rta*r»sew 
nėm raidėm antgafvls— I5c extr>

•‘Keleivio” prenumeratoriams •• 
pajleSkolim »s gimimu h draugu ka! 

na 9c. ^odl iVla’l^^sto >»••***»* 
limo kaina 65c.

Norint najirSko? to pavrii>«i. 
reikia pasiųst fotografiją ir kitus*
kainos.

••KELEIVIS.” 253 BROAOAAV 

SO. BOSTON. MASS.

\ aisty ♦•
n* < Mos ’rydyiNui. t 

0 centu už bunka. •
Pasižymi <av<» gerumu. I* iurt- J 

Pasta i visas dalis Su- •
♦

I’ažv:nėtiiia ^ydu«'U*

♦
•9 < iam per
• vienytų Valsti jų
I•
9 
9 
9 
9

ALEXANDF.R’S CO.
m w. broaicn

SOUTH BOSTON. MAS

KAIP TAPTI SUVIENYTI 
\ AUSTEI Y PILIEČIU?

AGl'ia: is-iihG
a, mi rvisalliįvai- 

..-įkymais li'tn' u 
»n»ra TW’-?ilirčta 

laida. Kaira .

»»il'-i \ į-c- istatr- 
k a ■, i r* a s i al - 

ir anrl'i kalbo-* 
ir oac^rinta
......................25c.

: x x x :: ;

Linksnių Švenčių Linki Visiems

BROCKERT BREWING CO. Ine.

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stoek Ale. Yra visu mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Broekert's XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti

TELEFONAS 31 LAFAvrTTE ST..
Woree»trr—5-4334 WORCESTER. MASS.

BOSTONO SK ’RZUS:
South Boston, F is*.

1410 Columbia Road,
Tel. SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
AT C'T.’V’T*TT ’ T’.’APr/^

Linksma Žinia iš Karo Fronto
■ W.IWL.»II .'.TOLIVrtyT y' ils

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICKFLSONIENĖ.

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJU 

METU.
Šio skyriaus vedėja svei
kina visas savo bendra
darbes ir skaitytojas, lin
kėdama joms kuolinks- 
m’ausiu Kalėdų ir visais 
atžvilgiais laimingų ir tur
tingu 1942 metu

NELINKSMOS KALĖDOS.

ro baisenybės jau pradeda 
paliesti ir mus. Dvidešimto
jo šimtmečio barbarai už
puolė ir musų Amerika. -Jau 
daugelis ir musų motinų 
verkia žuvusių sūnų Filipi
nų ir Havajų salose. Alusų 
sali iš pasalų užpuolė klas
tingos japonų gaujos, nu- 
skandindamos kelis laivus 
Beari Harbou Įlankoj, sunai- 
kindam.os daugeli orlaivių ir 
atimdamos gyvybę su vir
šum dviem tūkstančiam mu-
su

MANO ATVAIZ
DAS...

tunikaičių. Ryt. po ryt 
vis daugiau ir daugiau mušti 
namu palies šio karo šmėk
la. Nei viena nežinom, ką 
narams atneš rytojus. Nusi
gandusių motinų širdys dre
na iš baimės. Nežiūrint 
švenčių, jos yra <usirupinę

'T^Bll"
:&**> * •a%'»

.,«■ S-, eOK : A,

ši motina. Alrs. Lee MvDaniel. gavo Telegramą nuo savo 
v\ ro is Midtvay salų. kad jis gyvas ir sveikas. Tas salas 
dabar atakuoja japonai. Molina skaito tą žinia savo vaikam.

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

TĖS PREZENTĄ.

Nelinksmos bus stos Kalė
dos ir. tu.rbut. nedaug lai
mės atneš 1942 metai, ne
žiūrint kokių linkėjimų mes 
vieni kitiem oareiškiam. Ko
kiomis siruimis mes galim 
linksmint!.-, kuomet beveik 
viso pasaulio žeme yra ap
taškytu žmonių kraujais i: 
aplaistyta ašaromis! Didžiu
moje tas kraujas yra jaunų, 
vos gyvenimą pažinusių jau
nikaičiu. Ašaros gi liejasi tų 
motinų, jaunų žmonų, sese
rų ir mviimutų. Niekas ne
gali apsakyt1- tų sielvartų ir 
širdies -kausmo. koki tos 
motei vs kenčia, žinodamos, 
nad ių mvlinti jaunikaičiai 
yra nuo jų atskirti, ir. gal 
Put. ant amžių. Raudoja
motule- kurios'iuos skaus- vanelėm. tašyk bus ir joms Kūčios naktį eidamos gul- nemokanti čiubėti, kaip ki- Peranksti paveikslus da-

nelinksmos, ottosi atei
ties.

žinoma, negerai yra nusi
minti. susikrimsti ir visai

KALĖDŲ BURTAI IR 
PRIETARAI LIETUVOJ.

•■3 v) L- • i <cil . ?

vakarienės
Tas situaci- mergos traukia is popečkio 

nepakeis. Kad ir apsun- vištas kačerga. Jei sene vis

Kučioje po

Tada mano ilgos ka-os 
buvo gelsvos kaip. tavo ir ži
bėjo kaip samdininkės nu
blukti ir močiutės tik nušu
kuoti šilko linai. Menkas
veidas buvo gražus. Ne vie- Taigi prašom prisiųsti mums kiam atsitikime skirtumą reikia 
no širdis virpėjo godžiai savo draugo ar draugės aiškų primokėti. Pavyzdžiui, jei pasi- 

. skaitant akyse meilės paša- adresą, pridėti $2 metinei “Ke- rinksite už $1.50, tai 50 centų 
kas... Basos kojos buvo grei- leivio” prenumeratai, ir pažy- reikės primokėti. O kas paši
lus. O. koks inik’us buvo mėti. kokias knygas tam skai- rinks knygų už $2.00, tas turės 
vasariniam apsiauste tas si- Rytojui ar skaitytojai arba jums primokėti $1.
Įlietas... Tada jaunystę my- nusiųsti.
Įėjau kaip lauktą svečią... Knygas prašome pasirinkti iš 
Kiekvienas rytojus -'U saules žemiau paduoto kataliogo. Galit 
spinduliais daug ko ido- pabrinkti už visą DOLERĮ, 
maus žadėjo... yjes nusiųsime jas nurodytu ad-

Kietam studentės suole resu ir Pat~vs apmokėsime paštą, 
akim ir ausim iš mokytojo Tai bus “KELEB IO” dovana.
mokslas buto atidžiai ge- Galima pasirinkti knygų ir gas, kurių mes duosime do- 
riamas. Prieš tai. šalnom ba- daugiau kaip už doleri, bet to- vs
sus padus badant, ežias ir ’ _____
Lakelius paskui žąsis brai- AR BUVO VISUOTINAS 
dant, daug svajota... Mamv- TVANAS?
tė kalba, kad užaugus bu- Bažnyčia sako. kad buvo, o moks-

A-iL-t-n-a- nori ‘as sako. kad nebuvo. Jeigu buvo. tai norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
C iau liab.iai e . ie\vll.. IlOIl, ką-pg, \ojUs butų gulėj;.s surinkt: i Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
kad bučiau mok’vtoia, O aš kelias dienas visų veislių gyvūnus, į-nogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

-iclAinii ti-iin cn-jlvn JiUrie g.w» na išsimėtę po visti žemės sias duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
'' ’ muoii? Kaip jis galėjo tuos gyvu- žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,

druskos ir kitu panašiu dalyku? Ko-

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

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

štai čia paduodame tas kny-

anu:

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir pert reikia dėl to. kad

nuleisti.

Ži:iotiiii Dalykai.
PAMiFViMTnti pu en* pan PaslslePus. tnjų sPaĮvų ka
* 1 ’ * “ ’ * —ĮC 1 rLLLUA. -miltvne paveikslus dažiau nus prastoj savo arkoj sutalpinti?

, C. . ,. Iš kur ėmėsi tiek vandens, ku<...... . . , i* ■ • i. • xs KU1 vme.-'i ne*. vanuev>, kad visą dėl jam reikia riebalu? šituos klausi-NeŽlltia Rodei lietuviai la- ---spalvos liejasi Kaip artis- žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- mus suprasi tiktai iš šios knygutes.

it engkimės ta istrauK^. už našlio ai se bai niekina bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Parašė P-ras G-m 
šalčio atsirasti po tvano juodveidžiai 

TėbAn-ne v.m.n L-nNnn Ta. ir kitl> ™sli* žmonės? Šitie ir šim-
pelėtki. Jeiou t^s— busiu artistė...

me auklėjo, o dabar net ne- . v -
žino kas su jų lavonais atsi- -r ramiau. Kapse.
tiko nei kur jie amžinai ilsi- ~~

, RAGINA PUOŠTIS LIAU-

keiskim nors ir menkom do- on-eičiausia ištekės. ti. Ji esanti kvaila, negraži,
lėni. tašyk bus

mums šiek-tiek linksmiau merginos pasideda po gal- ti paukščiai, rėkianti kates žiau. pen’ėlai šokėjos bate-n

si. Įnirtę motinų sūnus sker 
tižia vieni kitus, dažnai ne
žinodami už ką ir Kam.. -Jų jį Chicagos mums prisius- 
lavonais užkloti susalę Ru- -;7S pranešimas sako. kad te- vakarienės

va kokio nors vyro kelines, balsu, ir tt. 
kad prisisapnuotų kavalie- 
i ii

liūs pabandžiau, permažai

Kaina .. 15c.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ.

JARĄ.
’.gersoll. gar- 

jas ir Bib- 
Labai jdo- 

nys.
...... 25c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

KOKU S DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašins knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- .. . . .. ,
kius dievus garbino senovės indai be; k’.us, tai perskaityk šitą knygelę.

DIES KOSTIUMAIS.
! ius. Kuri vyrą sapne mato, 

vra tikras mylimasis.

sijos tyrai. Libijos smėlynai. 
Afrikos raistui ir užtvenkti 
okeanai. įsur verda kova. 
visur siaučia minis.

Taip. šįmet nelinksmo> 
bus Kalėdos nei motinom, 
nei siaut

Kūčios vakare mergos po 
sudeda nieko- 

ir niekoja. Ku-

mote-

nai rengiamasi iškilmingai čion batus 
švęsti Lietuvos Nepriklauso- rios batas 
mybės dieną <16 vasario! toji tais metais ištekės. Kai 
11
tik 
m 
s—-
liaudies kostiumai

.......................... ...... daktarei mokslo gavau. Šei-
MtoRs žmonių apkalbeji- mininkė irgi nekokia... 

mas vra visai nenusipelnv-
tas pelėdos Įžeidimas. Visi O. kiek daug tada trokšta MAN BAMBOS SPYCIM.
polėdos neprieteliai turėtu ^au... bet šiandien nieko... Tai yra tikra tikėjimų istorija, ci.iby ir kitos f«»nės. Daugiau juokų, ne
žinoti. kad ii vra rupestin- Kami. patenkinta savim ir Druta se audim^
giausia ir širdingiausia mo- viskuo. Kaip keista. Jeigu KUNIGŲ CELIBATAS.

er.ai, chaldai,
.lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- jautiems 
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- r.uojama.

asyrai. Kalba labai lengva. Knyga protau- 
darbininkams neapkai- 
Kaina ................... 25c.

$1.2.5 gu Amerikoj munštino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai.” eilės, pasika.bčjima:, humoris-

pirmiau išpuola. litikima P-t^oie ir nau- butu tik vienas kąsnis duo- š. knygelė parodo, kodėl Romos njki straipsniuke ir juokai. Antra
• *. » - t* - Liiid, LiiN.iiiu » '’.vŲt u iiuLt «• .. « popiežiaus kumpai nesipaciuoja. čia pagerinta laida, ha.iu

kaipo kenks- UOS, as tau JĮ atidavus bu- išaiškinta visa ju beoatystės istorija,dingą mt.m

ko vo ja tol. ko'l lai- tavęs. Išsižadu draugu, per kur“ Gco- r°w^end Fox' D- D -. s«- taas- I^slietuvino Ferdinand de Samogitia.
25c.

jautresnem
rim. nežiūrint to. kad kar«»
epv"Qc,į< p, tie'-1 odiniai da1 šą pmnesimą iiasiiasiusi nta n sutaiseo uz ttoios sta-
nera pabetes. Ju širdvs ne- Laisvutė sako:

••Alums. amerikietėms.
gal ne visoms, bus ni ir glamonėtų 

lengva įsigyti tikrus lietuviš
kus tautiškus rubus. Bet mes 
galime pasisiūti bent ar
čiausiai ių. Tad siuvant lau

gaii neatjausti kitų salių 
motinu, kurių daugelis jau :u0 
))£** |JO RvifS SLlliUS ciUKOjO. 
Kilos netik sūnų, bet ir vyrų 
su namais neteko, pasiliko 
vienos be pastoges.

Kadangi šio karo audra 
paliečia ne vien kariaujan
čias. bet lažnai ir civilius 
gyvento'”-', todėl šiandien 
pašau io lig ninės 
. ■- -užai> -ti- ku 

kareiviu bet kartu ir visokių 
zmomuj madedant kūdi
kiai i; baigiant žilagalsiais 
sem- iai<. Jie visi paliko šio 
kO. v

nrikimš-

Dai

merginos eina aplinkui kie- -)ne;?a
mą ir stvarsto už tvoros sta- mį arba žūsta. Be šito. pelė- ’angą mojančią jaunystę ve- kaina 
linelių ir stulpelių. _ kad per p10? viena jįaita tesiporuoja. pasiaukojus tik tau... kur MUSU BOČIAI
ištisus metus bernai kabinę- jeisu Rols* nu<ė žtmta. Pe>' vargus, sielvartus atida- GYVENO?

tai kita badu nusižudo. Su- ’Avdu tau visas duris... Kur Biblija sako. kad pirmutiniai žmo-

mergina ištraukia žiedą— ra O kiek pelėdos išnaikina ti... Tu mano atvaizdas— ssaitvmas. Kama

lės. 3Š2 puslapiai. Kaina .... $1.00
SOCIALIZMO TEORIJA.

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

ALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

simu. Ja turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
F V«nd*»rv«‘bl*» vert p Ynrdnnas.

rais netik ciu pasipuosusiu 
i ubais, bet atrodančiu i tik
ra tautu mišinį.

buri lietuvai- neton triobu ton vieton, kur 
tautiniais 5ViĮ\-La kiaulė, ir klauso, ku

riame kampe šunes loja. — 
reiškia, iš ten piršlių reikia 
laukti.

Pavakarieniavusios mer-:i Godžiu mėnesi
adniau, kad $10

Nt SKRiA; STA 
1 --T”

• f i

* ii

Sime u
ka- ;i\kako l?mai 2" metu kaip g0? ejna malkinėm ima po 

mirė rast toja Žemaitė -Ju- glėbį malkų ir neša pirkiom

i <>r- •
! -*i> i ’ . 
paliko 
D; hai 
O, pa’

ie;
K«

ina Žymantienė.

NAUJI METAI IR 
KALĖDOS.

Nauji Metai ir Kalėd">
Taip prabėgo, kaip sapnai. 
Nesulaukėm nieko gero 
Vien tik liėdos ir vargai.

Turčiai skaito milionus 
Neša bankon juos padėt— 
Darbininkai iiems sukrovė.
0 piats vargą tur kentėt.

Kur mus turtas pasidėjo— 
Uždarbis metų visų?
Tai l>as turčius nudardėjo 
Į kišenių gilų jų.

Kiek desėtkų Nauju Metų 
Mes praleidom vargingai. 
Vienus švenčiam, kit i laukiam. 
Ir taip vargstan jau ilgai.

A. (i—ka>.

AUDRA KĮ|.\.
Atsisuko saitas ve 
Tamsus niaukiasi daigu-; 
Švie.-a virsta i šešėlius. 
Apimt.- nykulio žmogų-.
Kožnas kantriai jaučia tyli. 
Kožno kenčia tik sirdis.
Kad ’oaisi audra jau kila.— 
Sukels jūrėse vilnis.
O kai jūrės ims banguoti.
Ne atrems jokia sjtėka: 
Sudrebės krantai uoluoti 
Ir -;žlie- bangoms lankas!

Čia skaito ar šakalių pora, 
ar ne. Jei kuri atnešė porą, 
toji tais metais ištekės, reiš
kia: poroj gyvens, o kuri 
atnešė atliekamą vieną, toji 
dar mergaus.

Kučioje pavakarįeniavu-

R!EŠUTAS. KURIS DUO
DA PIENO.

:nė ir gyr.e; kaip paskui revoliucija cialdemokratu teoretikas Kari Kauts-
North Adams mieste. Mass. ^"lė viršų, kaip Lietuva likos pa- ky. Kaina ".................................. 10c.

, . liuosuota iš no caro valdžios ir kaip ji •
syki sugedo elektros indukto- buvo apskelbta republika. Pridėtas < BYLA DETROITO KATALI- 
rius (generator). Įmonė sustoję SSgt^’neSaSS? Lk?^tįKV SV SOCIALISTAIS. ,

šiltDOS'P kraštuose auea '-r Nei vienas kompanijos inži- rubežius ir kaip Šalis vra padalyta 'I Dalijant Detroito lietuvių socialis- 
apskriėius. Tai yra vienatinė knyga, tams plakatus netoli nuo bažnyčios,koko palmės, ant kurių au- n^rių nežinojo kaip sugedusi kuri rarodo, kaip <rimė Lietuvos Res- kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

«a dvieiu kumščiu didumo induktorių pataisyti. Kompani publika. Čia telpa visi svarbesni do- puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
■< . . Nt-, , . . . _ - ji. i • kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri
KOKO 1 ICSUtai.- 1 okl riešutą <a pasisaukė barzdaskutį, kuris ,jn,aį taikos sutartis su bolševikais ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
pramušus, viduje randama užsiimdavo elektrotechnika sutartis- su latviais, aprašymas; visų sab teismo rekordais ir liudininkų 
UPIC kvOl’t3 suldnus bulto kaip sportu. Jis tuoj mduktonu knvL*a. bet tiesiosr Žibintuvas, kuri. : Ui'D
pieno. Tai vra sveikas ir gai- nutaisė ir pridavė kompanijai .J-^uv- iš kuk“ ir
*. . : . •' i i - i. -. , •_ i,s vidaus. Kama ....................... Sl.iMi Istoriška apysaka is Knstaus lai------ --  §25 sąskaitą, kun buvo Įsskirs-; Drūtais audeklo apdarais .... $1.50 kų. Parašė Lew \Vallace. -172 pusiviliantis gėrimas

Kai prasideda didieji 
šiaurės Afrikos kaištyme- 
čiai. tuomet miestuose jo ve

dos ir eidamos gulti mergos žioja ištisas statines ir labai 
žiuri veidrodin. Jei kuris pigiai pardavinėja vietoj 
vyras rimtai myli merginą, •aiskrymo.”
būtinai ta jį pamatys veid-------- ---------------------- ----------—
rodyje.

Kučioj vaikai turi būti la
bai paklusnus tėvams, nes 
iei tą dieną gaus barti, tai 
per ištisus metus bus bara
mi, jei mušti.—tai bus mu
šami.

Jei kučioj dangus žvaigž
dėtas. vištos bus dėslios.

Imant kleckus iš pečiaus, 
piemenims negalima go
džiai jų grobti, nes tas. kuris 
ži'i.bs,—vasarą gyvulių ne
išganys. Jie eis ir puls javus.

Nuo kūčios iki Trijų Ka- 
lalių būna šventi vakarai, 
unkių darbų dirbti negali

ma.
Rūmą Kalėdų dieną viš-

- še; la likusiais nuo kūčios 
J tintais žirniais, kad butų 
’o- dėslios.

tyta šitaip:
Nauja dalis 
Laikas ... 
Protas . .. .

Viso labo .

Plaukikė 1942 Metams

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- Kaina ............................ *“°°
RIJA JUŠKEVIČIAUS SIELOS BALSAI.

j o- mivnsr i Puiki knyga, dai:gvbė labai gražių
, . . . l—o l/Ai. VnC,. ... 'eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo-

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- tu paveikslų. Popiera gera ir spauda 
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- graži. Parašė J. B. Smelstorius. 221

------------- gą. ls ios sužinosi, kad vyrai turėjo puslapių. Ponieros apdarais .. $1.00
ųų daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. Audimo apdarais ...................... $1.50

‘ ' Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. EILĖS IR STRAIPSNIAI.

‘■>c- šioj knygoj telpa 2?. gražios eilės,

$.60

$vk
Prisiuntė l*-čius. trupe

i;:< -a 
nė.

kilok; pttuk' - 
n citrina, ią-

’oalD-sn-’ ir
New Yorko laikraštininku komitetas išrinko šitą mergaitę 
kaip pavyzdingiausią plaukikę 1942 metams. Ji yra 22 me
tu amžiau? ir vadinasi Ree Steuart.

Audeklo apdaruose

ŽEMĖ IR ŽMOGUS. daugyliė straipsnių, juokų ir tt.
. Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

“Žemė ir Žmogus" yra labai pamo
kinanti knyga. Is jos sužinosi.’ kaip ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
smogus gyveno žiloje senovėje, kaip Arba kaip tėvų vartojami svaigi-
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- Ramieji gėrimai atsiliepia ju vai- 
vosi. Daugelis paveikslų ,vairių ra- kamS. Kas yra arba tikisi kada nors 
šių žmonių, vyrų ir moterų. kūdikių tėvais, būtinai turėtų
KaIna .............................-............. -00- perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS MONOLOGAI IR
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ. DEKLAMACIJOS.

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

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų. labai gražių ir juokingų monolo
gą ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos. revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams. 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių fJVVITI IIT PROTAI 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos rKUlAS.
knygutės ....................................... 20c. Parašė Dr. T. Želi. lietuvių kalbon

i vertė J. I.aukis. Knvgoie aprašoma SVEIKATA. , laukinių ir namų gyvulių protas ir
Arba tiesus ir trumpas kelias j 'fatybės. Padalyta į 40 skyrių. Go- 

sveiknta. Pamatinės žinios iš anato- {?’* beždžionių kalbos,
mijos. fiziologijos ir hvgienos. Su- įTlr?krat>b<‘ P-'1’ ryvuhus Nuosavy- 
taisė Dr. A. L. Graičiunas. Chicago, b^- Jausm'!s pas gumbus. Kurie non 
Ilk. l!.ll m.. :::!!) pusi. Drūtuose arč,au ^'Pa^' /» cyvuln? ypaty- 
audimo apdan,,,,. Kaina ....

PAPARHO ŽIED AS. ŽEMAITOS RASTAI KARĖS
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- vrc,*rr- 

užsitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria; j MfcTl.
(3) Klaida; <4) Korekta. Jose nuro-i Lietuvos Šelpimo Fondo leidinvs. 
doma kaip žmonės paikai tiki j viso. Su rašvtojos paveikslu, 120 pusla- 
kins prietarus, burtus ir tt..........15c. Jpiai. Kaina .................................... 50c.
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LIETUVOS ŽMONIŲ TURTUS VOKIE- stybės banko valdytojas, ne- 
CIAl LAIKO SAVO "KARO GROBIU." X?“-'

Vitas gyventojų nuosavybes ’ prisitaikyti Įvykių raidai. n^J’ kurie buvo padėti lie- 
bolševikai buvo konfiska- Tokia realybės pajautimo tuvių banguose. ii- brange- 

vę, todėl žmonės jau nieko stoka privedė tuos kraštus nybių, juose deponuotų, 
neturėjo, sako naciai. 1940 metais prie bolševikų Tuodu tarėju buvo tos nuo

monės, kad žvdu turtai turi 
būti laikomi dalimi lietuvių 
tautos turto, nors jis ir ati
mamas iš žydų. Ir žemės 
ūkio tarėjas Vitkus atsista
tydinęs. į

sako naciai.
Švedu laikraštis “Dagens baisenybių. Antrų kartą jos

Nyheter” atspausdino savo ?u y°kiecių £inklų pagalba 
atsipalaidojo nuo Maskvos 
Įtakos. To pasiekta ne be di
delių nuostolių. Tačiau gali-

korespondento iš Berlyno 
straipsnį, pavadintą “Pabal- 
tijis po svastika.” Iš to strai
psnio pasirodo, kad yra at
sistatydinę trys generaliniai 
tarėjai: prof. V. Jurgutis 
prof. B. Vitkus ir J. Matu
lionis. Kiti šaltiniai skelbia 
kad esanti atsistatydinusi 
visa generalinė taryba, bet
gi Ilgšio' negauta šios žinios 
tiesioginio patvirtinimo, 

at

ma tikėtis ir spręsti iš visa 
ko. kad trumpo bolševikų 
viešpatavimo pakako tam, 
kad atvertų akis visoms Pa
baltijo tautoms.”

Šiuo metu, korespondento 
žodžiais, Pabaltijo kraštuo
se viskas panaudojama įro
dymui, koki vaidmenį vai-

Yokiečių o balsis, kores
pondento nuomone, Pabalti-' 
jo kraštuose yra: Gaminki-!
me:

Karo

SKELBIA “NAUJA SANTVARKĄ 99

Kaip atsimename, prof. Kino Vokietija tų kraštų kul- 
V. Jurgutis buvo tarėias i ;unniame ir ekonominiame 
ūkio reikalams, prof. B. Vit- į genime nuo kryžiuočių 
kus—žemės ūkio ir J. Matu- j Hanzos laikų,
lionis—finansų reikalams. į kaiB tautos visa tai uz- 
Dėl atsistatydinimo priežas- j rpirsa^ios n veikusios kaip 
čiu švedu laikraštis nurodo' ^ngb.ios pagelbmimnkes.
V. Jurgučio ir J. Matulionio "am tikrais. atvejai;

c
ištisais

nesutikimą su vokiečių ko- į J}e^a^s buvusios net nusista- 
misaro nusis
savo naudai«
Lietuvos žydų turtą. Tacitu 
netenka abeioti, kad 
vu yra ir kitokių. Kai dė" 
prof. B. Vitkaus atsistatydi-

belaisviai šalina' 
;; specialistai ski-i 

narni į atitinkamas vietas.' 
Keblumų atsiranda dėl gy-; 
ventojų skaičiaus sumažėji-' 
mo. Tie. kurie atsisako dirb-į 
ti, suimami. Darbo įstaiga; 
Vilniuje viename savo atsi-; 
šaukimų grasinusi "‘pelnyta 
pabauda” tiems, kurie atsi-; 
sakys dirbt naudingą darbą.1

griuvesni

Hitleris su Mussoliniu skelbia "Naują Pasaulio Santvarką.” kuri reiškia: “žudyk ir piešk silpnesnius

sistatvmu nerimti f ~nisios_pnes vokiečius. (va_ SUDARĖ LIETUVIŲ “AP-
dai konfiskuota i' i >e’ vaJe-) SAUGOS BATALJONĄ.”
:vdų turtą. Tačiau i Kas dabar vyksta Pabal- , rt ..dabar vyksta Pabal

tijyje, galima esą laikyti 
olataus masto socialiniu pa
keitimu. Pagal bolševikų į-! Į

BATALJONĄ

“Deutsche Zeitung imį Sekmadienį, gruodžio 7

PHILADELPHIEČIAI LIETUVIAI PAREIŠKĖ
LOJALUMĄ PREZIDENTUI ROOSEVELTUI.

Philadelphia, Pa. kolas. Vienas iš svarbiųjų ėmus ir tt.—tai susirinkimų 
bene bus baliaus klausimas, mandagumas. Manau, dėtu

mas pas mus ateis ir ras pa
sitenkinimo. Nereikės j ieš
kot svetimų dievų, savi lie
tuviški bus malonus.

Ostland”
išsiųstas

praneša,
pirmas

da labai 
draugijų 
«>kiu bn- 

nepajė-

kuris ivvks 21 d. sausio Lie- viui bus žingeidu to’ria pakad jau Lietuviu Verslininkų,
Lietuvos tuvių Muzikos Salėje. Už- skaita. Po paskaitos bus ne

girtas korespondentų dar- tuviškų dėsni su kopūstais ir 

jokių priežasčių nepateikia. į iramonininkų Įmonės ir pa- 'į^p61^ xoJil.eį'ia.P0“?1.)0** Pa_l k- Svarbu - • T- ■
Tačiau ias nesunku atspėti.į našiai priklausė valstvbei. -lon-a' Rietuvių dieni astis. • Pirmininkas p. A. Ramu- Kad darbas butų sekmin-
žinant. kad Lietuvos ukinin-1 Ūkininkai ir namų savinin-:,LaiPvę *)ranesa; kad taside,t0* kad dlen^ JaPonai šis raportavo pasiuntęs nuo gas, įnešta išrinkti Sąryšiui 
kams nėra grąžinta žemės į kai buvo tik nuomininkai da ,XS’ Antros Apsaugos apskelbė karą Amerikai. ~ ........ -

bei valdytoiai. Kaip vokie- „ata ,J(\nas ?s , dalaa? Susirinkimui da neprasidė-
čiai dabar žiuri i ta reikalą J "° .tas lapkričio 4 die- • vjsu veį(juosz metėsi ne-

ua" a-alima matvti is laiL-vačėiN n4- *dniaus Katedros Alks- J. *.gens Nvheter” straipsnio sa- ?alima ™at£u. 1S la kiaN 'tėie išsirikiavo išvvkriantis: nmas» vieni kltŲ klausineJ°: 
mnk-a‘ ‘ Deutsche Zeitung įm Ost- t < i • av kas kara laimės"’ ir tt šis- ,, 'and” vedamojo Straipsnio.!bata0onas- ° tuksiančia, iKas, ,a, ? la™e-;j.; -

Straipsnyje rašoma, kad ■ 1
nuo lapkričio 1 dienos 
ciaiine valiuta Pabaltijyje

ninio, tai švedų laikraštis; statymus, ūkininkų žemė.! Kar”J dalinys į rytus, kur ji; Profesionalų ir Amatninkų

nuosavybė.
Žemiau pateikiame

Pas mus tebėra 
senoviška tvarka 
susirinkimuose ir 
du modemizuotis 
giam. Tas trukdo ir draugi
jai vystytis ir jaunimui tas 
netinka. Bandykim taikytis 
prie naujų aplinkybių. Da
bar—arba niekados...

Gamta keičias ir žmogų- 
keičiasi. Laikas būt stipriai 
organizuotiems, kad reika
lui atėjus nereikėtų išgą--

sąrysio gėlių pluokštę p. organizatorių. Apsvarsčius. 
Ausevičiutei laike jos muzi- palikta: tegul kiekviena- 
kos mokinių koncerto ir ve- narys prirašo po kelis savo 
lionies Užumeckio laidotu- draugus, tai ir taip susida- 
vėms. Raportas priimtas. rys didelis būrys Sąryšio 

Radijo kompanijai patar- šeimo?-kaž-kodėl skv-susirinkimas
nuo kitų. Nebuvo tos ta inainyt pranešėjus, kad Kartais tenka pasikalbėti ganizuoti buvome, kad mus 

lietuviškos šypsenos veiduo- sudomint klausitojus. Palik- asmeniškai su vienu kitu, skriaudžia ir tt. Karas jau 
se. Taip ir jautei prislėgtos ta komisijai kviesti preie- kaip padidinti ir patobulinti

nei Pabaltijo kraštus už-; Atvykęs Vilniaus miesto1 lietuvio širdies dejavimą: gentą ateinančiam susirinki- Sarvšio veikla. Tariam, ta- 
imant, ten nebebuvę jokios;komisaras Hingst pasveiki- “Karas, karas ir karas’ Rei- inui, kuris įvyks 3 d. sausio riam ir pasiliekam prie to, 
nuosavybės ir viskas pri- no bataljoną gen. komisaro kia padėti!” Muzikos Salėje, 6 vai. va- kad nariams stoka d raugi ji-
klausę sovietų Sąjungai.; von Rentelno vardu. Batai- . ..kare. duoti paskaita apie nio susiklausymo. Vieni
Vokietija laikanti visą turtą; jono kariai ant plieninių šal- Tai^b hetuvis lietuviui H
užimtuose kraštuose karo mų turėjo 
grobiui. perėjusiu reicho;tuvos vaisi 
nuosavybėn. Kai Vokietija i mis. Batai jon 
ten nori vėl Įvesti laisva pri- j koks tai 
vatinę nuosavybę, niekas; pulkininkas. Jo pavaduoto- 
negalis kelti bet kurių teisi-! ju yra kap. Krikščiūnas, 
nių pretenzijų. Mašinas, i- į 
rankius ir tt.

Korespondentas ištisai ei- Lail9e(-d^’. an?t.tod?eI?!a^Į®’ resi 
ofi- _______ i atėjo atsisveikinti ir išlydėti

laikoma vokiečiu markė. <
tuoja vokiečių argumentaci-' 

kad, vokiečių kariuome- ° ei m mes.

ne maskoliškas rublis. Jau 
viena ši smulkmena, sako 
autorius, aiškiausiai parode 
visa pasikeitimą, kuris įvykę 
per paskutinius metus. To
liau tame straipsnyje nuro
doma. kad daugelis vokie
čiu, išsikrausčiusių iš tų kra
štu i Vokietiją, dabar vėl 
grįžta atgal, kaip reiche 
pareigūnai. Pabaltiečiu. gi 
melisenlOa, tan-j tutetan- .. Tuo pačiu laiku iš Rygos
mis wrto i Vokietiją. k,a- a j nemokamai al. sumį. Jįaustas u- vienas latvių a,.- 
sto atstatymo darbams n^ik Patalpos ir
naudoiaina. Sioie srttvie , • K c - -i -j--
i *-i itnobos busiančios uzleidzia-kap tik esą kuodaugiausia• - , _ -d , , j-- •■ - ’ rvnzATvvo Pagal šito- skaudžiai

tauti ir išmėtinėti, jog neor

pasiekė
šiurkščiu

ir Ameriką. Bu- 
naujienų. Tad ai 

negeriau butų prisirašvt 
prie Verslininku, Profesio
nalu ir Amatininku Sarvšio

sys rengiami daiuu prisidėt 
prie Amerikos apgynimo 
tad visi darban.

St. Grinienė.
saugos bataljonas. . .

japonai apskelbė Amerikai.
Visos trys Baltijos tautos reikėtų būtinai pasiusi

«unkau= darbo boK-vi- mos uz nuomą- ra?al SIto"Pkaudžlai nukentėJ° nuo užuojautos ir lojalumo tėle- 
tai išgabeno i Rusija daug ">«tyraci)  ̂ tęsja toliau j bolševikų okupacijos, o da- gram? S. y. „rezidentui p.
turto «wuliu' mašinų i>' k<"«sP<>n<ientas. Pabaltijo oar jų dar įslikusioji jau- Rooseveltui. šalies kritiškai
darbš ie'gu. EŠtiioįe.'jm-.. iš '7 t*?', «oy*etM|nuomen« galvas gulds» sve- padėčiai esant. Susirinkimas
353 garlaiviu su>19 000 to- urtaf' bet netu‘! JOK1° turto i zemeje, nes. kaip pa- entuziastiškai pritarė ir pa-
nuttrinos. teliko ™sN,ben-.&°?J’ va,d'bai atlikti
dro talpumo 10,000 tonų. Is 
iii ganežiu ten pasiliko tik 
33; iš 3,400 prekiniu vago
nu—750, o iš 350 keleiviniu 
vagonu—ne daue-iau kaip 
'36. Iš kitų Pabaltijo valsty
bių maskoliai gal tiek išvež-
ti nesuspėjo, bet vis dėlto ir ži at , turta kiek.
ten žalos padare be galo „t; 
daug.

ei‘ tos prašydamas ne vietoj mo, o viskas bus gerai ir Į»a-
Susirinkiinui prasidėjus, balso, bet duotų ir kitam sekines bus užtikrintos, 

skaitomas protokolas. Pas- progos išsireikšti, ir kad ne- Anot p. Vaivados, kada bus 
kiau p. J. Grinius praneša, Įsižeistų jo įnešimui nepri- nuosava vieta, tai ir jauni- 
kad prasidėjus karui, kurį-------------------------------------------------------------------

du, dalina ar išnuomoja tur-:dičke (ištark: Jedikė),
tą. Privatinis turtas grąžina-i “kiekviena Europos tauta Pagerbtas vienas is pir
mas tik amatininkams, smul-i turi iškovoti sau vietą nau- /ąryši° įkūrėjų, L žū
klėms pramonininkams (iki' joje Europos santvarkoje.”
20 darbininkų) ir smulkiems
pirkliams. Tačiau naujoje UŽ ŽYDŲ TURTO SLEPI- 
santvarkoje nėra nusistatv- MĄ GRĘŠIA KARTUVĖS.

meckis, vienos minutės atsi
stojimu, kuris atsiskyrė šio
mis dienomis su šiuo pasau
liu. Vėliau svarstytas proto-

vienam, kas ji turėjo Prieš ln“De“t.?cbe, Ztei‘VnK. ,im 
Ostland deda tokią žinią:;rusų invaziją. Pirmučiau- o* d 

Apie valstybinę santvar- šia, turtas nebus grąžinamas ■. 
ką tose srityse koresponden-; žydams; vokiečių komisą- ’ 
tas sako, kad Vokietijai i rams suteiktos plačios teisėc 
•svarbu esą iš Pabaltijo kraš- rišti klausimą, kiek buvę 
tų ir Ukrainos gauti galimai savininkai tinka tam. kad
daugiau
skystojo kuro b tt.

maisto. riebalų.
Darbai

kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’’
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalno? P-ras Reeder sake, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa-

TEISINGAS PATAREI
“Teisingas Patarėjas " aiškina daugiausia lyties ir sveikat os rei

kalus. I’et jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. .Jis pa. ako 
beveik viską, kas žmogui reikia ž.inoti.

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

čia yra parodytas japonų ad
mirolas Isoroku Yamamoto, ku 
rio vadovaujami juros banditai 
anądien iš pasalų užpuolė Hava
jų salose amerikiečius ir prida
rė daug nuostolių, šitoks galva
žudys turėtų būt pakartas, l^t 
japonų akyse jis yra “didvyris" 
ir apkabinėtas medaliais

komisaro įsa- 
mieste

žydu turtas, kuris po 
1941 m. birželio 20 d. buvo’ 
pirktas, iškeistas ar pasisa
vintas. turi būti užregistruo
tas. Nežiūrint šio apygardos Į 
komisaro įsakymo, kai kurie1 
žmonės nelaikė reikalinga' 

mi^a ir ištikimybė michui.; ^^i

Žydų judomas ir nejudo- sykles dėl vagysčių ir plėši
mas turtas paimtas valsty-į mų, tas, kuris laiko žydų 
bės naudai. Žydai gali pasi- i turta ir jo neužregistruoja, į 
laikyti tik naminius indus, i sunkiais atvėiais gali būti 
būtinus asmeniniam vartoji- baudžiamas mirties bausme.

jiems turtas butų gražintas. 
Amatuose prezumpcija yra

šia kryptimi tuoj buria su- tokia, kiek amatininkas su
tvarkyti: gi politiniai klau
simai atidedami i šalį. Ne
galima esą nei svajoti, kad 
vokiečiai sutiktų tas tris res
publikas atstatyti senose 
fonuose. Vokieti;os spaudo
je atvirai pabrėžiama, kad 
nacionalinė vienybė Pabal
tijyje buvusi tik iliuzija, nes 
ten trukę “jungiančio prin
cipo ir jėgos, kuri vienvtų.” 
Tautiniai rimbolai, vėliava 
ir tautos himnai dabar jau 
pašalinti. Kauno radijo— 
liaudies dainos meliodija 
“Lietuviais esame mes gi
mę,” daugiau nebenaudoja
ma.

Toliaus autorius teikia 
pavyzdį, kaip vokiečiu spau
da rašo istorija: “Pabaltijo 
valstybės, kurios caro galy
bei sugriuvus, užgimė su vo 
kiečių pagalba, per 20 metų 
savo gyvavimo nemokėjo

geba; tačiau negali būti už-

mui. ir pinigais ar valstybės 
popieriais—iki 100 markių. 
Rygoje ir Vilniuje yra jau 
Įrengti ghetto, aptverti 
spygliuotomis vielomis ir 
saugojami dieną ir naktį. 
Kas bandytu per spygliuotą 
tvora susisiekti su žydais.

visas Vilniaus

Pirma mirties bausmė buvo 
įvykdyta nakti i spalių 31 d. 
Kažkoks O. iš Vilniaus api
plėšė žvdų turtą ir ligi šiol 
io neužregistravo, nepaisy
damas apygardos komisaro 
įsakymo. Kratos metu tie 
daiktai buvo rasti io bute.

šiai keliatas tų klausimų
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

se." kuria šėriau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
Jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
ityžiŲ barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?“

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Ka> reikia žinoti pirma naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo ^riKlauso 
gyvenimo laimė ar i..,aimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi- kiekvienos šeimyno- klausi
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” eia 
patiekia įdomių informacijų.

oaroma.
Kodėl tūlos motėms 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
singa.- Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

j visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėjas" atsako aiškiai ir nieko 
nesle-peiamas.

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audinio apdarais.

butų nušautas be perspėji- O. buvo Katedros Aikštėje 
mo. Daugelis žydų iš ghetto j viešai pakartas. Kaipo pas- 
dirba mieste: į dalba ir at-į kurinis terminas, iki kurio 
gal iie privalo eiti rikiuotė-! turi būti užregistruoti žvdų 
je. Dėl šitokios tvarkos du daiktai ir tt.. nustatoma lap

kričio 5 d. Kas iki lapkričio

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis7—Iš kur ir kaip atsirado žeme"?—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,” I)-ro Gatės "Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit " Teisingą 
Patarėją."*

Lietuvos tarėjai Matulionis 
ir prof. Jurgutis, kurie ben
dradarbiavo su generaliniu 
komisaru, atsistatydino. 

Prof. Jurgutis, Lietuvos vai

ri. neužregistruos jo laiko
mų žydų daiktų, gali sun
kiais atvejais skaitytis su to
kia pat bausme.”

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mas?.
J

9 9 I



Aštuntas Puslapis

V

Vietinės Žinios
BOSTONO RADIJO STO
TIS KALBA I PAVERG

TAS ŠALIS.

Atsišaukimai kasdien trans
liuojami 24-riomis 

kalbomis.
Bostone yra \YRUL trum

pų bangų radijo stotis— 
stipriausia tos rūšies stotis 
visame pasauly, o ypač i tas. 
kurios yra diktatorių pa- 
vergtos arba okupuotos.

Nežiūrint kaip Hitleris. 
Mussolinis ar kitas diktato
rius saugoja savo sali nuo 
užsienio žinių, jų gyvento
jai. kurie turi namuose radi-

nagų ir dabar skelbia jiems 
galą.

11 valandą ryto žinios
transliuojamos Artimųjų 
Rvtu šalims persu, armėnu 
ir* arabu kalbomis.* *! susiginčijo uz

11:30 valandą lyto pra
nešimai daromi turkų kal
ba.

12 valandą transliuojama 
suomių kalba.

12:45 valandą potiet— 
italų kalba, vokiečių kalba 
ir taip toliau.

šita Bostono radijo stotis 
yra padariusi labai daug 
gera. Pavyzdžiui, kai naciai 

; pagrobė Norvegiją, jie tuo-

I

Adomas Mikalevičius nu
teistas 20-čiai metu ka

lėjimo.
Kažin koks Adomas Mi

kalevičius ar Mikalkevičius, 
23 metų amžiaus vyrukas iš 
Cambridge'aus, ši panedėli 
buvo nuteistas kalėjiman 
nuo 12 iki 20 metų. Jis buvo 
kaltinamas užmušęs tūlą 
Henrvka Sledz'ia. su kuriuo

merginą.

Jauni vyrai rašosi laivynam
Niekad nesirašė i laivyną 

tiek daug savanorių, kiek 
dabar, kai japonai užpuolė 
Ameriką. Į kelias dienas po 
to užpuolimo Bostone Įsira
šė 1,300 jaunuolių karo lai
vyno tarnvbon.

KELEIVIS. SO. BOSTON

atdari 'var. t
'kIvtv kvčiv IVžDAR\T- _,q - __ — L

V’; am
Turiny*-*"____

No. 52. Gruodžiu 23 d., 1911 m.

LINKSMŲ 
KALĖDŲ
Linki visiems Linksmiausių 

Kalėdų ir Laimingiausiu Nauju 
Metų.

D-RAS PAULINA 
LUZECKAITĖ

4«0 BROADVVAY
Cambridge, Mass.

t »i i'RObndre uis j

, Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJA!* 
V«landtw: 2-4 ir 6-8 

Aiadėliomia ir Šventadieniai* 
nue tu iki 12 rytu.

21 ti HARVARI) STREET 
i kamp. Inm»n «t. arti Central aka.
! CAMBRIDGE. MASS.

jo imtuvų, vistiek gali gir-; Įau Įrėmė laivų savininkam 
dėti. ką jiems kalbėtoja', šautuvus Į nugaras ir nusi- 
praneša iš Bostono oro ban- į varę i Norvegijos radijo sto- 

! ti liepė paskelbti savo laivų 
’ kapitonams toki praneši
mą : “Norvegijoj viskas su
sitvarkė ir nusiramino, tuo- 

. jaus plaukite namo.”
Išgirdę Šitokią nacių kla

stą. Bostono radijo stoties 
veikėjai tuojau paleido sa
vo bangomis Įspėjimą Nor
vegijos laivams: “Neplau
ki: Norvegijon. nes Norve
gija nacių rankose. Plaukit 
Į Anglijos uostus.”

Ir 900 Norvegijos laivų su 
25.000 jurininku šiandien 
vra laisvi ir dirba aliantų 
naudai. Norvegijos karalius 
pasišalino Į Angliją ir veda 
karą prieš savo šalies paver-

genus
WRVL stotis veikia nuc 

ankstyvo ryto iki vėlyvo va
ka! o. Kasdien per ją perei
na visa eilė kalbėtojų. Kiek
vienas jų kalba i tą šąli. ku
rią jis gerai pažįsta, kur ji: 
buvo gimęs ir augęs. Kiek
vienas jo žodis yra tiem- 
žmonėms suprantamas ii 
aiškus, kiekvienas jų arde 
nacių ir fašistų propagan
dą, kiekvienas neša vilti 
kad diktatoriai bus sumušti 
ir visos pavergtos tautos vė' 
atgaus savo laisvę ir nepri
klausomybę.

Dr. S. S. Petrovič kasdien 
kalba i Balkanų tautas. 
Skambaus io balso klausosi •

Bostone Įsikūrė naujas 
Argentinos konsulas, senjo
ras Amadeo Artayeta. Jo 
ofisas Little Buildinge. Tre
mom ir Boylston gatvių 
kertei.

FIRST NATIONAL

5UPER-MARKET5

gejus.
apie 5.000,000 Jugoslavijos : Mažai kas apie xai žino 
gyventojų. -Jo balsas duoda keX įi^įkiTiju taip vra. 
įkvėpimo Jugoslavijos par-J '
tizanams. kuinų šautuvai ’
neleidžia okupantams ra
miai užmigti.

Dzukiškas pavinčiavojimas.
Ne nuo paprasto Vilnijos 

dzūko, bet paveldėjo dzūkų 
karaliaus vardo. Mirus ve
lioniui Mikalioniui. jo vieti
ninku paliko drapėžnas 
dzūkas Balukonis Vincas. 
Geri kaimynai jo karališką 
titulą norėjo išleist ant lote
rijos, nes jo sostinė per arti 
prie zanavykų centro. Bet 
užsitarnavusi vardą neleng
va pagrobti. Visiems lietu
viams. kurie ir negryno dzū
kiško kraujo, jis linki links
mų švenčių ir Laimingu 
Naujų Metų.

Ir dzie. tikrai nuoširdžiai 
linkiu!

Vincas Balukonis 
ir Sūnūs.

VIŠTOS ŠVIEŽIOS VIETINĖS — KEPIMUI 4 1 KI 5 SVARU SV .

VIETINĖS ANTYS ckmios riebios sv.

ŽĄSYS Gražios Mėsingos 10 iki H svarų abelnai - SV.

KIAULIENA STRĖNOS šonkauliai ar nugara, švieži Kiauliena tušhn. SV . 

VIRTA H AME PRIRENGTA VALGYT—RŪKYTA Visa -iSė SV .

GEROS STOPINGAS KAI.AKUTIENEI

OYSTERIAI pt 33c

29c
23c
25c
23c
35c

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

ir nuo 7 iki fe.

50S BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston l.'SŽU

COUNTKY STYLE—PUIKUS STILINGAS

DEŠRELIU mėsa Sv 29c

Karol Baran, 
nos universiteto 
kasdien įkalba i 
Rijos gyventojus

buvęs Pra- 
studentas. 

Čekoslova- j 
Čekoslo- 

. jis sako.vakija bus laisva 
Nenusiminkite. Hitleris 
žlugs. Žlugs nacizmas ii 
prasmegs visos diktatūros. 
Ateitis priklauso demokra- 

:automs.

Blnstrub nušviečia visą 
Broadvvay.

Amerikoje prieš Kalėdas 
nušvinta visokiais žiburių- 
žibureriais namai ir biznių 

i ištaigos. South Bostone da- 
gražiausia mirga Įvai- 

šviesomis brolių 
1 Blinstrubų Įstaiga, kur va- 
i karais suvažiuoja šimtai 
i jaunų žinomų smagiai pra
leisti laika. Ištikro. Blinstru-

bar
; ’ io mis

Ojai n .aisvom> uiuioin?. j namas iliuminiuotas taip
< ) štai ir madama Abki. • ,ausjak nušviečia visą 

kurios žoožiai kaip pavasa-1 groa(}way. Vakarais pas ji 
rio kregždės skrenda oroĮ|)una gera muzjka jr šokiai: 
bangomis Į pavergtą Gi ai- -0< visuomet būna geras

Y V O N N ES
HOUSE OF BEAUTV

YVONNE MAURA 
Lietinė Motery Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 KASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DLDharn 163H

ŠVIEŽAS HENNIIY—Vidutinio Saizo
KIAUŠINIAI TL'Z 38c

IEŽVS BROOKSIDE—Didelio Saizo
į KIAUŠINIAI 4Qc

Geros Šventėm Kendės 

Kietos Kendės Keturiv r«š«u 25c
1 svaro Jaras

Šokoladai Sw<*th°me maišyti 27c
1 svaro baksas

Thin Mints šokoladu apdėti 29c
1 svaro baksas

Molasses Chips 11 oz baks 29c 
Caramels Br<*’ksWe rūšiuotos 29c 
Marshmallows CamPfire 1 sv- 17c

biiKSSiS

Pep- Patties šokoladu apdėti 25c
1 svaro baksas

After Dinner Mints ’>akehs 10c

Heinz Baby'Foods 3 bleš 20c 
Sno-Sheen . ’’>»'sbury’s 23c

Kękam miltai Hoz pk.

Libby’s Corned Beef 1207 bh21c 
Swift’s Prem <*ardl užkandžiam 49c

mėsa 2—12 oz bl.

Dainty JelI suskirl° skon-° 3 pk 13c

JU/Cy FIOB/PA

F ORANGES
' VITAMINS Bl, C

LARGE SIZE EXTRA LARGE

DOZ OOZJ

Grapefruit 
Grapes

5FoR45e 
S 19« 

Lemons 5 15e

RORIDA 
Vitamine B! ,C

C AL. EMPEROR 
Vitaminą C. G

Apples ?;,L£kNcossH 5 25c 
Green Beans v^r 2L8£ 15c 
Turnip 5 ^ 10c
Celery AVi?.k?„?A.P8L C©41 BUNCH 23c 
Cranberries ^caap<i lb 19c 
Sweet Potatoes 7- 5 19c 
Squash 5^ 10c

Telefonas 21321 
MEDU INOS DAKTARAS

MIKOLAI !
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAVVRENCE. MASS.

Tel. ŠOU 2805

OAKTAR Vs

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:

Nuo a ryto iki 7 rakare.
Seredomis:

Nuo 9 rylų «ki 12 dien*.

447 BROADVVAY,
SO BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nc- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*

ISO HUNTINGTON AVE..
BOSTON, MASS.

Tel. Cominon»calth 4570.

k1.^- ... “floor shovv.
Po jos tuoj seka ir p-lė renka švari.

P’in P'in T'an. juodaplaukė suomet jauki. Kas nori link- 
kiniete. kuri ramina savopmai pasitikti Naujuosius 
tautiečius japonų okupuoto-: yietus. pas Blinstrubą ge
so Kinijos provincijose. Į riausia vieta.
Amerika su jumis, ji sako.’,.
Japonai bus sumušti. Jus š 
laukia laisve. 5

Ispanas Aldana drąsina 
demokratijos salininkus Is
panijoj ir Pietų Amerikoj.

Gunnar Martin ramina 
Norvegijos žmones, Onne 
Liebert kalba Į olandus.

Yra ir kitų kalbėtojų. Vi
si jie ištrukę iš diktatorių

Publika susi- 
atmosfera vi-

KETVIRTIS ir KOMPANIJA
Linki Y įsiems Savo Kostumeriams 

Draugams ir Pažystamiems

LINKSMU KALĖDŲ

ir Laimingiausių

NAUJŲ 1042 METŲ.

FOR YOUR HOLIDAY 
BAKING NEEDS9' MARVO 57<

A >nORTBRinb nr« 21^
K WHHE SFPAY - Sup** SoH - up to 9c on Cv«»y Fkg

\ CAKEFLOUR

PURE VRCCTABLC 
SKORTtNINC

3 LB
TIN

ILB
TIN

i

i

SVIESTAS
GERAS BROOKSIDE 
PIENINĖS 1 sv. rolis

TAUKAI
TYRUS PEKOSTI 2 ' sV 25'

rr/WM/» iiHlli/ii
RAZINKOS 2 15 oz 17c ,ksCklų 15 °7-pak 8c

Geros su sekiotu

GINGER ALE Mi,,browk <b,h
\ Nokiu skoniu

DROMEDARY
DATFS iiNAsr šviesų- 

GOLDEN liAI.LOVVT

FRUIT PEELS

PITTED DAI ES

2
DROMEDARY 

Lemon ar <_)»'an»rc

2<S oz 29c

7 G oz p«»k 19c 
’i oz pak 29c 

2 :j oz blėš |7C

SURIS
ŠVELNUS SENDYTAS 

STANGUS

Tek 28624 Gyv. 31132

DrJ oseph 4 .Gaid is 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 0 iki 12 
nuc 2 iki o, 
nuo 7 iki 0.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKI V DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą, lšeg- 
zanunuoju ir priskiriu akinius.

114 Surnmcr Street,
LAVVRENCE, MASS. I

29C ! 
-- i

MILTAI
DUONAI FINAST 21 »j sv.

Old Homestead 2IK- sv. 
PRIESKONIAMS hagė 73V

.4. L Y AM 4RSr
Keal Estate At Insurance

41J VV BROADVVAY. 
sOl I H B< IS l o\ M \SS

To] S 091*
RES. 251 CHESTNI T AVE..

Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel Arnold io2s

' ~ ~ T” £».<

Linksmu Švenčiu Linki Visiems

SOI TU BOSTON 
(AFE

Knstuili riu

BLINSTRUB'S
Village & Grill

■IKI!

Draugus .-u
l'Us ir

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir linki geriausios laimės
Taipgi k v i< ...... visus pm>

« v šventes linksmai su
. Kurk- da turėjot progos 

: ; atsilankyti. ma-
: ciame at .'anky: mus

pirmos progos.

Vincas Balukonis 
ir Sonob

24d BROADVVAY 
t>ULlH B<»5lON, MASS.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT i’ASISV L 
UUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLA.

I AIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI!

Floor Shovv susidės iš žymiausių artistų.

; 1EL\ EV». VAKARĄ JV VIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER- 5 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA. *

K

Kampas D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS. ’ 1IK I •

FRUIT COCKTAIL kichm”nd ruiis “ 7 , kš 11c
WALNUTS CALIEORNIA Diamond Kudded 29c

Minkšti lukštai 1 sv cello bagė

MAIŠYTI RIEŠUTAI v 29c
TOMEICIŲ SUNKA HXAST 3 21 - bk 27c 
BELL’S VIŠTIENA SEZONUOTA pak yc
RUMFORD BAKING POVYDER 12 07. blėš 21c 
OCEAN SPRAY .srvscvouy sosas nc

14 oz bles

BORDEN’S NOXE SUCH 2 1>ak 21c
MINUE MEAT

MINCE MEAT AST 2 9 - «k 15c
SWEET CIDER Enplan<i 37c

OTiuolių GAL jar

r£A*S />£

OV* fa
CMF/YrAt^F DSMF* / i

V RICHMOND VfRV POPULAR 2 8AGS 39c ) 
i JOHNALDEN *FAVORI»tME 2 8ASS *5c fV KYBO A ‘UP81RB 81EN0 2 ' 18
F COPLEY VAfUlIM PACKEC

BAGS 49c
te iin 29c L

erfra y
{ oc/

‘ Ti/rF^į SanJnirhcs į
*OLDE* STYLE or 

LONC LOAF
2 1 sv. 1 07. kepalai 17c 

SURAIKYTA ŠVIEŽIAI KEPTA

VAISIŲ KEIKAI
Sudėtinė Geros Rūšies Vaisių 

Riešutų

DARK FRUIT ’ 2, 7 29c
> SENOVIŠKAI SUTAISVTAS

DARKFRUIT 55
ENTRA RINKTINIAI

LIGHT FRUIT 35-
1 sv. 10 oz

aa ^.aa aa a«^a»X aa aa a
SALADA RED I.ABEI.
Arbata 1 wz Pk 21c s oz i,k 40*' 
PAKERS
Vanilla 2 oz bonka 27-
bea’rdsleys shredded

Codfish 2 pakol iai 23-
KDUCATOR
Crax
SUNSHINE VVIIEAT
Toaat Wafers
VVHIPPI.E’S’ PREPARED
Mince Meat 2 sv 23*

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arl-a Somerset 2044-J 
šPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI- 

i Insured 
Movers»

Perklaustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
32S BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 461Š

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IK TUOKŲ AGENTŪRA.

.>;ehennai Pigurv. 
Indeli (.aKerinimai ir
Hydraulic Brekais.

2 1 s v. pak 33c

pak. 20-

TAIPGI TAISOME AU1OMORI- 
Ltl S IR TROKI S Vls(»MV 

IŠDtRBVSCIŲ.
Pei.*r t ree.uka:* ir
Joe k*p<»ėttnia4 — ravininkai.

Tabruo ir demonstravlao vieta: 
1 BAMUN STREET 

Raat;. Esat Etfhtfc St,

I I i




