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Per Tris Dienas Kinijoje č% 
Krito apie

33 NA^ tfOftMMMM KA- 
SNIPUS. RUI ŠIAIS METAIS

3 motery, gavo iki T,i «>»k» «inke»nį ir pi 
lt metų kalėjimo. ,e*a« «•»»

PrezideatM Rooseveltas
pasakė, kad&iais 1942 me
tais musų šals turės išleisti 
karo reikalams pusę savo

Federalinis teismas BrV A * w^p MM ««••<* V^A*7111CAO VFV"
nuo mūšiųJahai Mentėje.1 klyno pereitą sąvaitę nutei
si sykį sudegė universiteto sė ilaato kalėjimui 33 Hitle- 
triobesiai, sunaikinta medi- no agentus. Nuteistuiu tar-

DIDŽIAUSIA SKERDYNĖ 
4 METŲ LAIKOTARPY.
| vieną dieną tiesčabgša 
kiniečiai paklojo 30,000

“ipuoHbų- nes japonai atakavo miestą metu "kalėjimo, Elsa~Weu~ 1(}0 bilionų
Pereitą sąvaitę Kinijoj į- neapsakomu žiaurumu. Irgtenfeld 7 metus, o Evelyna kia’ kad 

vyko didžiausia japonų jie buvo jį jau apsupę, betoLewis i metus. Vyrai gavo lsieista 
skerdynė. Sutraukę didelių kiniečiams atvyko sustipti- iki 20 metų kalėjjmo ir da 
spėkų, jie puolė Hunano nimų ir japonai tuomet pa- po $1,000 iki $2,000 pabau- 
provincijos sostinę čangšą. sijuto patys apsupti. Tada, dos pinigais.
Bet kiniečiai buvo gerai pa- juos pradėjo mušti iš lauko; Pagrindinis jiems kaltini- 
siruošę. Mušis tęsėsi ištisas ir iš vidaus. Ypatingai gerai'įag buvo tas, kad būdami , ,
o : t veikusi kiniečių artilerijos svetimos valstybės agentai, kaiP toklos išlaidos palies

ugnis. Ji skynusi japonus į«e neužsiregistravo Justici- -10 klšenl0 it gyvenimą, 
kaip žolę. j jos Departamente kaipo to- PanrastaS *"""*> 1

Pereitos subatos rytą, kie. ko reikalauja įstaty- 
dienai brėkštant ir smarkiai • mas. Bet teisme buvo iškei
kiant lietui, japonai pada- ta ir sunkesnių prasižengi

3 dienas ir naktis, ir pasi 
baigė japonams tikia katas
trofa.

Kiniečių vadovybė pra
neša, kad per 3 paras ties 
Čangša krito 52,000 japo-
nų. Skerdynė buvusi tokia rė paskutinį puolimą ir prie^
kruvina ir baisi, kad prieš ją i šakinės jų. eilės buvo jau įsi- __ .u.— a\/ va i - . • ••  i.

mų; buvo įrodyta, kad gy
vendami Amerikoje jie dir-

užtemsta visas 4IA metų Ki-’ veržusios į vieną Čangša. bb jos nenaudai, šnipinėjo 
nijos karas. - , priemiestį, bet po kruvinos jos apsigynimo paslaptis ir

Per vieną tik dieną .perei- kovos buvo priversti trauk- teikė tas žinias Hitlerio vai 
tą subatą kiniečiai pakloję tfe atgal, palikdami gatvėse džiai.
3O.OC0 užpuolikų.

Po pereitos subatos
šio japonai prade j
didžiausioj 'betvarkė __
šios jų divizijos, kurios ata-ltvirtoves? 
kavo čangšą, po trijų dienų1 
buvo visiškai sudaužytos.

Tai'buvo jau trečias japo
nu bandymas paimti šitą

mn-
apie 7,000 savo lavonų.

Sumušę japonus ties BRITAI PAĖMĖ 
Čangša, kmiečiai atsiėmė iš n A nT.n a
jų dar Kaoano ir Wunino K AKIJI J A.

Pereitą sąvaitę anglų Pie- 
~’įife Afrikos jįf ‘

Banį

--
džiais nuostoliais. Per šį pa
skutinį užpuolimą japonai 
netekę daug aukštų savo 
karininkų. Vieni jų buvę 
užmušti, kiti sužeisti.

Čangša buvo puikiausis 
miestas Kinijos vidury, bet

16 Vasario Prasidės
Naujokų Regist

racija.
Pirmiausia šaukiami vyrai 
nuo 20 iki 44 metų amžiaus.

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė panedėlį, vasario 
16 d., kaip pirmutinę dieną 
karo naujokų registracijai.

Pirmutinę dieną turės už
siregistruoti visi vyrai nuo 
20 iki 44 metų amžiaus. Re

-v ____ Nuteistom, tar-
cinos mokykla ir kiniečių pe yra ir 3 moterys, kuriu ?.aJam* . 
generalinio štabo patalpos, Lillv Barbara Stein gavo 12 suus metaw umatoma apie 

tai reiš- 
tikslams bus

JAPONAI UŽĖMĖ 
fe. MANILĄ.
Pereitą sąvaitę japonai 

paėmė vyriausi Filipinų 
miestą Manilą ir buvusią S 
netoli nuo tenai Jungtinių

.1
26 Tautos Padarė Sutartį 

Sunaikinti Diktatorius
Valstijų taivyno bazę Kavi- PR1SIDĖSIM PRIE TO IR chillio.vardas už Didžiąją 
tę. Amerikiečių armija per-1 MES LIETUVIAI. Britaniją, o trečias -r—- už 
akėlė j Koregidoro tvirtovę,1 ~_ Šiaurės Airiją Tuomet Ru-
kuri saugoja inėjimą i Ma- Soviet’* **•*»*»» atsisa- sljQS ambasadorius pasirašė 
nilos uostą iš juros pusės, i k« paprašyti prieš Japoniją, už savo valdžią, o Tše Vung

Manilos kritimas buvo Anglijos premjeras Chur-
E5ft nno aaa i JiU ® kairio numatytas, to-, chill ne veltui atvyko Ame- 

p » » »* - Adelės depresijos Ame- ’ rikon. Po ilgų jo pasitarimų
rikoj nepadarė. Ir bendrai, su prezidentu Rooseveltu, 
Filipinų salos visuomet bu- pereitą sąvaitę Washingto- 
vo Amerikai daugiau

000.
Sunku žmogaus protui 

įsivaizduoti, ką šitokia su
ma reiškia. Da sunkiau pa
prastam žmogui suprasti,

Paprastai, žmones gerai 
gyvena, kuomet jie gerai 
uždirba ir gąli pagamintus 
savo daiktus nusipmkti. Bet 
dabar pusę jų darbo bus su
vanota gaminti tokiems i 
daiktams, kaip orlaiviai, 
tankai, kanuolės ir karo lai
vai. kuriu nusipirkti jie ne
galės. Kitaip pasakius, pusę 
laiko reikės dirbti ne savo 

Tai yra 
pusę 

atiduoti

naudai, bet kai 
tas pats, kaip 
savo darbo vąisri 
valdžiai.

ap
sunkinimas, negu palengvi
nimas, ųes jos guli už 7,000 
mylių nuo artimiausio Ame
rikos pakraščio ir pristatyti 
joms pagalbą yra nelengv as 
dalykas. Tas salas Amerika 
dabar gina daugiausia tik 
dėl to, kad sutrukdyti japo
nų puolimą į pietus, kur 
randasi anglų tvirtovė Sin- 
gapora ir danų Rytų Indi
jos.

; Buvo pasklydę gandų, 
kad gindami Manilą ameri
kiečiai prarado daug karo 
laivų. Washingtonas tuos 
gandus užginčija.

Bet kit
anrnja paėmė Amerika 

įjos uostą pne Libijos- turiSuomijos^^oaįs Į JMBĮĮb,
Nori Taikos. SS?rjrado tiek ^arown'V9- '1 ’ 1,000 savitų* kuriuos; pabūki:

JAPONAI VARTOJA VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS.

ne buvo sudarytas prieš dik
tatorius 26 laisvų valstybių 
blokas. Sutarties pagrindan 
buvo padėtas Atlanto čar- 
teris, kurį pereitą vasarą 
nustatė Anglijos ir Ameri
kos vadai slaptoj Anlanto 
konferencijoj. Svarbiausi to 
čarterio nuostatai yra šie:

1. Neliesti svetimų terito
rijų ir nejieškoti kitokių už
kariavimų.

2. Nedaryti jokių terito- 
rialinių permainų, kurios 
nesutinka su “laisvai išreik
šta liečiamų
lia.”

3. Gerbti visų tautų teisę 
laisvai pasirinkti valdžios 
formą ir’ nacių opupuotoms

Soong—už Kiniją.
Tuomet . pasirašė Pietų 

Amerikos respublikų įga
liotiniai, o po jų sekė Belgi
jos, Čekoslovakijos, Graiki
jos, Indijos, Liiucsemburgo. 
Olandijos, Naujosios Ze
landijos, Norvegijos, Len
kijos, Jugoslavijos ir kitų 
atstovų parašai.

Visos pasirašiusios vals
tybės pasižada remti karą 
prieš diktatorius visais savo 
ištekliais ir nedaryti atski
ros taikos, iki demokratijos 
priešai nebus visiškai su
mušti sausžemy ir jurose.

Tiktai Sovietu ambasado
rius Litvino vas neprižadėjo 
paramos prieš visus diktato
rius. Jis išsiderėjo sąlygą, 

gyventojų va- kad Rusija butų paliuosuota 
nuo karo su Japonija. Vadi
nasi, Maskva neketina Ang
lijai ir Amerikai padėti 
prieš japonus.

šalims grąžinti nepriklau-’ Valstybės Departamen-
Wi

RHI JJBUį IMšIur, _
ir kiti karo pabūklai kai-' daug orlaiviųr • • T i A___ __ v~buvo paėmę nelaisvėn. Da ±i ___ ________ ___

Vėliausios žinios iš Šuo- bar belaisviai paliuosuo- nuo ja labai brangiai. Jų ne- i Ameriką. Kokiais ke’
mijos rodo, kad jos žmo- o jų vietonanglai paėmė gajj savo kišeniaus pasta-f vokiečių orlaiviai buvo ja-
nėms jau nusibodo karas ir nelaisvėn kelis tūkstančius tytį nej Prezidentas, nei į ponams pristatyti, kol kas
jie norėtų jį baigti. Sceial- italų ir vokiečių. Bardijos Kongresas. Pinigus turi su - j esanti neišaiškmta misteri-,vas Litvinovas šitą sutartį nutildytos ir neturi savo vai-
ucmokratŲ partijos laikras*;senai jau duao ap- natve VmStn orwpntn_ ia. bet nefnnciiamas esas; . •’

Nore Rusija taip pat yra tos tautos, kurios savo atsto-
diktaturos šalis, bet-kadan- vų bendroj konferencijoj 
ji dabar yra užpulta kitų neturėjo, arba kurios dabar 
diktatorių, tai ir jos atsto- yra svetimom karo jėgom

dėti patys krašto gyvento-
tis. “Suomen Sosialidemo- suPtos ir paliktas anglų už- jaj daugiau uždirba, 
kraatti,” kritikuoja karo va- jį/a da ir kita pana- tas daugiau ir duos. Tai rei

ja. bet neginčijamas esąs i pasirase. džių. Už tokias gali pasira- 
parašą šlti atatinkami autoritetai.

priims Valsty-
faktas kad daug vokiečių r Pimutinis savo _____ ,

Valstijų Ju „arašusdovvbe kuri siekia didės- vieta Egipto pasieny, kui kad mažiau bn<, nini iau nušauta žemėn Ha va io-i -j "““s““11* vasujų ,u parašus priims vaisty-.27aDSUDtas oriešas vra oalik- g.“’2“' 2 t ! Plentas Rooseveltas; bės Departamentas Wash-
nės Suomijos, ir priduria, apsuptas pnesas yra palik- saviems reikalams. Dau- 
kad “suomių liaudis nesu-.tas vanglų užnugary, kai ffejj0 daiktų visai nebus ga- 

, pranta aukštosios karo va- bI3e^akine^1 žygiuoja jjma gaUtj Automobilių jau
į dovybės imperializmo.” i Libijos gilumom—tai Salų- į, dabar neparduoda. Cuk- 

i Laikraštis siūlo karą baigti i m° įmestas. Dabar anglai ;raus duoda jau tik po du
ir daiyti su Rusija taiką, i Pradėjo šturmuoti 
Dabar tokiai taikai esąs tin- ‘ m$- 
karnas laikas, nes vyrai bu-t 
tų paleisti iš armijos ir ga-! 
lėtų pradėt jau ruoštis kury-; 
biniems pavasario darbams, j 

Suomijos socialdemokra
tai nekenčia bolševikų, ku

ir Salu-

Hitleris Išskrido 
Rytų Frontan.

svaru pirkėjui. Guminių 
daiktų nebus, šilkinių ne
bus ir gal nebus vilnonių. 
Turėsime tenkintis prastes
niais valgiais ir mažiau vis
ko gausime.

Tai ve, ką reiškia

Juos operuoja japonų la-j 
kūnai.

'antras buvo padėtas Chur-, ingtone.
Latvijos

gistruotis turės lygiai pilie- J rie pirmutiniai užpuolė jų 
čiai kaip ir nepiliečiai.

Registruotis nereikės tik 
tiems, kurie yra jau užsire
gistravę pirmos registraci
jos metu. Dabar jie yra šau
kiami jau tarnybon. ,

Kongreso išleistas įstaty- Juos užmušę suomiai, 
mas reikalauja, kad užsire- Į Tęsti karą toliau nėra 
gistruotų visi nuo 18 iki 64 prasmės, sako sočiai demo- 
metų amžiaus, bet kariuo-1 kratų organas, nes visi nišai 
menės tarnybon vyrai bus; iš Suomijos jau išmušti ir

tėvynę, bet jie taip pat ne
kenčia ir Vokietijos nacių, 
kurie dabar švaistosi po 
Suomiją. Sakoma, kad Hel
sinkio mieste šiomis dieno
mis buvo užmušta 20 naciu.

Londono žiniomis, perei
tą sąvaitę Hitleris jau iš
skridęs Rusijos frontan pa- liks tik pusė 
imti karo vadovybę Į savo dirbsime, 
rankas. Jis mano padrąsin
siąs savo kareivius, kad jie 
nesitrauktų. Pereitą sąvaitę 
vokiečiai pasitraukė jau iš

PERNAI AMERIKA PA
STATĖ 184 LAIVUS. I
Amerikos laivų statybos i 

firmų sąjunga praneša, kad 
per 1941 metus Jungtinėse 
Valstijose buvo pastatyti 
129 prekybos laivai ir 55 

pusė j karo laivai, iš viso 184 lai-

ministeris Bil- 
manis tuoj padarė formalų 
pareiškimą, kad jis priside
da savo tautos vardu. “Nors 
daug materialės pagalbos 
bendram reikalui Latvija 
negali duoti, nes ji yra na
cių okupuota.” jis sako savo

Tikisi Užpuolimo 
Ant Panamos Ka^ 

nalo.
Amerikos vice-admirolas 

Sadler sako, kad visados
reikia tikėtis japonų užpuo-' paregkfme^^ačSu i‘i“m?eiu 
limo ant Panamos Kanalo.

krasto pajamų karui. Mums' vai. šitokios laivų statybos 
to, ką už- į iki šiol da nėra pasiekusi jo- 

■ kia kita valstybė.

SUĖMĖ 7 VOKIEČIŲ 
ŠNIPUS.

New Yorko mieste suim-į 
Kalugos ir Staricos. Krymo tas Paul T. Borchardt, bu-; 
pusiasaly rusams pavyko į vęs Vokietijos armijos kari- i
atsiimti Feodosijos miestą, ninkas, ir Kari Mueller, taip, ne aUidarį nauja Kongreso

sesija ir prezidentas Roose
veltas pasakė prakalbą, pa
aiškindamas savo planus

EXTRA!
ROOSEVELTO KARO 

PLANAI.
Šį utarninką Washingto-

Vokiečiai teisinasi, kad Ma- pat vokietys, bet jau išsiė- 
skvos ir Leningrado ^pn- męs Amerikos pilietybės 
tuose jie turi dabar tiuflKtis,; popierius. Suimti dar penki 

imami tik nuo 20 iki 44 nie- j suomių armija jau pasiekė nes dėl didelių šalčii^egali: kiti. Visus juos kaltina šni- 
tų, todėl tuos pirmiausia ir i tų sienų. . kurių maršalas
registruotis šaukia. Mannerheimas norėjo Suo-

Jaunesniojo ir senesniojo mijos apsaugai.
amžiaus vyrai bus šaukiami

savo
, . ikarui laimėti. Štai jie:

amai; I pinejus \ okietijos naudai. • Kon-
dažnai Kiekvienas pastatytas po' greM, p,^; 56 bilio- 

j nu* dolerių pinigų.

T - A i noru teiks tokia pagalbą.Jų užpuolimas ant Pearl kokia gaiės ”
Harbor uosto turi but mums | Mur^s teko ir(lėtt ka(1
pamoka, kad reikia būti to- Lietuvos ministeris p. P. Ža- 
kiems užpuolimams pasi- deikis jau ruošiami pada. 
ruosusiems. Panamos Ka- panašų pareiškimą ir
rialą reikia taip apsaugot, ^tuvos vardu. Reiškia,

f JĮS sak?’ kad P1*1®838 bijotu- musų tauta irgi bus prisidė- 
si pulti. Jeigu japonai at-: jugi * ie t 26 taut kuHos 
vežtų savo laivais bomba- įereitą sąvaRę padarė sn. 
nėšių kanalui atakuoti, tai tartj sunaikinti hitlerizmą ir 
jų laivai iun but sunaikinti ^tikrinti sau laisvą, nepri- 
pinna negu jų bombanesiai kiausomą gyvenimą, 
spės nuo jų pakuti. ______ _

vėliau. Kariuomenėn jų ne-; Sauksiąs Rumunus 
ims, bet, reikalui esant, juos'
galės pašaukti kitokioms KeVOUUClją.
krašto apsaugos pareigoms. šiomis dienomis Meksi-

Washingtone apskaito-, kon atvyko nuo fašistų pa- 
ma, kad iš viso užsiregist-, bėgęs buvęs Rumunijos ka
ruos apie 25,000,000 vyrų,' ralius Karolis. Amerikos 
neskaitant tų 19.000,000 laikraščiai pranašauja, kad 
naujokų, kurie užsiregistra- jis šauksiąs rumunus kelti 
vo da prieš karą. revoliuciją prieš Hitlerį ir

Bet kiek iš viso bus paim- jo pakalikus, kurie dabar 
ta kariuomenės tarnybon, sėdi Rumunijos valdžioje, 
tuo tarpu da niekas nežino. Bet dalykas yra toks, kad 
Paklaustas naujokų ėmimo revoliucijos pagal užsaky- 
viršininkas, ger;.’ Hershey, mą nesidaro. Maskva kaip 
atsakė, jog armija turės but norėjo sukelti revoliuciją 
pakankamai didelė, kad j Amerikoje, bet niekas ne
būtų galima sumušt priešus, j išėjo.

MM

veikti jų tankai ir 
Be to, kareiviai 
nušąlą rankos ir kojbs. Visa į $25,000 kaucija 
tai gali but tiesa; bet kodėl 
vokiečiai pasitraukė iš Feo
dosijos, kur tokių šalčių nė
ra? Feodosijoj rusai sakosi 
radę tik 2,000 vokiečių. Gal 
ir teisybė, kad vokiečių ar
mija iš Rusijos yra siunčia
ma prieš Turkiją.

UŽDĖJO “LUBAS” PE
ČIŲ KAINOMS.

JAPONAMS ESANTI 
RUOŠIAMA KARSTA 

PIRTIS.
Amerika ir Anglija ruo-

šia japonams labai karštą' kanuolių,
Į pirtį, sako gen. Hein Ter ’ 18,000,000 tonų laivynas. 
1 Poorten, olandų armijos va- “Šitie skaičiai duos japo- 
das Rytų Indijose. Kalbė- nams ir naciams suprasti.” 
damas per Naujus Metus i sako prezidentas, “ką jie 
savo kareivius, jis pareiškė:. laimėjo užpuldami musų

be mazko nepastatė Bcmbardavo Nacių 
NAMO ANT dinamito. Bazes Graikijoj.

Peabody, Mass. Kasant į Pereitą sąvaitę anglų or- 
' pamatus naujam namui, čia, ]ajyįaj kejis kartus smarkiai 

Už tuo* pinigus turi but rasta žemėj 14 lazdų dina- bombardaVo nacių baze< 
pastatyta: .mito. Policija spėja, kad jis Graikijoj, Kretoj ir Italijoj.

185,000 orlaivių, buvo kur nors pavogtas ir Salamio uoste, Graikijoj,
120,000 tankų, ; paslėptas po žeme. Kad anglai supleškino nacių
55,000 priešlėktuvinių s kiek’namas butų pastatytas submarinų bazę, chemikalų 

i ant dinamito. dirbtuves ir aliejaus sandė-

Kainų administratorius . “Gaila, kad aš negaliu jums i Pearl Harborą.’
Henderson jau nustatė ir pasakyti, kas yra planuoja- Šitie skaičiai užpuolikus1* ' 1a 1* • • A. *pečiams kainas. Jos negali 
but aukštesnės kaip 15 nuo
šimčių virš tų kainų, kokios 
yra buvusios tarp sausio 15 
ir birželio 1 dienų 1931 me
tais.

liūs. Netoli nuo Atėnų buvo 
suardytas nacių įtaisytas 
aerodromas. Anglai yra pa

kari paskutiniais

3 METŲ VAIKAS UŽ
MUŠĖ ŽMOGŲ.

Cranton, R. I.—Leonard į stebėję,
Johnson, 38 metų vyras, nu- laikais naciai pradėjo labai 
ėjo pas savo kaimyną palin- ’ stiprinti savo pozicijas
keti

ma, bet galiu jus užtikrinti, sunaikin* ir nušluos juos i tų 
kad mes dirbam su savo nuo žemė* paviršiaus. Faši- 
aliantais labai uoliai. Angli- štai ir jų pakalikai nei sap- 
ja ir Amerika ruošia japo- nuoti nesapnavo, ką reiškia
nams labai 
lyką”

nemalonų da- demokratinės Amerikos ga
lybė.

“laimingų Naujų Me- 
Kaimyno 3 metų am

žiaus vaikas paėmė tėvo 
šautuvą ir paleido šūvį, pa
taikydamas Johnsonui tie
siai krūtinėn. Johnsonas 
krito negyvas. »

Graikijoj: ginkluoja uostus,, 
taiso aerodromus ir "ab na 
daugiau kareivių, kaip ro
dos, iš Rusijos fronto. Išro
do, kad jie ruošiasi arba 
Afrikon keltis, arba laužtis 
Turkijon. __

/
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RUSIJOS FRONTE VYK
STA SVARBUS KARO 

VEIKSMAI.
Iš Rusijos ateina rimtų ži

nių. Rusai sakosi smarkiai 
vokiečius atakuoją ir darą 
“didelių laimėjimų.” Už 
dviejų-trijų mėnesių gal 
pamatysime, ar rusai ištik
rujų pradėjo imti viršų, ar 
vokiečiai traukiasi atgal tik 
dėl to, kad daug vokiečių 
iš tenai yra siunčiama kitur.

Pastudijavus Rusijos že
mėlapi, tų “didelių laimėji
mų,” kuriais rusai kasdien 
giriasi, kol kas da nesimato. 
Maskvos fronte vokiečiai

ris^Šu tuo nesutikęs ir pa
ėmęs vadovybę “Į savo ran
kas.” Jis ketinęs padaryti 
“stebuklus.” Ir dabar vokie
čių kareiviai tikrai esą trau
kiami iš Rusijos Fronto i 
pietų Balkanus, Turkijos 
žygiui.

Taigi Rusijos fronte da
bar vyksta labai svarbus 
karo veiksmai. Aliantai la
bai jais domisi, nes kol kas 
da nėra aišku, ai- vokiečiai 
pradėjo silpnėti Rusijos 
fronte dėl didelių savo nuo
stolių, ar tik dėl to, kad 
daug jų kareiviu iš Rusijos 
vra siunčiama i kita frontą.

užėmė Možaiską jau apie 
pora mėnesių atgal. Dabar 
bus jau virš mėnesio laiko 
kai rusai kontratakuoja,kas
dien darydami “didelių lai
mėjimų,” bet Možaiskas vis 
dar tebėra priešo rankose.

Rusų “laimėjimai” yra 
labai neaiškus, nes Maskva 
retai pasako, kas buvo lai
mėta. Paprastai, jos tele
gramos tik pasako, kad atsi
imta tiek ir tiek kaimų bei 
miesteliu, arba “apgyventų 
vietų.” Iš “šimtų” ir “tūks
tančių” atsiimtų vietų buvo 
Įvardintos tik kelios: Rosto
vas, Feodosija, Kaluga ir 
da dvi ar trys.

Suprantama, pradedant 
kontr-ofensyvą, visų pirma 
turi būt paimtos priešakinės 
pozicijos. Bet ar rusai turi 
pakankamai spėkų ir gabu
mų tęsti šitą kontr-ofensyvą 
iki priešas bus tikrai nuga
lėtas, tai iš ligšioliniu “lai
mėjimų” to dar nesimato. 
Kaip sakėm, tas paaiškės 
gal tik už dviejų-trijų mė
nesių.

Įdomu pastebėti, kad ir 
premjeras Cburchill neima 
rusu pranešimų kaip 100 

. nuošimčių gryną pinigą. 
Kalbėdamas Kanados par
lamente pereitą savaitę ji
sai pasakė, kad vokiečių 
nuostoliai Rusijos fronte 
busią, turbut. arčiau Mask
vos apskaičiavimų, nesu 
Berlyno. Maskva skelbia, 
kad vokiečiai neteko Rusi
joj 3,500,000 kareivių, o 
Berlynas šitą skaitlinę su
mažina iki 800,000. Ir ieigu 
Churchill sako. kad Mask
vos apskaičiavimas yra “ar
čiau prie teisybės,” tai reiš
kia. kad jis nėra tikra tei
sybė.

Vokiečių nuostoliai, be 
abejo, vra labai sunkus. 
Žiemos laiku jie turi būt da 
sunkesni negu vasarą, nes 
sužeisti kareiviai šalčiuose 
greitai miršta. Taisri ju ar
mija gali būt jau tikrai nu
silpnėjusį.

Bet gali būt ir kitaip.
Sakoma, kad Hitleris da

bartiniu laiku ištraukia sa
vo kareivius iš Rusijos fron
to ir koncentruoja juos Bul
garijoj ir Graikijoj. Iš tenai 
jis planuoja žygi per Turki
ją. norėdamas pasiekti Ira
ko ir Irano aliejaus šalti
nius. Washingtono žinio
mis, vokiečiu armija turinti 
nedaugiau kaip dviem mė
nesiams kuro savo moto
rams. Jeigu tai tiesa, tai ki
tokios išeities Hitleriui ir 
nėra, kaip tik briautis prie 
aliejaus šaltiniu, nes be alie
jaus visi jo orlaiviai ir tan
kai turėtų sustoti vietoj. Tai 
reikštu “blickrygui” galą.

Iš Stokholmo pranešama, 
jog ir vokiečių armijos va
das von Brauchitsch buvo 
pašalintas iš vadovybės dėl 
to, kad pasipriešino šitam 
Hitlerio sumanymui. Brau
chitsch buvęs to nusistaty
mo, kad atimti kareivius iš 
Rusijos fronto yra pavojin
ga, nes rusai tada galėtų 
pralaužti vokiečių eiles ir 
įsiveržti Vokietijon. Hitle-

I

“LITERATŲ KABLE- 
GRAMOS.”

Šių metų 2-ram “Laisvės” 
numery , pirmutiniame pus
lapy, yra Įdėtos trys "keble- 
gramos” iš Kuibyševo. Po 
jom pasirašo beveik visi 
Maskvos agentai, buvę bol
ševikų okupuotos Lietuvos 
komisarukai. Vieną tų “ka- 
blegramų” pasirašo neva 
Cvirka, Salomėja Nėris, 
Liudas Gira ir kiti Maskv ai 
parsidavę rašytojai.

Įdėjęs tą “kablegramą.” 
Miraza sako: “Gestapinin
kas Ancevičius su ‘Naujie 
nomis’ ir kitais laikraščiai 
buvo paskelbę, kad žymiau 
šią Lietuvos rašytoją ir poe
tę bolševikai buvo sušaudę,” 
o dabar pasirodo, kad ji 
gyva.

Mizara čia iškraipo fak- 
tus. Apie Salomėjos Nėries 
“sušaudymą” rašė ne “geš- 
tapininkas” Ancevičius, bet 
Lietuvos laikraščiai. Ir ne
buvo pasakyta, kad ji “su
šaudyta,” o tik pažymėta, 
kad buvo tokių gandų.

Antra, kas gi gali tikėt; 
ką bolševikai kalba arba ra
šo? Kas gi gali tikėti tom* 
“kablegramomsi.” kurios 
skelbiamos “Laisvėj?” Ji 
sako. kad tos “kablegra- 
mos” gautos nuo Lietuvos 
rašytojų, bet jos parašytos 
ne Lietuvos rašytoju kalba. 
Paimkim iš ju kad ir toki 
sakini: “Lai 1942 metai pa
matys sumušimą Hitlerio ii 
visų kitų tarptautinių geng- 
sterių.” Lietuvos rašytoja: 
niekados tokio jovalo nebū
tų parašę. Tokiu žodžių, 
kaip “gengsteriai,” Lietuvo
je nevartoja. Tai yra ne Lie
tuvos, bet Lorimer streetc 
“rašytoju” žargonas. Ir visa 
to sakinio konstrukcija, li- 
teratinės musų kalbos žvilg
sniu, yra toks nevvkęs šiupi
nys. koks tik “Laisvės’’ pec- 
kelių gali būt supeckeliuo- 
tas.

Taigi mes nenorim tikėti, 
kad tos “kablegramos” yra 
Lietuvos rašytojų rašytos.

Tik vieną dalyką Mizara 
pasako teisingai, tai tą. kad 
“Laisvės” bolševikai dirba 
toki pat darbą Brooklyne. 
koki šnipas Sniečkus ir kiti 
Stalino agentai dirba Kui- 
byševe.

AMERIKOS ŠEIMA EINA 
MAŽYN.

Cenzo Biuro viršininkas 
sako, kad gyventojų prie
auglis Jungtinėse Valstijose 
kasmet mažėja. 1790 me
tais kiekvienai Amerikos 
šeimai išpuolė 3 vaikai, o 
1980 metais, jis sako, neiš- 
puls nei po vieną vaiką.

;TS. SO. EOSTON

NAUJA LITERATŪRA APIE LIETUVĄ
P. KLIMO LIETUVIŲ kitų sunkumų savo gyvato- pasidavę gotų valdovui Er- 
TAUTOS ISTORIJOS j e—štai uždavinys, kurį ga- manarikui (IV a.), kur juos 

I TOMAS. Ii pasiimti tiktai tyrinėtojas i pavergęs ne smurtu, bet sa-
lietuvis. Į vo šaunumu ir išmintimi.

Pasilieka lygiai neįrodomi 
ir vėlesni padavimai, kad 
musų kraštas buvęs Atilos

Petras Klimas, Lietuvos 
pasiuntinys Francuzijoje, 
jau 1916 metais buvo para
šęs Lietuvos Senovė? Biuo- 
žus (atspausdinti Vilniuje 
1919 m.). Per 25 metus jis 
toliau rinko ir tyrinėjo mu- 

' sų istorijos medžiagą, šio 
karo pradžioje jau buvo be
maž sutvarkytas l tomas, 
kuris apima senovę ir pir
muosius septvnis amžius po 
Kristaus.

Dabar, nepaisydamas Į- 
vykių ir to, kad Rusijos am
basada Paryžiuje išvogė 
privatiniame sandėlyje su
dėtą visą jo biblioteką sy
kiu su kitais asmeniniais jo 
daiktais, P. Klimas galuti
nai suredagavo tą pirmą to
mą ir papildė ji reikalingais 
paveikslais ir žemėlapiais.

Gali kilti klausimas—kas 
yra lietuvių tauta? Ar mes 
tik dėl to esame lietuviai, 
kad kalbame kitoniška arba 
kaimynams nesuprantama 
kalba ?

! užimtos (V a.), o kad dar 
vėliau čia buvę atsikėlę iš 
lytų alanai ir skandinavai iš 
anapus Baltijos jūrių.

Ne visur ir ne visada kai- VI amžiaus pradžioje iš 
ba sudaro vyl iausią skirtin-s nepakeistų savo sodybų at- 
gą tautos požymi. Tačiau į siliepė patys aisčiai, siųsda- 
lietuviams likimas lėmė iš-; mi pasiuntinius Ravenos 
laikyti ir tą jos tautinio sa- • Teodorikui. Šio pastarojo 
vitumo ženklą. Lietuvis ne-. atsakymas — laiškas atžy- 
galėtų būti tikras lietuvis,i mėjo vieną iš didžiųjų mu- 
jei jis ne tik nemokėtų, bet sų istorijos etapų. Po to do- 
ir nenorėtų vertinti savosios į kumentai bus vėl kuriam 
skirtingos kalbos. Kalbai laikui nutilę, leisdami pasa- 
yra tautai kaip žolynui žie- koms ir legendoms paveržti
das. Bet ui ne tik gražna ar 
papuošalas: kalba Uuui

jų vietų. Tačiau musų gimi
niu būtis ir veiksmai nebe

keliatą (bene dešimti to-Į 
imu.

Pirmojo tomo turinys: I. 
Žiloji senovė. (1) Akmens 
amžiai. (2) Žalvario am
žiai. (3) Senovės gintaras.
(4) Kalbininkų spėjimai.
(5) Graikų žinios iki V am
žiaus prieš Kristų. (6) He- 
rodotas. (7) Pytheas. (8) 
Germanų pasirodymas. (9) 
Strabonas. II. Pirmieji am
žiai po Kristaus. (10) Įžy-

_______ mieji geografai: Mėla, Pli-
Jėzuitui Kidykui, kėliaujan-į laukinių, nei laukinių žmo-iDius’ Tacitus. Ptolomėjus,

yra jos narių giminystės ir. paliaus buvę jaučiami Bal- 
paveldėto bendravimo liu- • tijos pakraščiuose. Nuo IX 
dininkas. Kalbos susiejo šių ; amžiaus mes galėsime tat 

Visas veikalas turės bent die?H ,kart« ,su. Paėjusių pažymėti jau. visai konkre-
čiais istoriniais liudymais.Šis žemėlapis parodo Luzono salą. vieną iš daugybės Filipinų salų. Čia japonai turi sukoncentravę apie 200.000 savo kareivių prieš saujalę amerikiečių ir pereitą sąvaitę jie paėmė jau Manilą, vyriau sį Filipinų miestą. Amerikiečių armija pasitraukė i Corregidoro salą. kuri yra pažymėta pirmu numeriu (1) ir saugoja inėjimą į Manilos uostą nuo jūrių pusės. Toj salukėj esanti labai stipri tvirtovė. "Tolimųjų Rytų Gibraltaru" vadinama, ir manoma, kad japonai jos lengvai nepaims, nors jų orlaiviai smarkiai ją bombarduoja, žinios sako. kad vietose, kurios pažymėtos numeriais (2), (3) ir (4) japonai buvo skaudžiai apmušti.

ANTRAS ATVIRAS LAIŠKAS

amžių kartomis i vieną šei
myną, kurios ginčai suteikia 
skausmo, bet neišardo mei
lės. Tik iškrikimas, to lyšio 
atsižadėjimas ir nenoras 
juo susirišti tautą suskaldo ■ 
ir ja pražudo svetimu tautui Žinomas Lietuvos rasyto- 
nauąal ‘ ‘ jas. Ignas Jurkunas-Šeinius,

ištrukęs iš bolševikų oku-

KNYGA APIE “RAUDO
NĄJĮ TVANĄ” BUS IŠ

LEISTA ANGLU KALBA.

nių, nebijo jie net kanibalų. tautų maiša-
Nebiįo nei raupsu, nei kito- P5-. Aisčiai tautų mai- 
kiu ligų saties epochoje. (13) Alanų

Prieš keliata metu ‘Sala ir gOtU legendo?- U4) ArZ 
Tamistai icheologijos duomenys (se- 

įr viduriniai geležies 
(15) Kalbos liudy-

ir tilpusi “Keleivyje” 1941 mai. (16) Kai kurios išva-metu 12 lapkričio, atsakv- n? Rin.‘» I Paskynmo dos
mo laukiau kelias savaite vle.ų zin?miį ?ko genau’ Tas tomas m papuoštas 
- Šiais norais. Bet nuvažiavęs .. tomas v a papuos^
ir nesulaukiau. cnžinmn kad vietiniai ki šimtu paveikslų ir zeme-Nęgalimas daiktas, kad suzĮnojo,. bad .vĮeOniai j |

Tamista neatsakai dėl laiko nieciai nnsip ■».— «« v«uin« 
stokos. Juk tamista galėjai 
atsakymą pagaminti i dvi- 
tris valandas, o jo nesulau
kiau net per tris savaites.

Tamistos tylėjimas visgi 
nesuprartamas. Juk yra sa-

7l’en?-okantti-L.parV°‘ dvasia” ir šiandien daugeli tuviškumo. Jų akyse lietu- 
ky k, kh stoną ant tikro ke- vajfĮ0 -Krikščioniško- viu tauta net atsiskyrė nuo
Ito atvesk, abejojančiam P..... ,----------------- - vardo Už^

lietuvius amžių laimėjimuo-

ciam misijonieriui 
Amerikoje.

Gerbiamasis:
Dabar duodu,. , , . . , • ziečiu Žiniose” ^įkaičiau, -zmoti, kad as i savo atvira , . ‘ , .7? meji ir

laiška adresuota Tamstai lietuvls salezietis misi- į. n
jonierius keliavo i centrai!- “ ;

ATEINA PIGIU NAMU
MADA AMERIKOJ.
Amerikos realestatininkų 

draugija praneša, kad Ame
rikoj ateina pigių namų ma
da. Iš visų pernai pastatytų 
248-niuose miestuose nauju 
namų, 80 nuošimčių buvo 
pigesni kaip $6,000. Dvyli
koj miestų daugiausia namų 
buvo žemiau $3.000.

nieciai misij 
“vakarų veln 
ne viskas.

Tai dari Priede vra paduotos rei
kalingos ištraukos iš senųjų

Po ranka turiu prieš da- ve^aly- 
bailini karą Lietuvoje ėjų- štai to tomo prakalba: 
šio laikraščio “Draugijos” Ilgai Lietuvos istoriją tyrė 
No. 4. Jo priede kun. A. ir rašė žmonės, kurie nejau- 
Grauslvs rašo. kad “piktoji tė arba nebrangino jos lie-

... .. valdo. Esą.
. .. J* >e jojančiam «e £urOpOje kur riša atmos-

duok ūkią rodą. Evangele- feia plunkta Kristaus
tas Matas > ra štai ką uzi c- ma]one piktosios dvasios «e ir nelaimėse, jie apsirėžė 
kordavęs: nedeeama z,bu- va)džia >lnarkjai apri. ar kiu įbalu,
hri' bota- Tačiau stambeklžių| kur lietuviai išplėtė arba at-
bet 1 žibinto ą. kad sviestu kraštuose, kaip aprašo misi- laikė savo valdžią: tuo bu- 

ionieriai, visai panašių Įvy- du ilgainiui svetimi istorikai 
kiu, kurie aprašyti evangeli- net prarado tautą lietuvių 
joje, yra.” žemėse.

Tai ve, su kokiomis bai- Istorijos metodas pats sa- 
senybėmis kitų kraštų misi- vajme leidžia ir privalo ty

rinėjimų sritį laisvai aprėž
ti ar nustatyti. Gamtos mok-

visiems.” Kodėl Tamista 
taip nepasielgi? Gal Tamis
ta remiesi tuo. ką evangelis
tas Jonas yra parašęs ir pa
sakysi, kad aš esu vienas tų,
kurie neišmano tiesos verty-..................... - . ..
bės? O gal tamsta nori būt jonieriai turi grumtis. Ir, Jie 
tuo sėjiku, kuris nenori sa
vo “išminties grudų” sėti 
taip. kad dalis jų kristų pa
kelyje. dalis ant uolų tarp 
erškiečių. bet taiko tik i ge
rą žemę? Tai butų dideli* 
apsirikimas, nes tamistos 
atsakymas butų taikoma* 
ne man vienam, o visai lie
tuvių visuomenei. Tą galvo-

grumiasi. O tamista, likęs 
savųjų tarpe, nusigandai 
mano atviro laiško ir nedrį
sti duoti atsakymą. Nejaugi

sluose mes įsimsime iš pa

stebėtų faktų jų bendi-umus 

ir iš jų išvedame dėsnius,

tas mano laiškas pasirodė į kuriais suvokiame eramtos 
tamstai baisesnis, kaip vu- ,vairUmą. Istorijoje — prie
šu je minėtos baisenybės, gingai—mes jieškome Įvai

rumo, skirtingumo, savitu
mo. Faktų faktai su smulk
menomis rupi istorikui, ku- 

seka jų rezginio plėtrą ir 
Kadangi faktų Į- 

yra neaprėpia- 
istorikas pirma turi 
asirinkti tą ar kita 

net kurį viena iš 
i aprėžti ir laiko

tarpį, kuriame jis nori pasi
rinktus faktus ar kuri ivvki

prieš kurias kitų kraštų mi
sionieriai turi kovoti?

Po visa to. kas viršuje iš-
je turint, aišku, kad tamstos dėta, galima sakyti, jog
‘šviesa” “žibėtu” ir tiems, 

kurie jos “vertybę išmano,” 
ir tamistos sėklos dalis kris
tų “ant geros žemės.” To
kiame atsitikime nesvarbu, 
kaip mane asmeniškai pa
veiktum savo laišku.

Taigi savo tylėjimu ta
mista pasirodei labai keis
tas Kristaus kareivis ir keis
tas misijonierius. Mes esą- met atėjo traukinys su nu- 
me Įpratę girdėti apie misi- šalusiais kareiviais iš Rusi- 
jonierius, kaipo nepaprasto jos fronto. Baisus buvęs re- 
pasiaukojimo ir nepapras- ginys. Kareiviams nušalu- 
tos drąsos didvyrius. Misi- sios ne tiktai nosys ir ausys, 
ionieriams nėra baisus nei bet kojos ir rankos, tferly- 
šiaurės speigai, nei atogrą- niečiai pradėjo veržtis per 
žų kaitros. Jie nebijo nei policijos kordoną ir bėgti 
baisiu laukinių žvėrių, nei prie traukinio žiūrėti, ar nė- 
gyvačių, nei krokodilių, nei ra jų giminių. Daugiau kaip 
nuodingų musių bei uodų. 23,000 nušalusių vokiečių

tamsta atsakei tylėjimu tik 
dėl to. kad pamatei, jog esi 
suvarytas Į ožio ragą.

Tiesos Jieškotojas. laisv
----------- — Kru

RUSIJOJ NUŠALO 2B.000 jų. Ji
VOKIEČIŲ.

Londono radijas praneša, > 
kad Berlyne anądien į atvaizduoti ir įsajskmti. 
mažko nekilo riaušės, kuo-

Lietuvos atgimimas buvo 
pagrįstas lietuvių kalba ir 
todėl lietuvių kalbos ir tau
tos sąvokos pasidarė viena
reikšmės. Tas faktas api
brėžė uždarini ir šiandieni
nei Lietuvos istorijai. Ji turi 
visada turėti prieš akis šių 
dienų lietuvių tautą, kai ji 
tiria praeiti ir kai ji tą pra
eiti vertina. Kitaip, apibrėž
tu uždaviniu daromi tyrinė-

puotosios Lietuvos ir dabar 
gyvenąs Stokholme, Švedi
joje, parašė švedų kalba 
knygą “Raudonasis tvanas 
kįla.” Veikalas vaizduoja 
Lietuvos gyvenimą nuo 
1939 metų spalių 29 dienos, 
kada Lietuvos kariuomene 
Įžengė i Vilnių, iki 1940 m. 
rugpiučio 11 d., t. y. bolše
vikų visiško Įsigalėjimo 
okupuotoje Lietuvoje. Vei-

jimai tegali būti tik melžia- į kalas vaizduoja tą Lietuvai 
ga musų istorijai. lemiamą laikotarpi drama-

kai kurios to tomo bai
giamosios išvados: Ką duo
da musų istorijai visi tie ty
rinėjimai, kuriuos apžvel
gėme ligi šio perijodo galo, 
t. y. ligi 800 metų po Kris
taus? Toks klausimas ne
kartą galėjo kilti net kant
riam skaitytojui. Bet jo 
kantrybė neturėjo pasilikti 
bergždžia, nes tie išeikvoji
mai išryškino pačius pa
grindinius dalykus toles
niems tyrirtėjjimams.

Pirmiausia mes Įsitikino
me, kad lietuvių giminės 
nuo žiliausios senovės bė

Štai kodėl istorijos moks
le visų svarbiausia yra isto
riko intencija arba pasi
rinktas uždavinys. Nuo jo 
intencijos priklauso tyrinė
jimų kryptis. Lietuviui Lie
tuvos istorija turi nusekti iš 
amžių gilumo tą lietuvių 
tautos kelią, kuriuo ji priėjo 
šių dienų būtį. Kaip. kodėl 
lietuvių tauta per amžių am
žius tverdama yra šiandien 

Nebijo jie leistis Į neištirtus esą nusiųsta Į kitas šalis, į tokia, o ne kitokia ten, o ne 
kraštus, i neišbrendamus kaip Rumunija, Vengrija, kitur, ir kaip tai atsitiko, 
miškus. Nebijo jie nei pus- Bulgarija. į kad šiandien ji turi tų, o ne

rimais vaizdais, trumpais 
pasikalbėjimais su miestie
čiais, ūkininkais, darbinin
kais, buvusiais laisvosios 
ir komunistinės valdžios 
nariais. Aprašymas 
ruojamas faktais ir skai
čiais, bet ir tuo budu, kad 
nekliudo bendram drama
tiniam vaizdui, o tik jį pa
pildo.

Veikalas pinnoje eilėje 
taikomas užsieniui. Nepa
žįstančiam Lietuvos, duoda
ma tinkamomis progomis
trumpų istorinių ir kitokių • •zimų.

Veikalą išleido knygų lei- 
veik nepakeitė savo vieto-! dykla Albert Bonnier, Stote 
vių ir kad bent nuo pirmųjų 1 holme. Jo švediškas vardas 
krikščionybės amžių jos jau “Den Rodą Floden Stiger” 
siekė Baltijos jurą tarp Vis- (Raudonas tvanas kįla). 
los ir Dauguvos. Nei graikai Knygos pabaigoje atski- 
nei senieji romėnai nėra da-, ru priedu duota Lietuvos
vę tiesioginių žinių apie 
musų kraštus, bet jų pasa
kojimai apie skitus, sar
matos, neurus ir net apie 
hiperborėjus priartino to 
meto pasaulį prie paslaptin
gų šiaurės sričių ir užvėjų. 
Dar arčiau susiejo su tuo pa
sauliu musų pakraščius pa
mėgtas ir išgarsintas seno
vėje gintaras, kurio kilmė 
vargu begali kelti abejoji
mų.

Pagaliau aisčių vardas, 
bemaž tuo pačiu metu kon
kretizuotas kaip mūsiškis 
galindų ir šūdinių vardais, 
atvertė visai tikrą musų is
torijas lapą. Jis leido musų 
istorijai prasidėti kartu su 
pinnuoju naujosios eros 
amžiumi. Ir koks neišsemia-1 
mas pasirodė musų kalbos 
šaltinis musų santykiam su 
kaimynais pažinti ir kaip 
Įsidėmėtinai archeologijos 
radiniai, kurie parodo tų 
amžių būseną.

Iš neramaus germanų, 
bunų ir slavų judėjimo opo
zicijos mums teko iškvosti 
vieną esamą medžiagą, 
idant Įsitikintume, jog lietu
vių giminės nebuvo to judė
jimo apimtos, nors ir gavo 
pajusti io šoninius smūgius. 
Buvo, berods, tvirtinta 
(Jordono), kad aisčiai buvo

iliustracijų, Vilniaus, Kau
no, kaimo gyventojų ir ben
drai Lietuvos pažangos 
vaizdų.

Šis I. Jurkuno-Šeiniaus Į- 
domus veikalas busiąs ištei
stas taip pat ir anglų kalba.

ATIEKODA FOTO APARATĄ

Pildydamas Amerikos Justicijos Departamento patvarkymą, šis japonas. Robert Košime, atiduoda Los Angeles policijai savo brangu fotografijos aparatą. Visi japonai, italai ir vokiečiai, kurie nėra šios šalies piliečiai, turėjo atiduoti policijai visus šaujamus ginklus, foto ir radijo aparatus.
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Kanados Slauges New Yorke

NIEKO NEVEIKIA 

NIEKAS NETEIKTA

LSS 19 ir LDD 7 kuopų 
prakalbos.

Praėjusio gruodžio 28 d. 
buvo LSS 19-tos ir LDD 

» 7-tos kuopų prakalbos ALP 
Kliubo svetainėje. Kalbėjo 
“Naujosios Gadynės” re
daktoriai, J. V. Stilsonas ir 
J. Januškis, pastarasis nese
nai atvykęs iš Europos. 
Žmonių buvo vidutiniai. 
Aukų surinkta lėšų paden
gimui $15.93.

Drg. J. V. Stilsonas kal
bėjo dienos klausimais. O 
dienos klausimas šiandien 
yra karas, i kurį ir musų ša
lis Amerika Japonijos plėši
kų tapo įtraukta. Ir mes, sa-

buvo lengvas. Reikėjo pini
gų ir triūso. Tiesa, tam rei
kalui musų LSS nariai ir 
kuopos gausiai prisidėjo su 
pinigu. Prisidėjo musų sim
patiški profesionalai. O už 
vis daugiausia mums padė
jo Amalgameitų siuvėjų 
unija ir žydų Labor Refu- 
gee Committee. Jeigu ne tos 
dvi organizacijos, vargiai! 
mes šiandien butume turėję 
d. J. Januškį savo tarpe.

Štai, dabar draugas J. Ja- 
nuškis su mumis. Jis jau sa-' 
ko mums prakalbas. Jis kal
ba gerai ir klauso vai noriai 
jo klausosi. Klausosi su at-J 
sidėjimu kaip d. J. Januškis

ko kalbėtojas, esame kare. aiškina, kad Europoje neisi 
vaizduotini dalykai dedasi.Musų lietuvių pareiga yra 

šį karą remti visais galimais 
budais, kad jį laimėtų de
mokratinės valstybės. De

Žmogus negyvenęs po fašis
tiniu režimu, negali sau įsi
vaizduoti, ką tas despotiz
mas reiškia.. ... , imas reisKia.mokratija sako kalbėtojas, Hitleris d Januš_

nėra jau taip menkas daly- jkuopęs * valdžią Vo_
kas. Mes atvykome į šią šalį 
nevien ekonominio gyveni
mo verčiami. Mes atvyko-

Šicmis dienomis 80 Kanados armijos slaugiu atvyko pa
žiūrėti New Yorko. čia jos parodytos einant viena New 
Yoiko gatvių. Kanados Armijos Medikų Korpuso slaugės 
turi 1-mo leitenanto rangą, tuo tarpu kai Jungtinėse Val
stijose jos turi 2-rojo leitenanto laipsni.

eito karo daug padėjo Lie
tuvos atstatymui. Aš esu tik
ras, sako kalbėtojas, kad 
Amerikos lietuviai padės 
savo tėvynei Lietuvai ir po 
šio karo atgimti ir vėl atsi-

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI PA
STATYTI REIKIA $10,000.

Brooklyn, N. Y.
Ši konferencija įvyko

rimui. Duotas pasiūlymas, 
kad paminklo pastatymui

stoti ant kojų kaipo tautai Brooklyno Piliečių Kliubo !>uW?'^e!ta bent $10,000, tarpe k.tų tautų. patalpoje pereit0 ?apkričio “ a°m-
Drg. J. Januškis nėra 2d-DaĮyvayovieU>sirapy. žius minėtų musų didvyrių

jausmų kalbėtojas. Jo kalba linkės draugijų atstovai, 
yra gili ir paremta faktais. Susirinkimą atidarė fon- 
Jis sako prakalbą taip, kaip do vice pirmininkas W. 
mokytojas duoda pamoką Shabunas, kuris pasakėt 
klasėje savo mokiniams. Jo trumpą kalbą pakvietė j. 

j kalbos nenubosta klausyti, šaltį, fondo pirmininką, iš
neš kas sakinys, tai naujas duoti raportą iš fondo vei- 
ir įdomus dalykas. Kada klos.
d. J. Januškis pabaigė savo Konferencijos sekreto- 
kalbą, publika nenorėjo eiti num pakviesta Ona Valai- 
iš salės. Jie norėjo daugiau tienė. Iš pirmininko raporto 
klausytis d. J. Januškio kai- paaiškėjo, kad šis fondas 
bos. įsikūrė spalių 29, 1939 m.

Brooklyniečiai, kuriems Pradžia buvo gana sunki,

žygi-
2. Vietos klausimas: šį 

klausimą nutarta palikti at
virą; kada bus sukelta rei
kalinga pinigų suma, tada 
suvažiavime bus galima nu
statyti ir vietą.

3. Nutarta vėl kreiptis į 
visuomenę per spaudą ir ra
diją, ir raginti kiekvieną 
lietuvį prie šio darbo prisi
dėti, kad ir maža savo auka.

4. Nutarta palikti valdy
bos nuožiūrai kada sušaukti

kietijoje nekalbėjo apie ka
ro aventiuras. Jis sakė vo
kiečių tautai, kad iš Vokie-me į šią sali ir laisves trokš-; tijos * žemės turi

darni Tiesa, mes is karto; ^žti de Vokietijos. Tai 1 
neradome keptų karvelių.į pianas buvo Hitlerio obal- 
Mes dirbome sunkiausius jįg tuo obajsįu pradėjo 
darbus. Bet juk mes ir nega- mobilizuoti Vokiečių tautą.

lengvesnių darbų j|s pirmiausia išardė
dirbti, nes daugumoje mes ekonomjnes jr politines or- i 
buvome bemoksliai, bekal- ganįzaCijas. Paskui jis su- 
biai. Mes sunkiai dirbdami naikjno ir kultūrines organi- i 
lavmomes kad pakilti netlk jų vietoje jis suku-
dvasiskai, bet mes mokė- nacišk^ darbo unijas>
mes ir amatų- įr jau sian- nacįgkas cDO1-to įr dailės or- 
dien vra tūkstančiai lietuv įų ganizacįjas> Vienu žodžiu,' 
šioje salyje, kūne yra gen įkleris su savo gaujomis
piliečiai ir taip pat gen Vokietijos liaudį.,
amatnmkai sios salies in-j q nacizavimas liaudies reiš- 
dustnjoje. O tai jau reiškia pradedant nuo ar- Į
musų pažangą, musų susi- ^ojaus jr baigiant fabriko1 
pratimą. darbininku — viskas vokie-

Musų šalis šiandien už- ^jų militarizmui. O milita- 
pulta priešo, kuris savo pi- į rizmas — plėšimą kaimvni- 
liečiams teisių nepripažįsta. nja tautų...
Nacių ir fašistu Kraštuose į-; N’io Hitlerio isigaiėjimoJ 
statymus leidžia ne pilie- sako kalbėtojas? Vokietijo- 
čiai, bet militaristai, gene- , je niekas daugiau nebuvo 
rolai ir jiems panašus tipai.1 gaminama, kaip tik tankai, | 
Musų priešų šalyse — Japo- orlaiviai, kanuolės ir kito- 
nijoj, Vokietijoj, Italijoj —; kie karo pabūklai. Vokieti- 
darbo žmogus yra vergas, jos pramonė yra ne ka ma- 
kuomet musų šalyje,. Ame- žesnė už Amerikos pramo-

tybės. Jų armijos virto nai-; Tiesa, Sovietų Sąjungoje 
kinimo ir plėšimo armijo-! nėra demokratijos. Bet Hit- 
mis, kurios nepalieka nieko,! leno užpuolimas nubloškė 
kas yra verta—ko nesunai- ’ ją i demokratijos pusę—

neteko šį kartą draugą Ja- nes reikėjo išvystyti siste- 
nuškį girdėti, galės išgirsti matišką aukų linkimo pla- sekančią konferenciją, 
ji kitą sykį, nes kriaučių ną, agituoti spaudoj ir daug 5 Įneštas sumanymas, 
54-to skyriaus Pildomoji susirašinėti su draugijom ir ^ad draugijos ir pavieniai 
Taryba irgi nutarė rengti pavieniais asmenimis. Ka- );uosu noru užsidėtų tam 
jam prakalbas. dangi ižde nebuvo nei cen- mokestį imokėjimui į

Vyt. Katilius, to, teko pasiskolinti iš B100- fondą. Bet šis sumanymas 
klyno Lietuvių Piliečių paliktas visuomenės valiai.
Kliubo. Tuomet imtasi dar- - .. - , AKonferencijoje buvo at

stovaujamos šios draugi
jos:

Amerikos Lietuvių Pilie
čiu Kliubas iš Great Necko.

LAKEPORT, N. H. 

Mirė Vincas Rudzinskas
Gruodžio 12 dieną čia

bo, suruošta prakalbos, kon
certai ir piknikai. Išsiunti
nėta aukų rinkimo lapai.

mirė Vincas Rudzinskas, iš- Aukų gauta nuo 5 centų iki 
gyvenęs 68 metus; Lietuvo- 25 dolerių iš pavienių asme- 
ie velionis buvo kilęs iš nų. Stambiausią auką, $150, 
Kuršėnų parapijos, Būro- gauta

Martino Liuterio Draugi- 
iš draugijos. Visos ja iš Brooklyno.

,. . _ , , aukos buvo skelbia- LDS 1 kuopa iš Brook-
Tad fašizmas yra viena į Ieno ?auJa- rainuodama- gyyeno vjr§ 35 metų. Paliko mos spaudoj devyniolika lyno. 

bjauriausių ir brutališkiau- *jyt, ka(Į P° kar° Sovietų dideliame nubudime moteri kartu. Iš spaudos susilaukta ACW local 54 iš Brooklyno.

kina,ų išplėšia iš gyventojų. | šiandien ji kovoja prieš Hil- kiški kai.no. Amerikoje iš- gautos aukos buvo'skelbia- LDS

šių valdžių formų ir kiek
vienas žmogus, kuris myli 
laisvę ir žmoniškumą, turi 
kovoti kuo tik gali. kad nuo

Sąjunga nebus tokia, kuria 
ji buvo iki karo. Ten no- 
roms nenoroms turės atsi- 
steigti demokratija, o ne

TautininkuLiudviką, 3 sūnūs, 1 duktė- gražios kooperacijos, kuriai Brooklyno 
rį ir brolį Povilą šioj šaly. komitetas yra nuoširdžiai Kliubas.
Buvo linksmo budo žmogus, dėkingas. Taip pat sulaukta Moterų Vienybė iš Broo-

paramos ir pritarimo iš ra- klyno.
dio vedėjų, kuriems irgi šv. Vincento Draugija iš 
reiškiamas padėkos žodis. Maspetho.

Nors yra pagaminta ke- Šv. Jurgio Draugija iš 
batas paminklui oroiektų, Brooklyno.

. , . , . . bet dar galutinas projektas Lietuvių Neprigulmingas
Vincai, lai būna tau leng- nenustatytas. Vietos klausi- Kliubas iš C. Brooklyno. 

va sios salies žemelė ’. Atei- mas išspręsi liekasi atei- SLA 285 kuopa iš Lip
sime pas tave ir mes visi. nors iejdįmas pamink- den N. J.

n—1 »»4o 11 žS n—t CJC2 1 C*gailute X0 itun T *—xxr—----
Yorko miesto. Lituanicos lyno.

CLEVELAND, OHIO. Aikštėje, Brooklyne. Ka- L. I. Verslo Kliubas iš 
Mirė Julia Dičkus nuo dangi darbas tik pradėtas, Long Island.

iš Brook-

daug kuo padėdavo savo 
gentims ir pažįstamiems.

Amerikoje vertėsi iš ledo 
pramonės, nes turėjo savo 
ledaunes.

rikoje, darbo žmogus yra 
lygus pilietis; jis turi pilną 
teisę rinkimų metu ne tik ki

nę. Jos technika aukšta. Per 
septynius metus naciškoji 
Vokietija tiek prirengė vo-

tus rinkti, bet ir pats tapti kiečių mases, kad karas jau 
išrinktu valdininku. Dikta- buVo neišvengiamas. Ir ji? 
turų šalyse to nėra. Todėl ir atėjo _ neva dėl Dancigo, 
mes, lietuviai, šios šalies pi- Dancigas, tai tik priedanga
Jiečiai ir nepibečiai, turime 
kuo tik galime prisidėti,

to, prie ko rengėsi Vokieti
jos naciai, Italijos juod-

kad nušluoti nuo žemės pa-; marškiniai ir Japonijos gal-1 
viršiaus: Japonija, Vokieti-, važudžiai. Jie puolė Lenki
ją ir Italiją. Kad ir basi ir, ją susitarę su Sovietų Są- 
be duonos kąsnio busime. | junga. Lenkija tuojaus su- 
bet neturime svyruoti prieš gniuždino. Jie‘puolė (Man
tuos, kurie pasikėsino ant diją, Daniją, Norvegija, 
musų laisvos demokrati-. Belgiją ir Francuziją—ir 
nės Amerikos! Jeigu mes,tuojau§ tag šab« parbloškė, 
kaip vienas vyras, kaip vie-, N vokiečiai navere-ė 
na moteris stosime į kovą, j. , kalbėtoji
tai mes tikrai nugalėsime tą t , t-’ ka!beto^.s’bai«uii fašizmą kuris erų- bet viduje ūkio

nepagerino. Vokiečiai turi moja visam pasauliui! . .... rJ 1 < tanku, orlaivių, kanuoliu ir
Draugo J. Januškio kalba, i ko karai reikia.'bet

< jie netun drabužių, neturi
Drg. J. Januškis tik ką at

vykęs iš Europos. Jis buvo 
Trečiojo Lietuvos Seimo 
narys. Užtai A. Smetonos 
režimas uždarė jį į Varnių 
koncentracijos stovyklą, 
kur jam teko išvargti 6 mė
nesius. Paskui pavyko pa

to brudo apvalvt žemės ka- į vieno žmogaus diktatūra, 
muoUt ■ kaip iki šiol buvo.

Kalbėtojas ant pabaigos' Jeigu Sovietų Sąjunga 
palietė savo kalboje ir Lie- kartu su savo sąjunginin- 
tuvos likimo klausimą. Jis kais pasisakė už Lenkijos 
nurodinėjo, kad A. Smeto- savvstovumą, tai tas leidžia 
nos ir A. Voldemaro įsibrio- manyti, kad Roosevelto ir 
vimas į valdžią Lietuvoje Churchillio Atlanto čarte- 1926 m. nesustiprino "rietu- ris> kuriame nusakoma vi
rių atsparumo prieš sveti- soms tautoms savystovu- 
muosius okupantus. Smeto- mas, bus vykdomas gyveni- 
nos valdžia nebuvo pilna man.
žodžio prasme fašistinė vai- Kad Atlanto priimtam 8110 Pulaski avė. Liko mo- tai ir buvo pildomojo komi- SLA 38 kuopą
džia. Geriau jai tiktų pava- čartery nutiesti pagrindai tina, brolis ir sesuo. Palai- teto sumanria sušaukti šią lyno.
dinimas—senos Rusijos ca- butų pravesti gyvenimam dota su bažnytinėmis apei- konferenciją pasitarti, kaip Amerikos Lietuvių Pilie-
rinės valdžios pamėgdžioji- peikia tautoms budėti. Ame- gomis. Velionė buvo tik 27 greičiau pastatyti paminklą čių Kliubas iš Brooklyno.
mas lietuviškuose rūbuose, riko j gyvena beveik trečda- metų amžiaus. Dariui ir Girėnui. Lietuvių Auditorijos Ben-
Nes fašizmas ar nacizmas & Lietuvos lietuvių, tad jų Fondo iždininkas p. Spur- drovė ir Namų Savininkų
turi imperialistinių tikslų, užduotis yra visokiuose su- Gruodžio 15 dieną pp. ga raportavo, kad ižde iš Draugija iš Maspetho. 
Lietuva gi per maža valsty- sirinkimuose, visose lietuviu Brazauskų rezidencijoj mo- auku ir parengimų vra 
be ir tokių tikslų negalėjo organizacijose priimti rezoį teru ratelis turėjo pokilį, $1,714.38, bet su tiek pinigų 
turėti. Tiesa, ji koketavo s.i liucijas ir siusti prezidentui kuriame dalyvavo gražus paminklo nepastatysime, 
fašistinėmis valstybėmis, F. D. Rooseveltui, kad mes skaičius rateliečių ir šiaip Taigi raginame visuomenę 

bet ji nespiovė nei ant de- reikalaujame Nepriklauso- svečių, pp. Brazauskai visus buti duosnesne, kad šis dar
ines ir Demokratinės Lietu- gražiai pavaišino. butų tinkamai ivyk-
ves Respublikos. Kaip nors ---- -— dytas.
Amerikos lietuviai turi rei- Daugelis lietuvių dirbo Trumpas kalbas pasakė 
kalauti iš Amerikos vai- naujo majoro rinkimuose ir dar gje Fondo nariai: adv.
džios, kad Lietuvos, kaipo rodėsi, kad darbas eina su- Steponas Briedis, J. Kar-
nepriklausomos valstybės, tarimai. Bet dabai* nekurie pius u- j. Kairys,
reikalas nebūtų pamirštas jau nusiskundžia, kad nesą 1. Nutarta

mokratinių valstybių, nei 
ant Sovietų Sąjungos dikta- 
toriatinės valstybės. Ji ban
dė sugyventi su visais savo 
kaimynais.

Lietuvos socialdemokra
tai ir visi pažangieji žmo
nės. įnėję Į valdžią Lietuvo- taikos konferencijoje. Jei- susitarimo dėl gavimo tam gaminti paminklo proiekta 
je, norėjo auklėti lietuvius —, tikru Harhn nrio mipstn Aš _
dvasinėj kultūroj 
meilėj. Tam darbui praves
ti, buvo bepradedą jau da
linti bežemiams ir mažaže
miams žemę. Buvo kuria
mos profesinės sąjungom

gu mes čionai tokio judėji- tikrų darbų prie miesto. Aš jr prfe pildomojo komiteto 
ir laisvės mn už Li#>tnvns nepriklau- manau, kad visa tai galima darinkti: J. Sagys, Ona Varno už Lietuvos 

somybę neisvystysime, tai 
galimas daiktas, kad Lietu
vos reikalai bus pamiršti. Ji 
galės buti priskirta prie vie
nos ar prie kitos kaimyni-

sutvarkvti.
Jonas Jarus.

laitienė ir P. Pivariunas. 
Pavesta valdybai ir komite

Aukas šiam garbingam 
darbui prašome teikti če
kiais ar money orderiais, iš
rašant vardu Dariaus-Girė
no Monument Fund ir adre
suojant Komiteto iždinin
kui: Mr. John Spurga, Port 
Jefferson Station. Long Is- 
land, N. Y. Jis yra po užsta
tu, ir už priimtus pinigus 
veikiai prisius kvitą iam, 

galutinai pa- kas prisiuntė aukas.
Susirinkimo pirmininkas,

Walter Shabunas,
Sekret. Ona Valaitienė.

duonos. O tai ir yra svar
biausios gyvenimo reikme
nys, be kurių šalies pilietis 
negali gyventi. O kaip tik 
to Vokietijoj trūksta. Trūk
sta todėl, kad astuoni milio- 
nai vyrų stovi po ginklu ka
ro frontuose. Tuos aštuo- 

sprukti iš Lietuvos į Vokie- j nius milionus žmonių reikia 
tija. Kada Hitleris paėmė aprengti, pavalgydinti. Ar- 
valdžią Vokietijoje, d. Ja-: mija iščiulpia viską, kas rei- 
nuškiui teko pabėgti i Fran-; kia šalies gyvybei. O tų gv- 
euziją. Naciams užpuolus vybinių reikalų jau neuž

tenka vokiečiams ir savo ša
lyje. Todėl kur tik vokiečiai 
isibriauna, ten jie plėšia vis-

Francuziją, d. J. Januškis 
savanoriu įstojo į Francuzi- 
jos kariuomenę, kad galėtų 
ginti demokratinę respubli-, ką ir gabeni, i Vokietiją, 
ką nuo hitlerišku banditų, i Tokio plėšimo, kaip plėšia 

Kada Francuzija tapo vo-1 vokiečiai civilius gyvento- 
•_ žmonijos istorija da ne

matė!
Aš kalbu, sako kalbėto-

kiečių paklupdyta, tada ir 
d. J. Januškis tapo demobi
lizuotas iš kariuomenės.
LSS Centro Komitetas nu-1 jas, ne tik apie Vokietiją 
Urė d. J. Januškį atkviesti į kaipo tokią. Bet aš reiškiu" 
Ameriką. Bet tas darbas kad tokios pačios metodos 
LSS Centro Komitetui ne-1 laikosi visos fašistinės vals-

Darbo valandos buvo regu- nįu valstybių. Kad to išven- 
liuojamos. Y ienų žodžiu— gus, reikia pamiršti mažmo
pazangiujų ir socialdemo
kratų valdžia vykdė dę-jjg 
reformų, ir butų daugie^rjų 
įvykdžiusi, jeigu ne ,t/926 
metų sukilimas ir deri pra
tinės valdžios nuverbiiias.

Lietuva nieko negali ti- viniai santikiai gana aštrus, valuk to ruskiams pradėjo ge- 
kėtis iš Vokietijos. Jos atei- Kartais pešamasi nei už šį, riau sektis. Sako, jau atsiėmę? 
tis ir gyvybė gludi Vakarų nei už ta. Ar ne laikas butų Klyną ar kokią ten kitą krepas- 
demokratinėse valstybėse, subendrinti savo pastangas ti. kur Hitleris buvo įsikraus- 
Sovietų Sąjunga padėjo su- nors vienu klausimu, būtent tęs. Jeigu taip ilgai seksis, tai 
naikinti Lenkiją. Kaip Sta- Lietuvos nepriklausomybės ta Maskvos ‘•saulė” su juodais 
linas, taip ir Molotovas di- klausimu? Kas rūpinsis lie- ūsais greitai ir Berlyną ap- 
džiavosi, kad Lenkija dau- tuviais ir Lietuvos likimu, švies. Tai vis, sako, unaras 
giau nekuomet neatsikels, jeigu ne mes, lietuviai? Kas Maikio tėvui. Ale yra ir tokių. 
Bet šiandien Lenkijos klau- rūpinasi Sovietų Rusijos ką mislina. kad tu su Smetona 
simas yra priimtas ir So- reikalais, jeigu ne rusai? Ar susitaręs važinėj'i po Ameriką 
vietų Sąjunga, kartu su An- kas kitas rūpinasi Anglų ir vargonizuoji tautininkų 
glija ir Amerika, Lenkijos reikalais, jeigu ne anglai? gvardiją. Taigi valuk to neskm- 
kaipo valstybės nepriklau- Kas kitas rūpinsis Amerikos čiau tau nei prezento prieš ku- 
somybę garantuoja. Jau tas reikalais, jeigu ne ameriko- čias. Gausi pe Krismn, kaip tik 
vienas faktas rodo, kad So- nai? Niekas! Taip ir musų pasirodysi, kad dar gyvas esi. . 
vietai prisipažįsta prie kiai- lietuviams tenka rūpintis Tavo senas frantas, 
dos Lenkų valstybę padėję Lietuvos reikalais patiems. FtUr Spurgis,
Hitleriui sunaikinti. Amerikos lietuviai po pra- Branch, Mich.

žius, o visiems mestis į ben
drą darbą už išlaisvinimą 
musų gimtinės šalies Lie
tuvos!

Tiesa, Amerikos lietuviai 
pasidalinę i sroves. Tie sro-

SOCIALIZMO TEORIJA
vi ------ v 1 • tui ?aIutinai birbti pa- tat
o/C/Zltl/tO/tt Balsai. minklo plana ir patiekti ši tesi draugijos formos, ir kodėl turės

c -i* - - - būt p&keistas kapitalizmas.--------- projektą visuomenes uzgy- Kaina ...........    25c.Paviestka Maikio Tėvui: -----------------------------------------------Seni. kur tu dingai be jokiosžinios ? Mes jau labai tavęs iš- siilgom, žmonės pradėjo spėti, kad per Kalėdas tave pasigavo kokia gyvanašlė. O kiti sako. kad vyčių generolas bus jau išvažiavęs Stalinui į talką, ir kad

Mokinasi Šaudyt Užpuolikus

pne-Priešlėktuvinė Amerikos artilerija pratinasi šaudyt šo orlaivius.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

'DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.\
ĮDOMUS PASTEBĖJIMAI. Nykštukų yra apie 80. Jie į 

IŠ BEŽDŽIONIŲ GY- 1 visi susirinkę iš įvairiausių' 
VENIMO. • šąlių. ir susiorganizavę važi- i

Robertas njsja R? R®8?“-1 Vien* at’ i 
bez- vyko Jie 18 Itah->°S- i

Pavergtos Lietuvos Aidai
Mokslininkas 

Jerks senai tyrinėja 
J džionių papročius, jų elgse
ną ir galvoseną.

įdomesnius savo pastebė
jimus jisai turi nufilmavęs, 
taip sakant, padaręs “mon-

Teatro aikštėj, jų mieste,1 
groja džazbandas, tik in-! 
strumentai didesni už muzi-; 
kantus ir garsesni Prie mie
sto vaitu stovi sargybinis, I

ki-pikčerius," ir nesenai tas kuris saugoja, kad kas nors 
filmas jisai demonstravo ki- uoisibnautu j jų miestų. Li-
tiems mokslininkams.

Savo tirimus jisai darė 
su jaunomis šimpanzėmis, 
kurios priklauso antropoi
dams. t. v. beždžionių ša-

liputų kareivis kaip musų 
šešerių metų vaikas didu
mo.

Nykštukai nedykinėja. Jų 
kiekvieno mažo namelio’da 
mažesniuose languose, pro

kai, kuri stovi arčiausia prie kuriuos normalus žmogų, 
žmogaus. ir įlysti negalėtu, sėdi nvkš-

Jo bandymai parodė, kad tukai amatninkai ir dirba 
beždžionės gali suprasti pi- savo darbą. Teatro aikštėje 
nigų reikšmę ir net atskilti pastatyta parfum e r i j o s 
monetas. krautuvėlė, kurioj pardavi-

Pirmiausiai prof. Jeks nėj’a kvepalus ir kitas pre- 
pripratino beždžiones už kės iu pagamintas, 
viską mokėti. Mokslininkas Didžiausi pasisekimą turi 
naudojosi tam tikrais žeto- nykštukų gražuolė Pitija. 
nais. Narvuose buvo pasta- Normalių moterų ilgiausio-' 
statyti automatai su šokola- eilės stovi ir laukia savo ei- 
du. bananais ir kitokiai* lės, kad Pitija išburtu iš
daiktais. Šimpanzės labai 
greit suprato, kad šokoladui 
gauti reikia Įmesti žetoną i 
automatą.

Žetonai labai patiko bez-

rankos jų ateitį. Pitija maž
daug pusės metro ir su aki
niais.

Kai rotužės bokšte su-Į 
skamba varpas, visi nykstu

Paskui profeso- kai meta daFb3 ir bė-a i te:. . „ džionėms. _____ .______ . _ . .
—Vot, Maike, aš ir vėl nori mane subuntavot prieš pradėjo mokyti: atrą. Tenai juos pamatysi

oi'nn poną Dievą. Bet nesubunta- beždžiones dirbti darbą, i dainuojančius, šokančius,
vosi. Štai, aš persižegnoju v.,; t;u amratn šposuoiančius akrobatus.

pas tave ateinu.
—O ką pasakysi, tėve?
—Noriu duot velnių.
—Ar daug jų turi?
—Na, juokais šį kaitą jau 

neišsisukri, vaike. Aš be 
juoko ant tavęs pykstu.

—O ka aš padariau?
—Aha. jau nusiduodi 

kaip nekaltas! O pasakyk, 
kokias tu gazietas skaitai, 
ką?

—Aš skaitau visokias.
—Nemeluok. Tu skaitai 

bedieviškas.
Ač nociinruntn /-ic---- iivcuįzi aiivu, rvvj v. zca

tėvas taip užsikaršciavai.
—Maike, aš nenoriu, kad

Štai. aš persižegnoju tik beždžionės suprato šposuoiančius 
nuo tavęs šalin. Gud pinigu reikšmę, jos noriai *?a^ .

' v įsi Datenki
ir emu 
bai.

—Iki pasimatymo, tėve.

Kodėl Amerika 
Anglija Turi

Laimėti.

ir

J. NARBUTO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS.

PAVERGTAI LIETUVAI.

Kalėjimai—simbolis liaudies vergijos.Bet kartuvės greitai sugrius!Kas nukalė pančius pavergti žmonijai.Tani ruošiame amžiams kapus.
Mes griaunam, kas sena. kas jau atgyventa Ir einame kruviną pirmtakų kelią.Galingoji armija žengia gigantu Ir aikštėse liuosybės vėliavą kelia.
Tamsu! Nukryžiuotoji Lietuva, ryžkis Šią naktį atakai.Rukuos suliepsnoję žali semaforai Nušviečia mums taką.
Pirmyn! Praskleisim sutemas.Užliesim žemę kruvinu gaisru;Drąsiai! Saulėje obalsis žėri :“Už laisvę—mirti nebaisu!"
I.vg uraganas ūžia žengianti minia— šią naktį keliamės visi!—Broliai, duokite ranką! Pirmyn grandine— Už laisve mirtis nebaisi!

AUŠTANT.

Kam dieną pakeitė naktis,Ant rankų pančiai kam s už valgo— šiandieną kelsime visi.Užlies pasaulį rausvos bangos.
Mes jungą numetėm šalin.Nes rausva saulė jau sušvito;Kas drąsiai žygiavo pirmyn.Tam geležiniai pančiai krito.
Ką sunaikino šaltos rasos.Kalėjimų urvuos kas mirė ;Už tą mes kerštą nešame.Už tai mums daužosi krūtinė.
Ką vakar spardė despotai Ir davė trupinius nuo stalo; Šiandieną viešpačiai jau tie.Prieš smurtą kumštį drąsiai kelia.
Ne mums verksmai, nei ašaros!— Mes laisvos žemės laisvi sūnus; Krūtinėj širdys tratinąs—Mes nešame stabams perkūnus!

JAU AUŠTA.

pradėjo dirbti ir net pačios 
reikalavo darbo, kad gautų 
kelis žetonus.

Visi Datenkinti. visi šyp
sosi. Visi džiaugiasi savo 
ugiu. kuris duoda jiems gė

jos labai eikvojo pinigus.į [3 ,uzda.V]:>i 510 kllzl° ^ai"i 
ypač patelės. Nai profeso- kais- Liliputai gyvena sun a 

1 liūs uždarydavo automatus. ■ pavyzdingai. santaikoje, 
i šimpanzės savo žetonus ati- pelnu dalijasi solidariai.

Babsono statistikų orga
nizacija nuo pat karo pra
džios tvirtino, kad Vokieti
ja niekados šito karo nelai-

simpanze 
duodavo sargui, kuriuo ios 1 
labai pasitikėjo, ir paskui 
reikalavo iš jo. Šargas tapo

Pasižvalgius po ta minia
tiūrini nykštuku miestą, kur 
viskas nykštukiška, žmogus 
pasijunta lyg butu patekęs į 

kad kai pasakišką nykštukų pa
jų “bankas.’’

Prof. Jeks sako
mes. Net ir tada, kai Fran- kurios beždžionės skolinda-1 šaulį.
euzija suklupo, kai Stalinas vusios iš kitu žetonus ir vi- Į ------
siuntė Hitleriui sovietų sada grąžindavusios skolą. KAIP GYVATES KRAUS-
kviečius ir aliejų, ši organi

ni prigulėtum prie tų bedie- zacįja skelbė: nenusigąskit. NYKŠTUKU 
yių. ką išjuokia šventrašti kad Francuzija krito. ‘Dik- ,,

MIESTAS.

ir sako. kad peklos nėra
—Kad ištikrujų jos ii 

nėra.
—Na. bečvkim! Ar dėsi 

kvoterį ? Aš statau pusę 
rublio prieš tavo kvoterį.

—Tai kas iš to bus?
—Aš tau prirodvsiu, kad 

pekla yra. Jes, Maike. jus 
pačių gazietose yra Įdėtas 
advertaizinas, kad pekla 
parsiduoda. Sako. da ir su 
žemlaniu

—Nesupratai, tėve. ką
skaitei. Tai ne pekla parsi-

tatoriai niekados Anglijos 
nenugalės.

Dabar gi. kai Hitleris įsi
vėlė į karą su Rusija, kuri 
pirma jam teikė pagalbą, ir 
kai Anglijos pusėj stojo A-

Daug kas iš mus yra ma 
tęs neūžaugas žmogelius, 
kuriuos mokslas vadina “li
liputais. o lietuviai — “nyk
štukais.’’

Prieš karą laikraščiuose 
buvo rašoma, kad didelė

menka, Babsono statistikų nykštukų kompanija buvo 
organizacija patiekia šito- vjSų kraštų susirinkusi 
kių skaitlinių: Austruos sostinėn ir viena-
Anglijos-Amerikos pusėj y- me Vienos priemiesty pasi- 

ra 1,350,000,000 gyventojų, statė savo koloniją, kuri vė- 
ir visi jie laisvi darbininkai, ]jau buvo pavadinta stačiai 
kai tuo tarpu Asies^yalsty- “nykštukų miestu.” To mie- 
biu pusėje tėra tik 475,000,- sto namai, baldai ir visi kiti 

, , , . . ,. i , žmonių, iš kurių 175 dalvkai buvo pritaikvti prie
duoda, oet tokia knyga, ku- mįiįonai via pavergti ir su- nvkštuku ūgio. nes, pavyz- 
n paiodo. jog peklos neia. daro priešingą elementą. ’džiui, paprastos kėdės. sta-

—Ar tu šiur?
—Suprantama.
—N’a. tai bučiau prabeči- 

nęs.
------Aš jau ne syki sa

kiau tėvui, kad niekad ne
šoktam “bečyč” dėl tokių 
klausimų, kurių aiškiai ne
supranti.

—Bet vistięk tu negerai 
darai. Maike. kad priguli 
prie bedievių. Vot, sakysim, 
jie visada kritikuoja šventą 
tėvą. Sako, kad jis esąs la- 
kamnas ant žemišku skar

Ekonominiai arba me
džiaginiai resursai Ameri
kos ir Anglijos pusėj taip 
pat daug didesni, negu prie
šų pusėj. Anglijos-Ameri- 
kos grupė turi savo rankose 
78 nuošimčius viso pasaulio 
aliejaus, 67 nuošimčius visų 
pasaulio anglių. 64 nuošim
čius visu pasaulio kviečių,

' TESI IŠ VIENO KRAŠTO 
Į KITĄ.

Afrikos Morokoje sykį 
pasirodė nepaprastas nuo
dingų gyvačių antplūdis., 
kuris sukėlė tarp gyventoiu 
didele paniką. Gyvatės ėjo 
iš vakarų Afrikos Į rytus. 
Mokslininkai ilgai negalėje 
išaiškinti šio masinio nuo
dingųjų šliužu persikraus
tymo priežasties. Baisiausia 
buvo tas, kad gyvatės suplū
do ir i miestus. Tik viename 
Moroko mieste, vieną sek
madienį buvo užmušta 200 
nuodingųjų Afrikos gyva
čių. kurių įkandimą* neiš
gydomas. Gyvatės lenda i 
butus ir viena tokia gyvatė 
kažkaip pateko nakties me
tu į geriausi Moroko viešbu
ti, kuriame įgėlė keturis 
šveicorius. Buvo iššaukti 
gaisrininkai, kurie apsiren-

1ŠKLYDUS PASAULIN.

Išėjau, kaip ir kiti—su klumpėm.Su nudėvėta vargo rudine;Išputusiam pilvūzui spioviau eidamas veidar Koks menkas!—Ironiškai kvatojosi minia.
Taip. ne koks; ir mano daina gal ne kokia. Nes nėra joje meiles nei gėlių;Bet tiems, kurie prislėgti varganų buities. Kitaip dainuoti negaliu.
žinau, jus juoksitės ir drėbsite purvais.Ant rankų pančius gal uždėsite;Vistięk. nors einant erškėčių -keliais Mane dar paminėsite!
Akyse matos štangos, murai, geležys.Ant rankų, kojų pančiai plieniniai.Iš katakombų, rusių, palėpių Veržiasi diena šėlstančiai miniai.
Degančius lozungus gatvėn metu—Ir mano žodžių klauso tūkstančiai;Ne mirt—gyvent!—Dainuoju vėtrai dūkstančiai. __
Išklydau. kaip ir kiti—su klumpėm.Su nudėvėta vargo rudine;Rinkcn naujas dienas drąsiai nešu,Vistięk.—supras ar ne supras mane!

Mes auštančiam rytui sudėję dainas.Prie mašinų, kūjų, dirbtuvių garuos—Kai pančius sutraukys, pūslėta ranka, Sukilę karžygiai laksvai uždainuos.
Mes kalėme pančius, apkaustėm draugus. Ir ramus pastatėm valdovams žiauriems Bet trenkus perkūnui blaivėsis dangus.Ir mes netarnausim dievams svetimiems.
Gatvėms, bulvarais, alėjomis klydom.Ir gėrėme dulkes tamsių fabrikų;Kasėme tunelius, naktį nemigom.Dirbom per dienas ir mirėm badu.
Bet aušta, jau aušta, blaivėja rytai.Ir amžiais merdėjus sukilo minia;Paliko dirbtuves, tušti fabrikai—Aukštai plevėsuoja rausva vėliava!...

KALINYS.
drauguži.

63 nuošimčius visos pašau-,
lio geležies. 55 nuošimčius praustuve. Nykštukė mote- 
viso pasualio cukraus ir i ™ negali aI}t mūsiškio pe- 
daug daugiau kitu reikalin- čiaus valgyt issivirti. Taigi. 

, , , .. . 7 ™*' žaliavo " noroms nenoroms nykstu-
bų, kad jis stojąs uz kara- - visados laimi ta pu kai turėi° susirinkti į vieną
nSu n^odaJ’kSalite^ « kmV,ain?Ža« ia Įr pastatyti .-avo
Sės tr UipToliau OarTu Mi. o'gausia išsilaikyti miestą,
žinai, kokia jis dabar pada- gab tas, kas tun daugiau Vienas laikraštis apraše,

*----- ’ daugiau maisto ir kaip tas miestas išrodo. Gir-
kitų reikalingų di, vakare, kai užsidega lili

putiškos lemputės, jų mies- 
Nežiurint kaip ilgai šis te prasideda didžiausias ju- 

karas tęsis, aukščiau paduo- dėjimas. Prie rotužės stovi 
ti skaitmenys rodo, jis turės liliputas burmistras, apie 
pasibaigti Anglijos ir Ame- Pus§ metro ūgio ir prašo vi- 
rikos laimėjimu. ™s į rūsį vyno išgerti. Neto-
----------------------------------- Ii rotužės stovi pastas, kur

rė mielaširdvstę dėl prastu žmonių, 
i daugiau 
daiktu.

žmonių?
—Nagi?
—Ogi pazvalijo 

čiomis mėsą valgyt.
—Kad aš, tėve, ir be jo 

leidimo valgau mėsą kada 
man patinka.

—Tai tu griešiji, Maike. 
Be švento tėvo pazvalenės 
tokių zbitkų nevalia daryti.

—jeigu taip, tėve, tai kur 
gi ta katalikų laisvė? Jeigu 
be pvpiežiasu leidimo tu ne
gali nei suvalgyt kas tau pa
tinka, tai didesnės nelaisvės 
negalima nei įsivaizduoti.

petny-

džiui, paprastos 
lai ir kiti dalykai, kurie pri
taikyti mūsiškiam ugiui.' 
jiems netinkami: kai nykš
tukas atsisėda musiškėn kė
dėn, tai jo kojos nesiekia 
žemės, o kai jis prieina prie į gę specialiais rūbais pagavo 
aukštų durų. tai nepasiekia gyvate tuo laiku, kai ji jau 
jų rankenos. Jis negali nei buvo įlindusi į Francuzų gu- 
savo drapanų pasikabinti į bematoriaus apartamentus, 
ant aukštų musų kabeklių, i Nuo gyvačių įkandimo tada 
nei nusiprausti aukštame mirė apie 700 žmonių.

DU KIAUŠINIAI—CHUR- 
CHILLIUI PRABANGA.
Laikraščiai rašo, kad bu-! 

damas \Vashingtone Angli-i 
jc* premjeras Churchill nu
traukęs savo kalbą su prezi-: 
dentu. kai pamatė prieš sa
ve du kiaušiniu pusryčiams.! 
“Tai prabanga!” sušukęs J 
Anglijos valdžios vadas.

Vaisių sunka, du kiauši
niai su paspirgintais lašinu
kai*. paspirginta duona iri 
kava, tai paprasti, kasdieni-' 
niai amerikiečio pusryčiai.; 
Bet Anglijoj tokie paprasti

Neklausk, neklausk, brangus Kodėl aš liūdnas visada:Mane jaunutį dar užgrudė šalta kalėjimų rasa.
Jau pančiai rankas man nugraužė. Jausmų gilių nebėr širdy; Kalėjimas jėgas sulaužė Gyvenimo dar kryžkely.
Ne vieną naktį ir ne dieną.Bet ištisus visus metus,Tyliai aš vaikščioju kasdieną. Skaitydamas savus žingsnius.
Kalėjimas ir pančiai liko,O ką svajojau paslapčia!Nuo vakaro lyg vėlaus ryto. Nemigdamas tamsia nakčia
Troškimai širdį man kankina.Akis išgraužė man rasa;Bet viena viltis nuramina.Kad auš pasaulyje diena.
T<xlėl neklausk, brangus drauguži. Kodėl aš tvirtas visada;Mane jaunutį dar užgrudė šalta kalėjimu rasa!'

AUDROMS SIAUČIANT.
Ar audros, ar vėjai, ar juodosios naktys. Žaibai ar perkūnai, palauš mus jėgas?Mes nieko nebosim jaunystės dienose.—
'K? l-r n —ini n Ii ■■UOF 3pOUU£I« vaig«V«U zzzxxz>c«*Jėgas mes užgrudėm gyvenimo kalvėj Ir nieko neboję žygiuosim pirmyn. Džiaugsmai mus nuvargusią šildo krutinę. Kai žengiam prie tikslo kas kartą artyn.
Nors daugel jau žuvo. nors daugel pailso. Nespėję nuo žemės vergijos nušluot.Bet musu krutinės’ ugnis dar liepsnoja— Tat ženkim senųjų draugų pavaduot!
Tesiuųta perkūnai ir vėtros teužia—Jauni nepabugsim baisiausių audra.Mums dainos ugningos krūtinėse gludi— Mes nešam pasauliui šviesesnių dienų !...

KLYSTANTIEMS.
Kas šunkeliais, alėjomis, bulvarais klysta Ir batais brūžina asfaltą gatvių.Kam dingo fabnkoj audringoji jaunystė.Ir akys žydrumos dangaus nematė—
Neverkite, skurdžios bakūžės augę sūnus. Juk plieno fabrikoj jėgas užgrudėt:Nors mirė jūsų senos motinos kančiose Ir vaikus alkana buitis išžudė.
Gyvenimas laisvais visus pasauly leido.Tik laisvę pardavėm už duonos kąsnį.Užtat per kovą veržiamės laisvi gyventi— Jaunystėj laisvę dingusią atrasti.
Kas šunkeliais, alėjomis, bulvarais klysta. Be duonos kąsnio ir jėgų krūtinėj—Į gatvę! Vistiėk kentėt jėgų pritruks.Ir tylint vargas nenustos kankinęs.

PIRŠLYS SUVADžIOTOJAS galima išsiųsti laiškus su Ii-j dalykai, matyt, didelė rete- 
Vieno veiksmo Komedija. Parašė lipjtiŠkom markutėm. ' nvbė.uja.

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILft. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knysrutėje Kaina ........................ 2oe. MEMBER

nvbė.

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jq 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma- 

. - . i j . tulaitis. Antra, peržiūrėta ir paj— As jau matau. kad TU .rinta laida. Kaina .. ...........

OCR POI.ICT
“The purpose of the A'^rtciation shall 
be to help pre»erre the Ideals and 
tradftion' of onr eonnlry. the Cnitet, 
States of tmeriea. te rerere its laws 
and in«pire others to re>peet and ohey 
them. and In all ways to aid in makina 
thl« eonntry rreater and hetter"

1 1S yilkim. sukilkim, nors tamsi naktis šliužais ir apuokais baugina;Nors. tiems, kurie kelia teisybę aikštėn Rankas geležim surakina.
Nematome saulės, nematom šviesos.Tik fabrikų sienas dulkėtas;Bet veržiama per kovą visi prie tiesos Ir keliam idėjas saulėtas.
Nėra mums pavasario, nėra mums dienos. Tik audringa ir tamsi naktis;O jėgoms išsekus krūtinėj silpnoj. Nukankins mus varginga buitis.
Neverkim. neliuskim, jėgų dar gana. Praskinkim kelius mes į laimę.Kad nvktų pasauly tamsi dargana. Ištieskim rankas mes į saulę.
Sukilkim. sukilkim, nors tamsi naktis šliužais ir apuokais baugina;Į žygį mus kilnų nestos tiktai tk Ką idėjinio darbo nežino!

• «•

PRIEŠ AUŠTANT. FABRIKO DAINA.
Kartu su fabriko mašinų daina.Iš miego keliančiais balsais švilpimų.Nauja gadynė alkaniems ateina.Nauji laikai dėl šėlstančių kratinių.
Dar nakčiai slegiant švilpuku pirmas—kelk! Pastato darbo armiją ant kojų;Išgirdęs antrą—jau eiti pasirenk.Kur mašinos per dienas nesustoja.
O fabrike! Sulig sirenos balso.Kas rytas kelias vargo milijonai;Tai ne dėl to. kad mašinų dainosMeliodija labai butų maloni.
Pūslėtos rankos—valdovai mašinų.Pūslėtos rankos jas paleidžia, stabdo:Mes žinome, kad mašinos mus draugas,Nors verkia alkana širdis iŠ bado.
Galingas fabriko sirenų balse!Tu laisvę pranašauji skurdžių klasei;Su pirmu švilpuku pasaulis kelsis,O antras, bus šūksnis į kovą masei.

k
k
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Boileriai
sunaikint
diktatorius

ANGLAI PUOLĖ NACIŲ POZICIJAS NORVEGIJOS SALOSE

Jukų Doleriai savings bankose dirba 
šalies apsigynimui Pinigai šiose 
bankose visados veikia. Daugumoje 
jie yra investuoti į geležinkelius, 
elektros įmonės. įstaigas, namus arba 
valdžios obligacijose—viekas reikš
minga tautos apsaugai.

TURTAS: Užbaigus mums 1941 fis- 
kalius metus, apie 37% viso musų 
turto yra investuota gry nais pinigais 
ir Suvienytų Valstijų Bondus; 16% 
į parduodamus municipalius. viešųjų 
reikalų ir geležinkelių bondus; 2% i 
bankų turtų; 40% į nejudinamo turto 
mortgačius ir 5% į kitokius turtus. 
Sudėkite visus ir gausite gerų sumų

‘i $2,401.000,000

KELEIVIS, SO. BOSTON

šiomis dienomis angių jurininkai, savo orlaiviu padedami, puolė naciu užimtas salas Norvegijos pakrašty. Kova buvo smarki, bet anglai vokiečius apgalėjo, išlipo iš laivų ii ištisas 5 valandas darbavosi sprogdindami vokiečių- dirbtuves ir gadindami pakraščių kanuolės. Anglų orlaiviai nuskandino tenai kelis vokiečių laivus, susprogdė ir sudegino prieplaukas ir kitokių nuostolių pridarė. Grįždami namo, anglai pasiėmė su savim kelis šimtus nacių belaisvių, čia parodytos tos salos, kurias anglai atakavo.
LIETUVOS MINISTERI0 PAREIŠ

KIMAS AMERIKOS SPAUDAI.
Nuo Sausio 31 Dienos Sulaikoma 

Visa Automobilių Gamyba.
Gruodžio 20, 1941, P. Ža- mi, ir, kiek tai liečia Lietu- 

deikis, Lietuvos atstovas va, ji trokšta šio pasaulinio 
Washingtone, padarė Ame- konflikto metu būti su ta 
likos spaudai sekanti pa- žmonijos dalimi, kuri kau- 
reiškimą: i jasi prieš agresijos piktada-

DEPOZITAI: Du iš kožnų trijų 
Tarp Valstybinių yra taupoma lytin
gai dienai Savings Bankų skaitme
nyse. Reiškia virš 2,839.000 žmonių, 
kurių vidutiniai įdėliai yra $753. 
Kiekvieno įdėlis yra apdraustas 
Massachusetts įstatymais, ir uždar
bis yra išmokamas reguiiariško divi
dendo formoj. Visi depozitai su Spa
lių 31 d- 1941. siekė

$2,138.000,000

“Lietuva, kaip ir daugu
ma kitų Europos tautų, šian
dien yra vokiečių pavergta. 
Kad Lietuva galėtų atsikel
ti ir vėl atsistoti savo teisė
toje vietoje laisvųjų tautų 
tarpe, — jai yra reikalinga 
pagalba. Besigrumdama su 
savo nelaimėmis, Lietuva 
ryžtingai bandė pati atsi
spirti, bet jos pastangos ne
pavyko dėlei daugeliopai 
didesnės užpuoliko pajėgų 
nprgvarn.< Nors Lietuva yrą 
nedidelė valstybė ir jos geo
grafinė padėtis nėra pavy
dėtina, ji betgi griežtai atsi
sako būti gyva laidojama ar 
būti aukojama jos galingų
jų kaimvnų naudai. Lietuva 
turi turtingą istorine praei
ti, kurt sudaro jos dvasinio 
lobyno žymią dalį,—-ii taip
gi turi pasiryžimą ir sugebė
jimą gyventi nepriklauso- į 
mai, nei neįžeisdama savo i 
kaimvnu teisėtu reikalu.

Visi fabrikai gamins orlai
vius ir tankus.

Kainų ir civilinių reikme
nų tvarkytojas Henderso- 
nas paskelbė, kad nuo 
šio mėnesio pabaigos bus 
sustabdyta visa automobi
lių gamyba. Iki sausio 31 
dienos kai kurie fabrikai

PERVIRŠIS: Bankų Komisijonierius. 
Joseph Earl Perry. nesenai pareiš
kė: "Savings Bankos šios Valstijos 
yra labai saugios ir turi didelius re- 
zecjus negu bent kada musų istori
joje." Kadangi Mutual Savings Ba ti
kos neturi stockolderių. tai tie rezer
vai vra laikomi depozitorių naudai, 
kad apsaugot jų sutaupąs. Abelnai 
yra $110 turto už kožnų $100 įdėlių. 
Suma rezervų yra

$225,800.000

PIRKITE DALj LAIVĖS 
Investuokit dalį jūsų įeigų 

į Ilefense Bondus.

Mutual
Sav’ngs Banks

OF MASSACHUSETTS

SAVE WHERS YOU SEE THIS SEAL

1941 METAIS BUVO 
4,500 STREIKŲ.

Darbo Departamento re
kordai paiodo, kad pernai 
Amerikos pramonėj buvo 
daugiau streikų, negu kada 
nors pirmiau. Tuose strei
kuose dalyvavo iš viso apie 
2,400,000 darbininkų, su
gaišusių 23,500,000 darbo 
dienų.

Pereitąjį karą streikų 
skaičius Amerikoje irgi ž? - 
miai pašoko, bet vis dėlto 
ne tiek daug, kiek ši syki.

Štai tų dviejų laikotarpiu 
streikai, kaip jie užrekor- 
duoti Darbo Departamente:

1915 ra. 1.593 streikai.
1916 m. 3,789 ”
1940 ra. 2,508 ”
1941 m. 4,500 ”
Krašto apsaugos darbuo

se pernai buvo 212 streikų,

PAJIEŠKOJIMAI
Bronė Marcinoniutė, po vyru Gar

bačiauskas. pajieškau pusbrolio ir 
pusseserių—po motina Marcinoniu- 
tės,.o po tėvais Simutis, prašau atsi
šaukti. Kurie žinot kur jie randasi, 
malonėkite pranešti, busiu labai dė
kinga. (5)

Bronė Garbačauskas 
866 Winchester avenue,

New Haven, Conn.

Karolina Kraskauskienė-Bųlovaitė, 
pa j ieškau brolio JUOZO BULAVO ir 
kaimyno Antano Bulavo, paeina iš 
L. *Konių kaimo, Panemunio parap. 
Pras-'i atsišaukti, kurie žinot kur jie 
randasi, malonėkite pranešti jų ad
resų, busiu dėkinga. (2)

Mrs. Karolina Kraskauskas 
315 Union Street, Gardner, Mass.

Anelka Januškevičienė, pajieškau 
mano dieverio DOMININKO AJAU- 
SKO, Vilniaus gubernijos, Butrimiš- 
kio kaimo. Likau našlė, norėčiau su
sižinoti su mano vyro pusbroliu Do
mininku Ajausku. Kurie žinote kur 
jis randasi, malonėkite pranešti man 
jo azjresą. . (I)

Anelė* Januškevičienė
6V Lilac Street, Pav.tucket, R. I.

APSIVEDIMAI.sutrukdžiusių apie 4.734,- —
000 pavieniu darbo dienu. . Nonu -^ipaimti su mergina uks-. 1 .. _■ lu apsivesti, kuri turi farmą ir neturiKiti Streikai karo pramones brolių labiausia pageidaujama. Far-
npnnlipfp merių prašau man tokių merginų
įiepaiietc. parekomenduot, busiu dėkingas, atly-

----------------------- ginsiu. Miesto merginos, kurios no
rėtų arčiau susipažinti su manim, tu
rėtų sutikt gyvent ant fanuos. Aš 
esu vaikinas 40 metų, negeriu svai
galu ir nesukau. Gerai apsirūpinęs. 
Plačiau paaiškinsiu laišku. Prašau 
rašykit. P. K. (1-2)

90-—31, 76-th sc, Woodhaven, N. Y.

Kartu buvo uždraustas ir 
naujų automobilių pardavi
nėjimas. Žmonės, kurie bu
vo užsisakę naujų automo
bilių. bet iki šiol da jų nega
vo, dabar jau ir nebegaus. 
Visi nauji automobiliai par-

NAUJI METAI PAĖMĖ 
265 GYVYBES.

Pasitinkant Naujus Me
tus, šįmet automobilių ne
laimėse žuvo 265 gyvybės ir 
dusyk tiek žmonių buvo su
žeista.RAUMENŲ GĖLIMAI, SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
ExpeHeris. kuris yra stebėtinų linim»ntu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmonių. Virš 18 
milijonų bonkučių parduota, kas Bndija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-ExpeUerio su Inkaru ant 
dėžutės.

PAIN-EXPELLER

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

. _. ..... .... , , ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo,davėjų Žinioje tapo įsaldy- Taipgi turiu Galines Gydymo Mostį 
ti ” Aneb-oitnmo tr-jri r»ac nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
Ll. ApSKaitOma, KdU pab nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
pardavėjus buvo dar apie patarimą ir busit patenkinti. (-)

rystę.
“Amerika, pavergtųjų 

kraštų viltis, ėmėsi ginklo, 
kad save apginti nuo nuož
maus ir klastingo tri-kampi- , ... ,------- -— —
nės Ašies siaubimo, ir kad:^af dirbs, iki užbaigs pi a- 450,000 automobilių. Prie ,LA
apsaugoti brangintinus kil- i dėtus automobilius. Bet dar- to dar apie 200,000 nauji; »»♦ s- w,ter
nius idealus, kaip: demo- bas. pn.e ®in.a automobilių bus pabaigta šį Sveikata—Brangiausi*

mažyn ir darbininkai atlei- Tuo budu iš viso Turtas.

“KELEIVIO” KALENDO
RIAUS 1942 METAMS 

NELEISIM.
Pranešam draugams, kad 

“Keleivis” Kalendoriaus 
1942 metams neleis. Tiems 
draugams, kurie jau prisiun
tė pinigus už Kalendorių, 
pailginsime prenumeratą 
atatinkamui laikui.

“Kel.” Administracija.

menes}.kratijos principus, keturias .. .. ------- 1- ------------ ~---- --—-
laisves, laisvai sudarytų ”ziami- *Jau pt-ft1^SąvaJtę naujų automobilių Jungti- SVEIKATA LIGONIAMS 
tarptautinių sutarčių tauru-Į L,e™te bu\°. a^t0" nėse Valstijose bus tik apie Pamokins būt Sveikais,
mą, jūrininkystės laisvę ,r. mobilių darbininkų be dar- 650,000, kurie tuoj bus pa- Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
laimingesni visu tautu rvto- 2°‘ Lnij°s pirmininkas Lmti armiios reikalams. Bet Augmenimis, žievėmis, žiedais, sek- 
jų, apibudintą ‘ astuoniuose į spėjama, kad armijai reikės visokių augalų lietuviškai, angliškai
Atlanto Deklaracijos pos-rvais^ j" --7. uvygubai daugiau, todėl
muose. dar, 5iek darbinin- Washingtone jau kalbama, ,r?ašau iš Kanados štampu nesiųsti:

“Šia proga varde mano kų n.eteks darbo- Bet kad reikės rekvizuoti gėrės- taa^o®udoDįr^unįį,aur į^oo0 pffl 
vyriausybės pareiškiu gilia ?enai -Įau žinojom, kad taip nius automobilius iŠ pilie- geriausia siųsti Money Orderiu, arbaJ kilo ” lie c-iVa “nflo io,l mč, -•solidarumo užuojautą ir jsi
tikinimą, kad Amerikos 
ginkluotų jėgų pastangos 
atsieks laimėjimo tikslą.”

AIRIJOJ NUSILEIDO
HITLERIO AGENTAI?
Šiaurės Airija, kuri pri

klauso prie Anglijos, prane
ša, kad katalikiškoj Airijoj, 
kuri nuo Anglijos yra atsi- 
metusi, anądien nusileido 

orlaivis su keturiai-

“Lietuva, kartais vadina 
ma žemdirbiu Besnublika.! 
yra neturalinė demokratija;! 
ji nedveiodarr.a jungia savo1 •
ateitį i kooperaciją su de- Hitlenoagentais. Jų tarpe 
mokratiju sai-ara. kuri dabar1 e£®s T ?ej?* Hrauchitsch, bu- 
kovoja dėl laisvės ir savy-lv«® ita šiol naeip amujo- 
gaibos. Lietuvos pirmiau-iva( 33 Rusijos tionte. 
sias ir vyl iausias tikslas yra i 
nusikratyti vokiškąjį paver- į 
girną ir grąžinti suverenines- 
teises Lietuvos tautai.

“Lietuviu tauta savo išsi-
laisvinimo viltį remia art 
kiekvienos tautos teisės bu-i 
šeimininku savo gimtosios 
šalies, gentkarčių ginamos 
ir ant reikšmingo Atlanto 
Deklaracijos posakio, ‘kad 
ruverenup’o teisės ir nepri
klausomybė turės būti grą
žintos toms tautoms, ku
rioms per prievartą tos tei
sės ir laisvės buvo atimtos/

“Prezidento 
pranašinguose 
pasakyta:

bus,” jis sako, "nes jau me- C1U 
nuo atgal mums buvo pra
nešta, kad po Naujų Metų 
dirbsime tik kelias savaites,

Vadinasi, ne tiktai nebus 
daugiau naujų automobiliu, 
bet valdžia galės atimti da

popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 
PAUL MIKALAUSKAS 

248 W. FOURTH STREET
SO. BOSTON. MASS.

Pekla
bro&iura si peklos

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

kol užbaigsime 200,000 au- jr tuos, kuriuos žmonės ne- 
tomobilių, kuriems dalys ?enai nusipirko. Apie 600,- 

. buvo jau pagamintos.” f 000 automobilių busią pa- 
Automobilių fabrikantų . imta Į Pietų Ameriką, 

draugijos pirmininkas Mac-i prezidentas Rooseveltas
aule> 'ant j ei xa^zia ar* pasakė laikraščių reporte- 
randa. kad nenaprasta mu- rjams? kad automobilių fab- 
sų sakes padėtis šito i eika-(rj’kaį p>u?ją pritaikyti orlai-
lauja, tai mes busime su ia 
100 procentų. Bet valdžia 
turėtų duoti mums daugiau 
karo užsakymų. Musų Įmo
nės ir darbininkai gali ga
minti karui reikalingus dai
ktus urmu.”

Ir išrodo, kad automobi
liu darbininkams nereikės

NUPIRKO ŠVEDŲ 
LAIVĄ.

(Jungtinių Valstijų valdžia ,
nupirko iš švedų kompani- ]^ai. ^utl darbo, nes ad- 
ios 20,067 tonų motorlaivi ministratonus Hendersonas 
“Kungsholmą.'’ kuris karui PasaKė: ‘JMes turime su- 
prasidėjus stovėjo Ameri
kos ueste. Jis bus vartoja
mas karo reikalams, gal ka
reiviams vežioti.

ISPANIJOJ IRGI SIAU
ČIA DĖMĖTOJI ŠILTINĖ.

Amerikoj gauta žinių, i 
kad Ispanijoj taipgi siaučia1 

Roosevelto dėmėtoji šiltinės epidemija.

stabdyti visą automobilių 
gamybą, nes automobilių 
fabrikai ir darbininkai yra 
reikalingi apsigynimo dar
bams.” Ir jis pridūrė, kad 
krašto apsauga yra svarbes
nis reikalas, negu automo
biliais važinėjimasis.

žodžiuos todėl yra manoma, kad Hit-1 
leris nesiųs savo armijos te-

Mes laimėsim karą ir į P.a*’ ir Rusijos fronte šii-
laimėsim taiką po įmes

karo. ‘ |reivl*
“ ‘Didelė dauguma žmo-'

niios yra musų pusėje.' 
Daugelis tautų kariauia į 
sale musu. Visos jos trokš
ta—maldauja nūn mum s 
pasisekimo. Nes mes sto
dami už musų pačių idea
lus. tuo pačiu stovime ir už 
ių idealus.—musu viltis r 
jų viltis yra laisvės pe - 
gale/

tinę išguldė nemaža jo ka-

ŽIAURUS PLĖŠIKŲ UŽ
PUOLIMAS.

Meksikos mieste buvo 
žiaurus užpuolimas. Apsi- 
giklavę savo darbo bombo
mis ir kulkasvaidžiais, as
tuoni banditai užpuolė 
alaus bravoro kasininką, 
užmušė jo vežiką ir vieną 

i saigą, o du kitu sargu ir vie-
Visa kentančioii žmoni- na moteli sunkiai sužeidė,

ia randa šituose žodžiuose 
Įkvėpimą, kuris pasuks liki
mo ratas laimingąja krypti-

pagrobė pinigus, pagrot ė 
svetimą automobili ir visi. 
pabėgo.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

vių ir tanku gamybai, reikė- ‘ 
šią tik pakeisti kai kurias 
mašinas ir įrankius. Tai im
sią apie porą mėnesių laiko. 
Paskui tie fabrikai pradėsią 
urmu gaminti orlaivius ir 
tankus, taip kaip iki šiol iie 
gamindavo automobilius 
milionais. Amerika turi oa- 
statvti tiek orlaiviu ir tankų, 
kad Hitleris su visais savo

l padarytas iš tikro-
• io Castile muilo. 
{ U- S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru

mus ir sustiprina
l odą. 50c. už bonką

• ALEXANDER’S HAIR 
j REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų į
j Mišinys. Pažymėtina sryduolė dėl • 
I plaukų šaknims ir Odos gydymai. { J 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- J 
» čiam per Pašta į visas dalis Su- *
• vienytų Valstijų.
• ALEXANDER’S CO. 5

sėbrais butu sumuštas i dul-il 4n w. broadway

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai au
ga. Ir pridėtas "peklos” 
žemėdapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama ‘Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 

253 BROAI)WAY.
SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METEHONJ

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

kės ir nušluoti 
paviršiaus.

nuo žemes SOUTH BOSTON, MASS. •

KAIP TAPTI SUVIENYTŲVALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .. ............................. 25c

Manilos Uostas
/S.-

šis žemėlapis parodo Manilos uostą, kuris darab yra japonu rankose.

a a s ara a aTaĮa.a aą-aygig'gjt a~ a a a a'sgąRya a a.a a a a a a

I XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR B0NK0MISSXXXiX*
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Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, xr parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Rond, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2271. yg
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moterims Pasiskaityt
A » -M. *T CVVDTTT TVADVn

I Merginoms Patinka Uniformuoti Vyrai

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEIJONIENĖ.

MANO PASTABELĖS. gerus pinigus ”
Šią pastabelę skiriu Mo

terų Skyriui. Nežinau, ar 
tiks “Keleiviui,” nes menka 
iš manęs rašytoja, nors ra
šyti noriu ugningai.

Norėčiau padėkoti Pitts- 
burghietei už straipsneli, 
kuris tilpo “Keleivio” 45 
num. Nors su jos mintimis 
ir nesutinku, bet manau, 
kad jai priklauso didelis 
kreditas už drąsą pareikšti 
savo mintis viešai. Tas da
vė progos ir man šią pasta
belę parašyti.

Mačiau, kad dėl jos 
straipsnelio ir kitos moterys 
atsiliepė.

Gal toliau ir daugiau atsi
lieps. O musų laikraščiam* 
kaip tik to ir reikia: grynv 
minčių iš realaus gyvenimo 
Tas padaro laikraštį Įdomų 
ne nuobodų skaityti.

Kritika kartais pataiko į 
opią vietą, kartais kertr 
kaip kirviu i kaktą. Vienok 
kritika ne kirvis, galvos nie
kam nepramuš. Kritika mu 
sų gyvenime būtinai reika 
linga ir naudinga. Kas nie
ko neveikia, to niekas ne
peikia. Nors aš nieko negar- 
binu, tačiau kam priguli kre
ditas, mes turime pripažin
ti. Kitaip ir negali būti.

Laikraštis yra musų gy
venimo veidrodis, kuriame 
atsispindi musų viešas, e 
kartais privatinis gyveni
mas.

Kartais išeina viešumon 
musų privatinis gyvenimas 
pasitaiko skandalų su vy
rais, su divorsais; net su 
burdingieriais pasitaiko 
keblumų. Kartais musų sū
nus ir dukterys nueina blo
gais keliais prieš musų no
rą, nakliuva i policijos ran-■^7 I t X r-

kas, patenka i kalėjimus, šovimu 
net ir i elektros kėdę. Į Motinos

Žadėjo jau
ną žmoną puikiai užlaikyti 
ir žiūrėti, kad jai nieko ne
truktų.

Po vestuvių pasisamdė 3 
kambarius, bet pasirodė, 
kad jis neturi pinigų nei 
tiems trim kambariams bal
dų nupirkti. Jis neturėjo nei 
darbo, nei pinigų, todėl 
mergaitė turėjo pati eiti 
dirbti ir tą seni maitinti. 
Atėjusi pas mamą. mergai
tė pradėjo verkti: “Pasa
kyk, ka aš dabar turiu da
ryti?”

Motina atsakė:
“Dukrel. tu jį taip karštai 

mylėjai, mano1 patarimų vi- 
•ai neklausei, todėl dabar 
uri gyventi iš meilės. Sakei, 

kad meilei nereikia nei sta-

KELEIVIS, SO. BOSTON

čiužinio “žvaigždės” išrodo 
demijos. Jos dalyvavo tenai 
Amerikos armijos generolais.

laimingos tarp uniformuotų kadetų iš West Point karo aka- 
ėiuožimo pramogoj ir aktui pasibaigus kalbasi su busiamais

IS KALNO NUMATYTA ŽMOG
ŽUDYSTE.

Hans Krantzer sėdėjo sa-. jis matė tą šiurpulingą tra- 
vo kambaiy ir žiurėjo per gėdiją. Aiškiai iš čia matėsi 

1 langą. Jo žvilgsnis nety- ir jo paties kambaiys antroj 
čia sustojo ant mūrinio na- gatvės pusėj.
mo antroj gatvės pusėj. Nežiūrint to fakto, kad 
Ketvirtame aukšte jis pa- butas čia buvo tuščias ir jo- 
stebėjo tenai nepaprastai kių žmogžudystės ženklų 
gražią moterį, kuri sėdėjo nebuvo, Krantzer tvirtino, 
kėdėj ir skaitė knygą. Ji kad moteris čia buvo nužu- 
buvo dailiai apsirengusi, dyta.
plaukai sušukuoti pagal vė- Namų prižiūrėtojas pa
liausią madą ir Krantzer šaukė policiją. Krantzer at
galėjo net matyti, kaip ban- kartojo savo istoriją ir jai. 
guoja jos krūtinė. Jis pri- Jis jai nupiešė tą moterį su 

i traukė savo kėdę arčiau visom smulkmenom:, kaip 
prie lango, pasirėmė alku- buvo sušukuoti jos plaukai, 
nėmis ant palangės, išsikišo kaip kilnojosi jos krūtinė, 
visais pečiais į lauką ir žiu- kaip ji laikė savo rankose 
rėjo į tą moterį laukdamas, knygą ir kaip tas apysenis 
kad ji pakeltų savo akis nuo vyras atėjęs į jos kambarį 
knygos ir pamatytų jį. peiliu ją nudure.

Staiga prasivėrė durys į Policija apžiurėjo

’o, nei lovos, taigi miegok 
dabar ant žemės.”

Matydama, kad pas moti
ną pagalbos negaus, ji su
gryžo pas vyrą. Jiedu nuta- 
ė važiuoti į Detroitą darbo 

ueškoti. Kelionėj patiko 
uos automobiliaus nelaimė. 
Tam nulaužė koją, o ją len
gviau užgavo. Nuvežė abu
du ligoninėn. Kiek laiko 
praslinkus. motina gauna1 
’aišką, kad žentas iš ligoni
nės paleistas ir abu su duk
rele giyžta atgal pas ją.

Ką gi vargšė motina da
rys? Pagailo kvailos mer
gaitės, todėl priėmė ir ją ir 
vyrą. Duktė vėl pradėjo 
dirbti ir seną tinginį maitin
ti. Negana to, kad jis dykas 
duoną ėdė, bet pradėjo da 
ir visokių priekabių jieško
ti. Vieną vakarą mamytė 
nusivedė dukrelę į teatrą. 
Tas, matvt, vyreliui labai 
nepatiko. Jom sugrįžus, jis 
pradėjo visaip savo žmoną 
burnoti ir lyginti prie že
miausiu nedorėliu. Net nu- 

pradėjo grąsinti. 
pašaukta poiicra

| jos kambarį ir pasirodė 
! apysenis vyras. Moteris 
krūptelėjo ir suklyko. Kny
ga iš jos rankų iškrito. Ore

tuščią
apartmentą, išklausinėjo 
namų prižiūrėtoją, pasodi
no Krantzerį į savo vežimą 
ir nuvežė į pamišėlių na-

Musų laikraščiai turi tai-! surado toilete paslėptą už- 
pinti net ir tokias nemalo- i taisytą revolveri. Nuvedus 
nias žinias. , jį prieš teisėją paaiškėjo,

Tai dėl ko nebūtų galima kad jis jau ir pirmiau buvo 
aprašyti ir to, kas retkar-: areštuotas ir net beprotna- 
čiais pasitaiko malonaus my sėdėjęs. Vėliau duktė
musų gyvenime;

Žavingų ir malonių va
landėlių mes turime mažai. 
Teisybė, man irgi nelabai 
patikdavo skaityti apie 
“surpraiz pares” gyvanaš
liams, kaip tai buvo įnėję 
madon.

Bet šeimyniški pokiliai. 
vestuvių aprašymai, ypatin
gai jei pasitaiko pažystamų, 
man niekados ne nuobodus.

gavo nuo senio persiskyri
mą ir teisę vėl vadintis tėvų 
pavarde. Ką teismas su juo 
padarė, nesužinojau.

Ar nebūtų buvę daug ge
riau. jei ši mergšė butų 
klausiusi medinos patari-

CHICAGO, ILL.
Visko po biskį.

Visų pirma truputį apie 
orą. Šį sezoną šalčiai ir snie
gas Chicagoje pasirodė pu
sėtinai anksti, gerokai prieš 
“kalakutinę.” Išrodė, kad 
turėsime šaltą ir ilgą žiemą. 
Bet taip nebuvo. Kaip šal
čiai, taip ir sniegas greit 
prapuolė ir prasidėjo gana 
švelnus oras. Grtiodžiio 23 
dieną termometras rodė 58 
laipsnius šilumos. Per Kalė
das linojo, o termometras 
rodė 39 laipsnius šilumos.

Karas su Japonija iš pra
džios buvo sugadinęs chica- 
giečiams Christmas “shopp- 
ing,” bet žmonės greit atsi
peikėjo ir biznis atgijo.

. , . , , . , . . , svistelėjo ilgo peilio asmuo. mus> kaip beprotį.
li daug žalos kenčia Kaip Atsirado Sll- i Vyras prišoko ir smogė pei- Praėio savaitė laiko Pas
girtavimo. Palaikykime: kjnču Kniinčsi liu moteriškės nugaron. Ji . namJuA įneš rojines. !aikivkA Har sviri ir nnsmu-

tuviai
nuo girtavimo. Palaikykime
blaivius papročius, kui- tik ______
galime prisidėkime prie to, į Kai Amerikos 
kad laidotuvės, krikštynos. Į pajuto, kad 
vestuvės ir tt. bufų ruošia- pasisavinti beveik 
mos blaivios.”

Šiomis dienomis anglišk’ 
dienraščiai paskelbė, kad iš 
Washingtono į Chicaga bus 
perkelti 5 federalinės val
džios biurai, o su jais apie 
3,000 tarnautojų. Amerikoc 
priešai iš to gali daryti išva
dą, kad Dėdė Šamas savo 
sostinę pradeda kelti nuo 
Atlanto pakraščių į šalies 
vidurį. Bet valstybinių įstai
gų kėlimo priežastis nėra 
baimė nuo atakų, o stoka 
patalpų Washingtono mie
ste.

atėio

Į mo ? Klausant tėvų, retai 
kada reikia gailėtis: prie- 

i šingai gi, dažnai tenka ne-
’tik savo gyvenimą suardyt, 
! bet ir tėvams širdi užduoti 

Nelengvos šeimyniško jr <jėda padaryti.

Angliškuose dienraščiuo
se skaitome apie prisitaiky
mą karo padėčiai Pacifiko 
ir Atlanto pakraščiais. Ypač 
didelis sujudimas Califor
nijoj. Kaip žinome, Califor
nijoj yra daug apsigyvenu
sių iš visu Amerikos dalių 
visokiu iš biznio pasitrau-

gyvenimo pareigos: išauk
lėti vaikus, paruošti juos, 
tinkamai visuomenei, tai Į 
nėra baikos. Šeimvna. tai 
pamatas civilizacijos. Iš šei- į 
mynų išeina musų visi kul-j 
turingi didvyriai, moksli-j 
ninkai.

Manau, kad dar perma-; 
žai yra rašoma apie musų 
šeimynišką gyvenimą.

Be abejonės, ilgos ir nuo
bodžios korespondencijos 
nėra pageidaujamos, nes 
perdaug užimtų vietos laik
rašty. Bet trumpi, sklan
džiai aprašyti paminėjimai 
yra pageidaujami.

Chicagietė.

GAILISI MOTINOS NE
PAKLAUSIUSI.

Vienoj Brooklvno apie- 
linkėj jauna mergaitė labai 
karštai įsimylėjo į seną! 
“sportą.” Motina visaip tam 
priešinosi. Išgirdus, jog 
duktė ketina su juo bėgti, 
galų gale motina nusileido, 
tik pasakė, jog duktė gailė
sis jos patarimo nepaklau
sius. Kad nebūtų gėdos, 
motina net ir vestuves iškė
lė. Pirm vestuvių senbernis 
gyrėsi turįs puikų automo
bilį, esąs automobilių par
davėjas ir uždirbąs “labai

3rooklynietė.

Kai mes šiaurės valstijose 
supamės kailiniais ir šiitais ša
likais, tai Floridoj žmonės mau
dosi ir gėrisi saulės spinduliais. 
Viena tokių laimingųjų yra ir 
ši mergaitė. J. Shephard’ai’tė iš 
Connecticut valstijos.

iii j nugaron. ta namu prižiūrėtoją suklyko dar syki u- nusmu- apysen£ 
motery* į? kedes ant gi indų. moteriške klausti kamba-

valdžiai reikės! aisklai’ kad ™J. Namo prižiūrėtojas pa-
rodė tuščią butą ketvirtame

, , . x .. ,Pr.le aukšte. Butas šiai porai pa-; savo lango ir stovėjo kaip ,iko ir -; 
pntrenktas. Visa tai atsiti-,
ko taip greitai, kad jis ne- Laikas slinko kaip papra- 
galėjo susivokti, ką visa tai štai ir apie Krantzeri visi 
reiškia ir ką daryti. užmiršo.

Pagaliau jis pašoko ir lei-' Bet vieną vakara staiga 
dosi laiptais žemyn, kiek- pasidarė sąjūdis. To namo 

nušokdamas gyventojai pradėjo sakyti

t ji jau nužudyta.
. ... visą šio- Krantzer atsistojo
j e salyje šilką apsaugos rei- į

„ . . . . kalams, prasidėjo toks pir-
T ra žmonių, kune artimo kimas šilkinių daiktų, kokio 
;yje krislą mato, o savo niekad dar nebuvo. Motery s 

akyje rąsto nemato. Yra netiek paiso apie šilkinius 
žmonių, kurie uodą košia, o rubus ir kitus šilkinius daik-
kupranugarį prarija. Yra tus, kiek apie kojines (pan- 
žmonių, kurie musę pama-; šlakas). Šiandien jos taip vįenuGlliumu, _ ... — i v 1L11U ŠUOllU ai

to, o nemato dramblio. Kun. silkmes po tris palaiptes. ! prižiūrėtojui, kad ketvirta
kojines, jog. rodos, be jų Nubėgęs į tą namą antroj me aukšte tun būt kas norsPrunskis irgi priklauso prie negali apsieiti. Bet kasdie- 

tų keistų žmonių. Girtavi- ninis šilkinių kojinių varto
mą matyti tik krikštynose,' jimas yra naujas papro- 
vestuvėse ir laidotuvėse, c tys. Prieš 40 metų, pabaigo- ""žmogžudį. ‘kuris
nematyti jo parapijų pikni- Je 19_to šimtmečio, tik vie- dar negaiėjo nuo ketvirto 
kuose, bazaindse, parapiji- . ie^VeI?.° aukšto pabėgti.
nė^e vakarienėse tai reiškia 2’°°° Narni prižiūrėtojas išnc.e >aKaiiene*e, un įeisią nes Moterų slebes tada ja- noąkl,;
matyti musę, o nematyti siekdavo žemę ir buvo ge- P™*?** , nustębo, paskui
drambio. Matyti, kad girta- ros bovelmnes kojines. minė, kad butas ketvirtame 

Da 1909 m., kuomet šlė- 
__  tapo trumpeSriėS, Ame- ____ _ _

ir vestuves, , neblaivinant rikos šilkinių kojinių indus- įios' savaitės atgal, visos du- 
parapijimų piknikų ir para- trija gamino tik 434.000 po- *
pijinių salių, yra lygiai tas
pats. kaip šaudyt į tanką iš 
saidoko. Žvalgas.

vima nugalėsime nublaivin-
Užtini I_- v» v L- ot-ru lai /įAfim/ig ___laiuvtuvvc OCS

MINĖJO 50 METŲ ŽENY- 
BINIO GYVENIMO SU

KAKTUVES.

gatvės pusėj, jis susirado negerai. Jie girdėję tenai 
namo prižiūrėtoją ir uždu- nepaprastą bildesį, mote- 
sęs ėmė šaukti, kad reikia nes klyksmą, ir taip toliau.

Namo prižiūrėtojas nuėjo 
patikrinti, kas tenai atsiti
ko. Duris buvo užrakintos. 
Kilo įtarimas. Duris išlauž
ta. Tame kambary, kui- keli 
mėnesiai atgal Krantzer 
buvo matęs žmogžudystę, 
gulėjo nužudyta moteris. 
Kambary stovėjo apkvaitęs 
apysenis jos vyras. Pašauk-

aukšte yra tuščias, žmonės- 1- - 'išsikraustė iš tenai jau ke

m i raptrs užrakmtosir ta policija jį suėmė. Jis prirų į merus. , -,j Namų pnziuretojui da- -------j------ -----
Su 1914 metais, kuomet; bar buvo aišku, kad Kran

sijonai žymiai sutrumpėjo, tzer turi būt išsigėręs ir už
kojinių gaminimas apsčiai migęs kažin ką susapnavo. u } • j t w anvstovo-
ejo pirmyn, bet ir tada tik ir»d įtikinti «avn kaimv- 13 v F13.1 jotuose apjstovonu«ė koiiniu buvo iš šilko- » ,r?a 0 m-. se, kaip krantzens buvopuse Rojiniu ouvo iš suko. ną^ jOg J1S klysta, namo pn- ’ ates ia keli mėneriai is
žemesne dalis is šilko, o vir- žiūrėtojas nusivedė jį į ket- ją menesiai is
sus is bo vel nos. Bet 1939 virtą aukštą, atrakino duris,
metais, pnes įvedimą ny- jr ištikrujų tas butas buvo 

nebuvo tenai nei

jj. Namų prižiūrėtojui da- tepažino nudūręs savo jau
ną žmoną iš pavydo.

žmogžudystė buvo atlik-

Huntington Sta., N. Y.—
Sausio 3 d. Magdalena ii t - ... .* ___
Antanas Barzdaičiai gražiai lou'J kojinių, Amerikos šil- tuščias, 
paminėjo savo 50 metų že- kinių kojinių gamintojai gyvos dvasios, nekalbant 
nybinio gyvenimo sukaktį, pagamino jau 640,486,000 jau apje nužudytą moteri, 
Pokylį surengė jiems jų my- PorY silkinių pančekų. kurią Krantzer matė iš ant- 
lima dukrelė Emilija savo Šilkinės kojinės nėra nau- ros gatvės pusės. Nebuvo
namuose, kuriame dalyvavo 
ir du sūnus—Jonas ir Vy
tautas ir keliatas anuku. Bu-

kalno.
Medikų komitetas dabar 

daro pastangų paliuosuoti 
Krantzerį iš pamišėlių prie
glaudos ir pavesti jį psi
chologijos studijoms.

Ar gali žmogus iš kalno 
numatyti, kas atsitiks atei-

“k tOi k6dSi-kUn^t? ty? Kol kas' psichologijos
ISi T5 SeNJ°’ bK mokslas «to kiau-
plačiai jas vartojo. Jos jiemi dulkes ant grindų nebuvo

_______  vo rengtasi didesniam po- buvo taip svarbios, kaip pu-į sujudintos. Krantzer matė.
kusių biznierių, profesiona- i kyliui, bet dabartiniu laiko- druoti perukai ir gražių: kad kambarys čia tas pats.
Iu. i pensiją išėjusių valdi- S tarpiu, kuomet musų seną spalvų kostiumai. Trumpos Tos pačios durys, per kurias 
ninku. Dabar jie iš ten krau-j tėvynę Lietuvą spaudžia lig kelių vyrų kelinės reika-' žmogžudys su peiliu įnėjo, 
stosi ir vyksta į šalies vidų-1 -vetimų .grobikų ranka, o lavo raudonų ir mėlynų ko- jr tas pats langas, per kurį 

Traukiniai tain nrisi. kiti žmogžudžiai puola A- jiniu, angliškoj madoj. Ši-, ■m-udę kad vietų nei gali-! menką, tai didesnį pokylį į tos kojinės buvo labai soeBacaBBBooo
ma gauti. Bet Chicagoj kol i neįmanoma buvo rengti, žaus išdirbimo. laikrodėliai'*
kas karo reiškiniu dar ne-Į Todėl visų giminių ir drau-: išsiuvinėti sidabriniu ir šik! 
matome, žmonės įo dar ne- ’ atsiprašome. i kiniu siulu. Jos buvo labai;
jaučia. ' ! Antanas Barzdaite

--------- , na iš Viltrakių kaimo, Nau-1tuoda™,' klek’r tvarkas, b |
Pasirodė nauias šv. Jur- miesčio parapijos: Magda- £?' Wa'htoonas’mėfo dė 

nume-IIer.a iš tėvu Virbickiutė,, 1̂.'. , a7 f~,. i". ,
Griškahudžin' naraniins vetl baltas kolines: tuo tar-
abu iš «uvalkiio= pu j«S žmona Martha turėjoanų is ..uvaikijos. tik viena šilkinę porą prie

Antanas ir Magdalena'10 bolvelniniu porų.
Barzdaitis, | Pirmos šilkinių kojinių 

69 Fairground avė., , mezgimo mašinos Jungtinė- 
Huntington Sta., N. Y. t se Valstijose buvo pastaty-

.“TZ~ .........~ 'i tos Tpswich, Mass. Bet ne-
užilgo Pennsvlvanija už- 

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ grobė visą šitą pramonę.
1899 m. Pennsylvanijos fa
brikai numezgė pusę šilki- 

i nių kojinių, o 1909 m. paga
mino trečią dali. Ir šiandien 
ta valstija turi didžiausią 
nuošimtį šilkinių kojinių ;

gio parapijos žinių 
ris. Be kita ko jame rašoma į 
kad nėr 1941 metus ta para- • 
piia laidotuvių turėjo 103. 
o krikštų 97. Taigi parapijo-. 
je daugiau miršta, negu 
gimsta. Tai jau labai blogas 
’ ^kordas. Pasirodo, kad ne
žiūrint kunigu draudimo, 
paraoijonys vistiek sugeba 
gimdymo kontrolę prakti
kuoti. Nėra abejonės, kad 
tokie pat rekordai yra ir ki
tose musų katalikų parapi
jose.

o
i c

neš pat, Kalėdas dauge- 
Hcagiečių nasiekė nau-i
laikraštis. “Šv. Pranciš

kau? Varpelis,” kurį leidžia 
rabėgę iš Lietuvos vienuo
liai pranciškonai. Be kita ko 
tame laikraštyje kun. J. 
Prunskis užsimena ir apie 
blaivybę. Rašo: “Mušti lie-

WAUKEGAN. ILL 
VALDYBA 1941 METAMS.

Tos Mačiulis — pirmininkas.
906 Frescott St. TVankejan. Tll 

E. Sedoravičia — nirm.-pairelbinin., 
733 Lincoln st.. Waukfjran, III. 

’u'zana Gab-is—nutarimu rašt.
730 McAliater avė., TVaukepan, Tll 

Smilija Kemaris—turtų rašt.
720 Vine Place, tVauketran, UI.

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St.. Wauke$ran, Tll.

KASOS GLOBĖJAI 
P. Lauraitis, K. Ambnvunas.

MARŠALKOS:
K. Pečv.lis, J. S oikus.

Susirinkimai būna paskutini ned£l 
iienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų 
Unosybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
\dams Sta Waut ciran. III

fabriką. FLIS.

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kuniprų oepatvstės w- 

Duolimas. šia knygų tūrėtų nersknt- |j 
torija. pasekmės ir ju d«riška« nu- 
tyti kiekvienas vvras, tėvas ir jauni- 

I kaitis. kurie geidžia, kad ju moteris- 
dukterjs ir mvlimosios nepapultu i 
tokia kunisrų globų. Parašė kun. Geo.

1 Tovmend Fov, P. D., sulieturino 
i T'erdinaod .le Ssmovitia.............. 25c

simo įsnsęs.
Iš “Dagens Nyheter.”

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių ansisaueoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 23c.

SIELOS
BALSAI

i«eo<sooo)Qooejį

GRAŽ/OS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslą. 
223 puslapiu dvdžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILTŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.M.
Audimo apdarais $1.25.

turėtų papuošti aavo knygynų minėta knyga, 
tssidžiane

Kiekvienas ... x
Kiekvienas nusipirkus tų knygų pastdžiaogs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konvęrte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir ‘*Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui3 centas markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Mediniai Stebuklai Kodėl Neapsisaūgota Nuo Japonų Atakos?

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.)I
Nuo tamsos lig tamsos juodas, purvi

nas, be džiaugsmo svetimas darbas, kume
tyne—skurdas, žali barščiai, kiauras sto
gas,—nėra laimės, išnyksta ii- meilė. Atsi
randa vaikai, ir kas metai jų vis daugiau, 
o iš kumetyno vienas kelias, tas pats, ku
riuo tėvai i ji atėjo. Ir eina i žmones nauji 
piemens, naujos mergos, nauji bernai, 
kurie net pabalėse neturi tėviškės, gyveni
me užuovėjos.

Su jais i gyvenimą atėjo ir Vincas Do
vinė, tiktai jo keliai iš pat pradžią išsisky - 
rė, nors ir neišvedė iš pelkių.

NELAIMINGOJI ULĖ.
I.

Iš pabalių kaimelio, prisišliejusio prie 
didžiulių Nuotagalos pelkių, kurių vidury
je spinksojo apmaurojęs Gilučio ežeras, 
buvo kilusi Vinco Dovinės motina, daini 
ninkė Ulė, kuri per savo tėvą, anksčiau iš
ėjusi iš Dovinės kaimelio į Lauliškio dvaro 
kumečius, paveldėjo iš savo buvusios tė
viškės tiktai rūsčią dalį ir pavardę, kurią 
paliko savo vieninteliam sunui.

Tai buvo smagi ir graži mergina, visada 
su šypsena akyse, visada su daina lupose. 
Jos gyvu ir linksmų akių negalėjo skurdus 
gyvenimas apniaukti, o nuo jos dainų 
skambėjo aplinkinių ūkininkų kaimų lau
kai ir siūbuodavo pabalėse apnikę debe
sys. Su tomis dainomis ji tarytum skaldy
davo tą neaiškų nerimą ir didelį ilgesį, ku
ris jos akis uždegdavo ir širdį suspausdavo 
gražaus gyvenimo viltimi ir klaikaus savo 
likimo nujautimu.

Bet tai ateidavo ir praeidavo, kaip de
besys pro saulę, o ji visur pirma būdavo— 
ii- į darbą, ir gužynėse: jos rankose darbas 
virte virdavo, o apie ją visa gužynė sukda
vosi. Nebuvo aplinkui mergos, kuri butų 
galėjusi su Ule susilyginti. Tai ir pati ji ži
nojo, bet nuo to tiktai smarkiau krutinėję 
širdis plakdavo ir akys kaitriau žibėdavo.
O tose akyse ir taip visą laiką ruseno kait
ri meilės ugnis ir švietė skaisčiau, negu 
saulė, neapsakoma laimė.

Tai ar nuostabu, kad dėl tų akių visos 
apylinkės bernai iš galvos kraustėsi ir tarp 
savęs varžėsi. Dažnai žvaigždėtą naktį iš 
įvairių pusių per pievas rašą krėsdavo ir 
jos širdį jieskodavo ir nerasdavo. Su visais 
ji linksma būdavo, su visais gera, tiktai nei 
vienam savo širdies nepavesdavo. Jei kurį 
ir apsikabindavo savo lanksčiomis ranko
mis ar meiliau į akis pažiūrėdavo, tai tik
tai baisiu nerimu užkrėsdavo, kad bernas 
viduryje dienos neturėdavo kur dėtis, o ji 
linksma ir nerūpestinga kvatodavo. Daug 
jai galėjo rūpėti bernų nerimas, kai pati 
pasiilgus ir nerami buvo? Tiktai to, kurio 
ji buvo išsiilgus—nesulaukė, o jeigu ir 
sulaukė, tai apvylė, net pats to nežinoda
mas. :

Ir nakčia, kai niekas nematydavo, Ulę, 
tą linksmąją Ulę, ašaros smaugdavo,— 
tokios didelės, stambios, tyliai per veidas 
riedėdavo ir degindavo, kaip ugnis. Ko 
verkdavo Ulė nakčia, viena švetimoje-klė- 
tyjė, ant sutaršytų lovoje šiaudų? — Kas 
supaisys mergos ašaras! Niekas ir nepaisė, 
tiktai stebėjosi, kur dingo mergos gyvu
mas ir linksmumas, o kaimo moterys jau 
pradėjo žvairakiuodamos paslaptingai 
kuždėtis... Nuo tų žvilgsnių parausdavo 
merga, kaip aguona, o tie paslaptingi kuž
desiai, tarsi žarijų po basomis kojomis pa
pildavo... Butų bėgusi Ulė nuo tų žvilgs
nių, nuo tų kuždesių nors į pasaulio galą, 
bet kur nuo savo nelaimės pabėgsi?—Nie
kas neužtars, niekas nepaguos, kaip tos 
pelkių pušies rudens darganoje.

Taip ir žuvo merga pačioje gražumoje, 
visų savo jaunystės dainų neišdainavusi.

II.
Tarnavo Ulė pas stambų—su plačiais 

laukais ir didelėmis trobomis—Meškalau- 
kio kaimo ūkininką Dagilį, žmogų kietą 
ir teisingą, šventai prisilaikantį visų baž
nyčios ir Dievo įsakymų ir todėl stipriai 
laikantį savo kietoje rankoje visą ūkį ir 
šeimą. Savus ir svetimus griežtai prižiūrė
davo, niekam neleisdavo veltui duonos 
valgyti, visi turėdavo atsisegę kaklus, nuo 
tamsos lig tamsos, žiemą ar vasarą, plėšti 
laukus iš pelkių, arti, akėti, sėti, piauti, 
grėbti, vežti, kulti, malti ir visokius kito
kius ūkio darbus dirbti, kurių niekad ne
trukdavo, nes ūkis didėjo, o darbo rankos 
mažėjo. Šeima augo, reikėjo dukteris leis
ti į marčias, sūnūs į žentus, mokėti dalias, 
daiyti kraičius, kloti tūkstančius ir vietoje 
savo šeimos samdyti svetimus bernus, 
mergas, mokėti jiems algas,—teko smar
kiai suktis, kad ūkis neįklimptų į skolas ir 
svetimiesiems neatitektų.

Kaip jis gavo iš savo tėvo ūkį, tiesa, vi
sai menką, su griūvančiomis trobomis ir 
apleistais laukais,—norėjo savo sunui pa
likti, tiktai su daug platesniais laukais ir 
daug geresnėmis ir didesnėmis trobomis, 
kad ir sūnūs, imdamas iš jo pavyzdi, savo 
vaikams paliktų dar didesnį ir dar geresnį 
ūkį. O ir dabar tas ūkis buvo nemenkas ir 
nemažas, ne vienas nususęs dvarelis su pa
vydu į jį žiurėjo ir kaimynai stebėjosi; ne
gi aitvaras padeda tam Dagiliui: šitiek da
lių išmokėjo, šitokias trobas pastatė, savo 
pelkėtus laukus išdžiovino ir dar iš šalies 
prisipirko,—tai kur čia kitas žmogus galė
tų šitaip išdaryti! Todėl ir gerbė visi Da
gilį, visur pirma vieta jam buvo—ir savo 
kaime, ir visame valsčiuje, o ir toliau gar
sas nuėjo apie sumanų ir gerą ūkininką, 
kurio laukuose šiaudas veltui neprapuola, 
grūdas nenukrinta, viskas duoda pelną, 
atneše dešimteriopą derlių. Tai ir patiko 
seniui ūkininkauti, nors ir septintą kryželį 
baigė, bet ūkio iš savo rankų nenorėjo pa
leisti. Ir todėl dažnai su sunumi tėvui kil
davo kivirčų, nes sūnūs, įpusėjęs ketvirtą 
dešimtį, vis dar buvo pas tėvą už berną ir 
nežinojo, kada atiteks jam ūkis. Tai ne 
kartą ir grasino—stos pas kitus už berną, 
bent algą gaus, arba išvažiuos į Ameriką, 
bet senis nelabai nusigąsdavo, nes žinojo, 
kad tai tusti grasinimai, todėl tik piktai 
dėbtelėjęs akimis pro žilus antakius, at
sakydavo :

—Paragauk, jei nori, svetimos duonos, 
tada savo bus gardesnė’... Gaspadorystės, 
nebijok, su savim į kapus nenusinešiu, pa
liksiu!... Ir tau dar užteks!...

Bet ir sūnūs buvo ne pėsčias:
—Tai ką, gal ir aš tada galėsiu sykiu 

užsirašyti ordinariją, tai abudu ant pe-

KELEIVIS, SO- BOSTON

Čia yra parodyta prezidento Roosevelto komisija, kuri datar tyrinėja priežastis, kodėl 
nebuvo apsisaugota nuo pasalaus japonų užpuolimo ant Pearl Harbor bazės Havajų salose

užkalbindavo senį, vaišindavo, stengda-
; vosi įsiteikti. Ir atlyžo senis. Ir kartą va- 
' kare, ties prieklėčiu, susitikęs sūnų, nešan- 
tį arkliams avižų akseliui užbarstyti, su- 

I stabdė, nusišypsojo ir prašvitusiu veidu 
’ tarė:

—Tai gal, Antaniuk, įsikištum bėrį į va- į šalo jai, 
žį, nuvažiuotum pas Laibinį piršlėmis...

—Ką?—atsigrįžo sūnūs.—O ko aš ten! 
važiuosiu?

—Matai, Antaniuk, giminė gera, neblo-
! ga pasoga...—vis dar šypsojosi visomis 
* raukšlėmis tėvas.
! Sūnūs stovėjo, viena klumpe į tvartus 
atsisukęs, kita į tėvą.

—Velniam man ta gera giminė su visa

1 *

Krislai ir Kąstai.
Kaž koks tipas L. Joni

kas “Vilny” rašo: “Bet tiek 
pasakysiu, jog iš širdies tro
kštu, kad išvežtųjų tarpe 
rastųsi mano artimieji gi
minės!”

įdomu, ar jo giminės yra 
lietuviai; jeigu taip, tai jie 
turėtų išgirsti apie savo “ge
rą” dėdę Amerikoj. Kai dėl 
paties L. Joniko, greičiau
siai jis kokio mongolo, ar 
kalmuko išperėtas. Kitaip 
butų sunku suprasti, kodėl 
jo širdis taip traukia į tas 
stepes, tas tundras? 

l Vilkas visada į girią žiu- 
o gi čia ne rublis—tuks- n"" •tinti gyvenimą, 

tanČiai!... Širdo pats ant savęs, ko jam rei
kėjo kabinėtis prie tos dvaro mergos, ai 
negalėjo be jos apsieiti! Dabar vestu.

“Ir į lietuviu tautą fašis
tai žiuri kaip i žemesnes ru-

kaip visi žmonės, ir galvos neskaudėtų. SL"1* S .J8* 
Besikrimsdamas pradėjo vengt. Ules, at- «.Vilnis„ vedamaj ’ me

prikišdavo, atsikirsdavo: Me taip jau labai senai
—Tai ką, ar aš vienas prie jos sukausi? buvo kitas panašus atsitiki-

Gal čia tavo griekas, o ne mano!.. mas. Į lietuvių tautą masko-
—Taigi, kaipgi! — reikšmingai bernai komisarai žiurėjo kaip į

nusišiepdavo.—Suėdei mergą, o dabar ki- zeme.s"f rusies tautą kurią
tos važiuosi jieškoti su takstančiais. Jie., buvo piadeję

T .. .. . naikinti. Net tautos himnąIr važiuosiu !-su ištrukusio is pelkių uždraudė iedot
kilimu ir tvirtai mntanpin kiPta 7.t^rr\o °

Ar velnias rudas, ar rau-atkaklumu ir tvirtai juntančio kietą žemę 
po kojomis statumu atsakydavo.—Ir jūsų,

pasoga!—-ir atsispyrė į klumpę link tvar-( durniai, nepaklausiu!
__ \Tm-niLria man irt c Aš ir nUTVllA flirill ’ . -r -- •________tų.—Nereikia man jos. Aš ir namie tunu! 

i —ir greitai nuėjo į tvartą.
—Palauk!—sui-iko paskui senis.—Pa- 

į lauk! Negausi namų su ta dvaro merga!
• Parduosiu, kitiems atiduosiu, bet tu ne- 
: gausi! Eik, jei nori, į dvaro kumečius!

—Ir eisiu!—jau iš tvarto atsiliepė ber- 
i nas.

Tiktai be reikalo tėvas su sunum riejosi.;

Ir išvažiavo pirmą subatvakarį. Ir vel
tui Ulė, praverkusi akis, sustabdė jį prie 
daržinės galo, paskutinio šiaudo griebėsi:

—Antanai, bijok Dievo, ką tu darai?— 
kaip dvi didelės ašaros blizgėjo mergos 
akys.

—O ką aš darau?—atsakė jis, nežiūrė
damas į ją. O paskui, piktai žvilgterėjęs ir 
nustebęs, kur jos visas gražumas dingo.'

donas, 
niai.

vistiek abudu vel-

ris į ją visą laiką baltakiavo. Buvo čia pe 
čiaus, surėmę pasturgalius, galėsime kir- į reita vasarą su meistrais toks berniokas, 
myti!... Kas kita nebus daryti! Dagiliui tvartus statė. Smagiai švilpauda-

Bernas buvo sumitęs, ii- senai vesti me- J? /r Jmksmomis akimis į Ulę žiūrėdavo. 
tas, jaunesnieji broliai i«ii tnr»in savn ,Nukaisdavo Ule.- veidai, ir ji akis nu.eis- 
ukius, pačias, vaikus,

Ulė ir pažiūrėti nenorėjo į tą senberni, ku- burbtelėjo: — Darau, ką ir visi daro.
—Antanai, einam į dvarą!—su pasku

jau turėjo savo 
tik jis, vyriau

sias, turėjo vis dar laukti, kol tėvui praeis 
noras ūkininkauti, leis jam vesti ir atiduos 
ūkį. Bet lauk, šunie, kol kaulą gausi, tada 
gal ir negalėsi jo graužti, dantų neturėsi.
Pikta buvo bernui, ne kartą įtūžimas ap
imdavo ir piktumas smaugdavo prieš tėvą,
b«t ka su iuo, kelmu, padarysi’—Pats šen- . Antanai ir
ų2-1 l-kįtus Senai jau praėjo tie lai- bet jau ne metai buvo, kad bernas
kai, kada galvoje vejas švilpdavo, trauky- * ’
dayosi po kamaras ir to pakakdavo, dabar
atsirado noras—ir juo toliau, juo didesnis 
—turėti savo ūkį, pačią, vaikus ir būti pats 
sau ponas. O čia dar kaip tyčia tarnavo 
pas juos jau treti metai Ulė, graži ir sma
gi merga, viso kaimo bernai, i ją žiurėda-

davo. Bet kas iš to? Pastatė tvartus. Ulė 
dar vainiką nupynė ir padėjo iškelti, o jis 
išėjo švilpaudamas toliau į žmones, pali
kęs Ulei sudrumstą širdį ir mergautines 
ašaras. Tiktai ne dėl to linksmo bernioko 
verkė, nors ir buvo jo pasiilgusi.

III.
natiko

dėl mergos iš proto kraustytųsi. Be to, ii 
savo tėvo sūnūs buvo, pripratęs rubliu ver-

FAŠISTŲ PROPA
GANDA

Propagandos tikslas yra 
mi, seiles rijo, o ir jis, ūkininko sūnūs, nors Pakelti saviškių ūpą, o prie- 
ir ne pora ji buvo jam, seilę varvino. Iš šos nugąsdinti. Tuo tikslu 
pradžių stengdavosi į ją nežiūrėti, bet kur Italijos fašistų propagandos 
čia atsispirsi pagundai? Užmiršęs didelius agentūra skelbia šitokius 
kraičius ir pasogas, spoksodavo, kaip kati- japonų “laimėjimus” Paei
nąs, užvertęs akis, į lašinius.. Hko vandenyne: “Japonai

Tėvas, pastebėjęs tokius žvilgsnius, ne- nuskandino < šarvuotlai- 
patenkintas ir kažko bijodamas, kreiva V7,,s rP1<
akim dėbtelėjęs, suniurnėdavo:

—Tu man žiūrėk, drigante!...
—O ko čia man žiūrėti, kad ir taip ma

tau ! Nieko nebus, kad tiktai eitų už ma
nęs Ulė, tai į glėbį, krepšius ant pečių ir 
mauname į pirmą dvarą kumečiais. O čia 
kas? Kuo čia geriau, kaip dvare?

—Tai ir mauk, ko dar lauki?—iš piktu- 
mo pajuosdavo tėvas, kad žili antakiai dar ^d£u'Vokiau Vienas
a iau pražildavo. kanuol-laivis suimtas. Išviso

Ir mausiu, nieko nelaukdamas, kai tik

vius, 2 kreiseriu, 1 naikintu
vą, 9 submarinas, 1 pašto 
laivą ir 6 greitlaivius. Vei
kiausia nuskandintos 7 ki
tos submarinos. Be to, 3 šar
vuotlaiviai, 2 kreiseriai, 4 
naikintuvai, du pagelbiniai 
laivai ir kanuol-laivai smar
kiai sudaužyti. Vienas šar- 

1 vuotlaivis ir 4 kreiseriai su

Ulė pasakys,—ir bernas linksmai žvilgte
rėdavo į Ulę.—Na, Ulė, kaip?

Ulė nieko neatsakydavo. Stengdavosi 
pasprukti nuo sunaus ir tėvo svilinančių 
žvilgsnių, o jeigu prispirdavo, tai atsaky
davo, raudonuodama kaip žarija:

—Ko tau eit, kad ir namie turi dvarą?... 
—Taigi, kad tėvas neduoda!
Tėvas pabaldavo, šnairomis pervesda

vo abudu ir atsitraukdavo:
—Laukite—gausite!... To dar truko, 

kad dvaro mergos ateis pas mane į mar
čias!—pats sau po nosimi sumurmėdavo. 
—Nesulaukimas!

O kaime jau pradėjo kalbėti, kad Dagi
lis ne kitaip, kaip iš dvaro ims marčią, kur 
gi, mat, toks ūkis!... Pabaldavo ir paža
liuodavo senis, tokias kalbas girdėdamas, 
bet nieko nesakydavo: pasakysi ką—už 
liežuvio patempsi, verčiau nutylėti. Kant
rus buvo senis, bet kur iškentėsi, kai vi
suose pašaliuose liežuviai pradėjo malti ir 
iš visų pusių su pašaipa žvilgčioti. Nepra
tęs buvo senis, kad jo taip negerbtų, nepa
kėlė žila galva tokios nešlovės, visais per
kūnais pradėjo griaudėti namuose, o sve
tur—teirautis marčios, klausinėti apie pa- 
sogą, kraitį. Ir pagarba vėl sugrįžo seniui. 
Visi, kas turėjo dukteris nuotakas, meiliai

114 Amerikos orlaivių nu- 
i šauta žemėn ir 662 orlaiviai 
; sunaikinti ant žemės.”

Gi japonų radijas paskel
bė, kad jų orlaiviai jau “su
bombardavo” ir San Fran- 

1 cisęo miestą. Tokiais melais 
! fašistai apgaudinėja savo 
žmones.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas *pie Kristų 
kaip ji 

Di
ir kaipisai buvo įdierintas, 

tapo Dievo sunumi.
TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 

žinoti kaip mytai apie Kristų snsids 
rt. Žinosite kaip krikščionys pasisa 
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventei, o dabai 
krikščionys -artina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži 
no kada Kristus gimė. mirė ir kad* 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tat Galima gauti "Keleivio” afise ar 
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

tinę viltim išsitiesė mergos rankos.
—Bepigu tau eiti, kada iš ten atėjusi,—

atstume ištiestas rankas ir greitais žnigs- 
niais nuėjo per kiemą.

“Sov. S-gos konstitucijoj 
yra paragrafas, kad bile 
valstybė, įeinanti Federaci- 
jon, gali nuo jos atsimesti. 
Jei po karo tikrai pasirody
tų, kad didžiuma lietuvių 
tautos nori kitaip apsi
spręsti, tai butų jų valia.” 
Taip rašo ne kas kitas, bet 
pats “profesorius” Pra- 
seika.

Jeigu per šį karą visi dik
tatoriai ir tautų pavergėjai

. . . . , , . žlugs, jeigu laimės demo-
Nuo su dies. kaip akmuo nukrito, leng- kratijos spėkos, tai lietuviu 

va pasidarė,—užkerėjusi merga buvo, ar tauta tikrai apsispręs, tik 
kurį galą, linksmai apsidairė, švilptelėjo: ne paffal p^^ikos nurodv- 
a.^i MS vfeo to gaietų dei mergos ffisižadė- mąPir ne pągal Stalino 
ti?—Niekados. Ir sutikęs prie trobos tėvą
magiai pasakė:

tėve!
gal sa- 
’niako- 

uilos

tuomet

kontituciją,” 
vo laisvą vai

--važiuoju, teve: va^ Dekanozo'
Senio aKys taip pat linksmai sublizgėjo jr kiti Stalino če' 
susiprato kaitą vaikas. vju apsisprendimui
—Senai reikėjo— pritarė. nevadovaus.

(Bus daugiau) 1 Šalum Aleikum.

>4'

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

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

Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa-

Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ;r 
vesti ?

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

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

‘Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”

253 Broadvvay,
KELEIVIS

South Boston. M&m.
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Aštuntas Puslapis
MASKVA SKEL
BIA LAIMĖJIMUS

Maskva jau kelintą dieną 
skelbia, kad Možaisko apy
linkėj, apie 60 mylių nuc 
Maskvos, rusai apsupę di
delę vokiečių armiją. Kaip 
ji didelė, tikrai nežinia, ne: 
iš pradžių buvo skaitoma 
“apie 150.000 nacių.” o da
bar “jau tik apie 100.000.’ 
Na, kiek jų ten bebūtų, be* 
jie apsupti, nišų kanuoles 
juos atstatytos, keliai iš už
pakalio atkirsti ir ištrukti 
Hitlerio gaujoms nesą vii 
ties. Todėl pereitą sąvaitę 
rusai buvo pastatę tai ap
suptai nacių armijai “ulti
matumą:” pasiduot per 2^ 
valandas, kitaip ji busiant' 
sunaikinta. Bet vokiecia' 
nepasidavė. Šią sąvaitę 
Maskva jau praneša, kac 
tie apsuuti vokiečiai prade 
ję daryti “diversijas,” var 
toja gudrybes, eina smark 
kova, bet rusai atsilaiko.

Pagaliau Maskvos prane 
Šimas sako, kad tarp Kalė 
du ir Naujų Metų visuose 
Rusijos frontuose raudono 
ji aimija paklojusi apie 
10,000 vokiečių, sunaikinu 
si 745 trokus, 552 vežimus 
122 kanuoles, 80 minasvai- 
džių, 128 kulkasvaidžius, ii 
pridariusi kitokių nuos 
tolių.

Žymių laimėjimų tušą 
turėję Krymo pusiasaly, kui 
jie atsiėmę Kerčą ir Feodo- 
siją. Feodosijos uostą rusa 
paėmę audringos nakties 
laiku. Jie priplaukę tenai 
laivais, patamsy išlipę sau- 
sumon ir Įsiveržę 
Jie radę tenai iš viso tik 
2,000 vokiečiu. Dabar rusa; 
atakuoją kitas vokiečių po
zicijas Kryme, norėdami 
paliuosuoti ių dideli spau
dimą ant Sevastopolio.

Vėliausios žinios iš Mask
vos sako, kad 
gubernijoj rusai atsiėmė

•*** * /VrrZ. X 1 1 L'
III įtėviu r\ą.
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KRUV1NAS ĮVYKIS PA
TAISOS NAMUOSE.

AMERIKOS VAL
DŽIA NEMELUOS.

Diktatorių valdomose ša
lyse žmonės negali teisybės 
žinoti, nes tenai nėra spau
dos laisvės ir valdžia skel
bia tik tokius dalvkus, kurie •»
jai naudingi. Taip yra daro
ma su karo žiniomis: priešo Trys sargai buvo užmušti, 
nuostoliai labai išpučiami, <*u kaliniai pašauti.
□ savi slepiami, arba skel- Bridge\vaterio pataisos 
biami nebityi “laimėjimai,” namuose, taip vadinamoj 
grynas melas. Todėl šian- State Farmoj, pereitą sąvai-
dien jau niekas diktatorių 
skelbiamiems pranešimams 
ir netiki.

Amerikos vyriausybė pa
skelbė, kad ji šitokios takti
kos nevartos. Savų nuosto-

nauses, 
trys tos Įstaigos 

o du

tę Įvyko kruvinos 
per kurias
sargai buvo užmušti, 
kaliniai pašauti.

Brdgevvaterio pataisos 
namai yra didelė Įstaiga. 
Tenai uždaromi visokieIių ,i neslėps ir nemažins, o ^rtuokliai silpnapročiai 
piktadariai, ir kitokie visuo-oneso nuostoliu nedidins. 

Ti skelbs tiktai žinomus fak- 
us, ir daugiau nieko. Todėl 
oms žinioms, kurios aficia- 

liai skelbiamos iš Washing- 
tono. galima pilnai pasiti
kėti.

menei pavojjngi charakte
riai.

Tokių žmonių tenai yra 
labai daug—tiek daug. kad 
ta Įstaiga sausakimšai pri
kimšta ir gyvenimo sąlygos 
tenai esančios nepakenčia
mos. Šitą dabar pripažįsta 
patys viršininkai. Taigi tos! 
Įstaigos Įnamiai, kad ir silp
napročiai. tokiu gyvenimu 

ir pereitą są-

PAGEDO VICHY-BERLY- 
NO SANTIKIAI.

Vėliausios žinios sako, 
kad santikiai tarp Berlyno 
ii- Vichv paskutinėmis die- nepatenkinti, 
nomis pasidarė pusėtinai i- vaite tūli ių nutarė ištrukti 
tempti, nes Petain’o valdžia iš tenai. Jie iš kalno atsine- 
pradėjo daugiau draugauti šė iš dirbtuvės tam tikrų i- 

i su Washingtonri negu su rankių ir Duolė mušti sar- 
Berlynu. Esą. vokiečiai jau Rus. Sargai buvę neginkluo- 
griežia dantimis, 
paleido 500,000 
belaisviu.

BOKS1TO YRA TIK 
6 METAMS.

Boksitas yra tas minera- 
miestam — kurio yra gaunamas

aluminas. Kasyklų Biuras 
Washingtone sako, kad 
Jungtinėse Valstijose 
medžiagos yra tik 
18,000,000 tonų. Jeigu iš ki
tur nebus galima jo impor
tuoti, tai per 6 metus pasi- 

Smolenskc baigs visa atsarga, nes kas
met jo suvartojama apie

T TV V vn-
Charkove

Zi/VTk ZVčYTk •3,VUV,VW A .XV.
LUIIU.

Nori pašalinti majorą 
Tobiną.

ši panedėlį Tobinas pra
dėjo eiti jau antrą Bostono 
majoro tarnybą, bet Džim 
Curley, senas politikierius.

rainoj žygiuoją 
kryptim.

“Pravda’’ rašo. kad ru
sams labai daug padedą 
gauti iš Amerikos ir Angli
jos orlaiviai ir tankai.

Leningrado fronte vokie
čiai atakavo rusu« 3 dienas 
išleisdami 30,000 sunkio- 
sio artilerijos šovinių, bet 
rusai tą ugnį atlaike. Be to 
3 Amerikos orlaiviai tenai 
numušė 8 vokiečių orlai
vius

AMERIKOS PRAMONĖJ 
DIRBA 40,693,000 

ŽMONIŲ.
Daibo Depaitamento se

kretore Perkins praneša, 
kad dabartiniu laiku Ame
rikos pramonėj dirba 40,- 
639,000 žmonių. Į tą skaičių 
da neĮskaitvti žemės ūkio 
darbininkai.

Biznieriai perkasi arklius.
Ledo, augliu ir kitokių 

reikmenų išvežiotojai pra
dėjo pardavinėti savo tro
kus, o jų vieton pirktis ark
lius. Mat. visi nusigando,

kuris taip pat veržėsi Į ma-' kad trokams nebus galima 
gautj naujų padangų, o kai 
senos sutruks, tai trokų ir 
parduoti nebus galima, nes 
tuomet niekas jų nepirks.

Jaunimo metine vakarienė.
Lietuvių Jaunimo Ratelio įoro viet« .J* rinkimuose 

metinė vakarienė įvyks sek- ^uvu justas, dabar kelia 
madienį, sausio 11 d. 6 vai., elsme P.nes « ‘f ',elka:
South Bostono lietuviu salė- au,Ja’ kad. bavę lin^n?ai

' butų panaikinti, nes Tobi- 
Lietuvių Jaunimo Ratelis ^s nesilaikęs tų taisyklių, 

savo jaunute veikla yra įro- tkunas nustat0 rlnkimli !Sta'
dęs ir atlikęs gerų kulturi- i * r^as; . „ .
nių ir labdaringų darbų. To-1 Rinkimams pasibaigus, 
dėl mes tikimės, kad musų £enis Dzimas reikalavo ant- 
organizacija yra velta, lietu- ru. kartu skaityti balsus, 
vių visuomenės prijautimo ’ Tobmo
ir paramos. Mes prašom i salininkai ji apsukę balsus 
kiekvieną geros valios lietu- skaitydami. .Miestui buvo 
vi ar lietuvę dalyvauti musų Padaryta nereikalingų įs- 
metinėj vakarienėj. Kaip Įąidų. bet perskaičius balsus 
buvusios, taip ir šioji vaka- 1S naP1(? pasirodė, kad Cur- 
rienė bus gera netik valgiais ^.v vistiek sumustas. Todėl 
ir srėrimais. bet ir progra-: dabar us eina Į teismą n ga- 
ma h pridaryti da daugiau mie-

Dar kartą kviečiame jus, stui išlaidų.
broliai, ir lauksime sekma- Turėtų but išleistas Į>sta-: 
dieni lietuvių salėje. tymas, kad teismo pripažin- j Į

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Renda $20 mėnesiui.
Štymu apšildomi, visi nau

jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadvvay, So. Bostone.

Tsi. TRObridgs UM

Numato 30 metų karą.
Šiomis dienomis Bostone i 

kalbėjo tremtinės čekoslo- 
vakų valdžios vicepremje
ras Jan Masaryk. Jo many
mu. šis karas gali pasibaigti 
greitai, bet gali ir labai ilgas 
būti. Demokratinės valsty
bės turėtų but pasiruošusios 
30 metų karui, sako Ma-' 5 
saryk.

Dr. John Repshis
(REPtYS)

U ETŲ VIS GYDYTOJAS 
Valandos: 1-4 ir S-S

Nedėliosi* ir Šventadieniais 
ano 10 ild 11 ryto.

178 HARVARD STREET 
kamp. lnman »L arti Central *kv.

CAMBRIDGE. MASS.

i

Rengėjai. ti sukčiai negalėtu but ren- Į 
kami jokiais valdininkais.

Apipiešė armijos karininką. »,rnriM»
Pavargęs nuo ilgo važia- „ . , .. , .

vimo, leitenantas Messo su- Kun mona nors biskį vai-
stojo savo automobilium ša- tot Typevvnterj ir lietu- 
lvkelėj ir užmigo. Pabudęs V1£kai ka.bet. lai atsišaukia 
jis išvydo du plėšiku su re-
volveriais rankose. Jie iš-

i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ.

Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

i
I • i »

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

ir nuu 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

“»
Iii
i
«♦«♦
«iiti

į "Keleivio 
253 Broadvvay, So.

kam jie, ti, ir prie to da nebejaunii j^ėtė jo kišenius, atėmė $18 
francuzų' vyrai, todėl atsilaikyti ne- pinigų įr pabėgo savo auto- P/1CT/1V

■ galėjo ir trys jų buvo uz-1 mobilium, kuris turėjo Nevv Duji l/iV į
mušti. .......................• Yorko blėtas. Tai atsitiko

Kai prasidėjo riaušės, tai' netoli nuo Concordo.
iš aplinkinių miestelių buvo! __________
pašaukta policija. Į trumpą’ Massachusetts valstijos 
laiką automobiliais šuva- Darbo Federacija savo kon- 
žiavo apie 200 policmanų.i vencjjoj pasisakė prieš 
i uo tarpu riaušininkai, ne-: streikus karo pramonėj ir 
galėdami iš Įstaigos ištrukti. už 168 valandų darbo sąvai- 
pradėjo deginti Įnamių ma- te Tai rei§kia. kad reikia 
terecus. Visa Įstaiga prisi-1 dieną^ir naktį, ir sep-

šitos
apie

IOWOS VALSTIJA PA
LAIDOTA PO SNIEGU.
Baisios sniego pūgos, atė

jusios iš Kanados šiaurės, 
per Naujus Metus užklojo 
Iovvos valstija 16 colių snie
go klodu. Šaltis vietomis 
siekė 15 laipsnių žemiau 
zero.

PER 12 DIENŲ 97 UŽ
PUOLIMAI.

Iš Maltos pranešama, 
kad prieš Naujus Metus per 
12 paskutinių dienų vokie- 

; čių orlaiviai atakavo tą ang
lų tvirtovę 97 kartus.

AMERIKOS LAIVAI PA-: 
DEDA RYTŲ INDIJOMS.

Iš Batavijos pranešama, i 
kad Jungtinių Valstijų karo i 
laivai tenai padeda olan
dams ginti Rytų Indijos sa
las nuo japonų.

14 BILIONŲ PER 9 MĖ
NESIUS.

Londono žiniomis, per 
paskutinius 9 mėnesius An
glija išleido karo reikalams 
3,495,751,700 svarų, kas 
Amerikos pinigais reiškia 
apie $14.000,000,000.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.

ofisą, 1
Boston. Visi Tavorai Brangsta, bet 
---------  pas mus gausit senom kai

nom visokių

CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

Geležies Reikmenų

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAVVRENCE. MASS.

pildė durnais. Matyt, per 
durnus riaušininkai tikėjosi 
pabėgti. Bet pradėjus jiems 
bėgti, policija ėmė šaudyt 
ir du riaušininkai krito su
žeisti.

Po to riaušės nurimo.
Kiek kalinių iš viso šitose

riaušėse dalyvavo, kol kas 
da nenustatyta. Manoma.1 
kad iš viso galėjo but susita
rusių nedaugiau, kaip 14. Ir 
jie darę planus bėgimui jau 
per 3 ar 4 mėnesius.

tynias paras per sąvaitę.
Reikal Bekeris

PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies SMAGI VIETA PASIVAISINT PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLU. SIE- 

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina- t?j s\sat\ CJnrJ ADU me. Vieta gražiai Įrengta. Pra- r rlitjfc/

šome visų užeit pas mus pavie- HARDWARE CO.
A. J. ALEKNA, Savin.

249 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

NOMS POPIERIŲ', Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

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

628 BROADWAY

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

SUMAŽINK IŠLAIDAS

Saugokitės pavojų—ir ex«ra išlaidų 
—žiemos važinėjime. Važiuok “EL” 
—saugiai ir parankiai keiiaujant- 
apskritus metus.
RA PI D TRANSIT NUVAŽIUOJA
Everett į Winter ............. 14 min.
Lechmere į Park ............... 8 min.
Kenmore j Park ............... 8 min.
Forest Hills j Summer.. 16 min.

Boit'oit Elivat*4 RailvDaf

js'itga's-s

Y V O N N E’ S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
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Tel. DEDham 1636
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BLINSTRUB'S
Village & Grill

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

ČIUOT Į BLINSTRUBŲ VAIDYKLĄ.

V Al DOVI LIS—F LOO R SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ JVAIRESNI. DVI ORKF.STROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

5

-
s
X
X

st
X

Kampas D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS. |

Kuris moka 
keikus ir žydi; 
bridge KreiU—_____-•79 ruTrou w »j

ingas
t k£pt 1 lietuviškų duoną, 

rolls. Vieta Cam.
j Kel. ofisą (4)

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4148

Tai Simbolis
SKANAUS ALE 

STIPRAUS ALE
Ale kuris Tikrai Reiškia Smagumą!

Norint Lengvesnio Ale~pabandęk

PICKWICK
UŽ BARŲ ir PAKELIŲ KRAUTUVĖSE

**CWIO »T HAFFENKEFFU * CO., I«k., a®«»on, Mm*., MIWUS MNC( 1*70

a » «■

e » r • .

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki B vanre 

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

J Tel. 28624 Gyv. 31132 j

j Dr Joseph A.Gaidis; 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 i 
nno 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 j 
ir susitarti*.

AKIU DAKTARAS 
»Ištaiso defektuotas akis ir tinka- J 
Į mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- i 
I žeminuoju ir priskiriu akiniu*. 1Ii( 114 Summer Street,
Į LAWRENCE, MASS- ♦

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinam*. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 461S

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jos Kapočiunas — savininkai.

Taisyme tr demonstravimo Tįsta: 
1 HAMLIN STREET 

Etfhtfc 8t,




