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Maskva Ragina PabalSo lAmerikonai Sudaužė 34
Valstybes Pult Nacius

LIETUVA, LATVIJA IR 
ESTIJA GALĖTŲ DAUG anie 

PADĖTI.

Sakosi atsiėmę 2,000 kaimų Duosią po j 
ir miestelių. v’enai galv

_____  i Sovietai praneša, kad Iš Washii
vijos sienos belieka jau tik Maskv0?. flonto šiaurėje i u- ma, kad piri 
anie ui) mylių. Galimas arml,a nuS™dusl P™esą ūo dienomis

apie 75 mylias atgal, atsiim- čios Įvestos

Lėktuvai reikalingi Rusijos 
fronte, Viduržemy, Pacifi-, 

ke ir Amerikoj.
Jungtinių Valstijų Kon- 

eukrui busian- gresas yra raginamas kuo 
rtelės. Kiek- greičiausia užgini $12,525,-

svaro kiek- 
kas sąvaitė.
jno praneša- 
tinėmis vasa-

Japonų Laivus Pacifike

Rusai tikisi vokiečius visiš
kai sumušti ir užimti 

Vokietiją.
Paskelbus didelius savo kerštingumą žino visi 

laimėjimus šiaurės fronte, jas bėgtų upeliais. 
Maskva tuojaus išleido pa
raginimą Pabalčio valstybių' 
gyventojams, kad jie sukil
tų prieš vokiečių okupaciją.

Šitas paraginimas buvo

daiktas, kad rusai pasieks ir / . o ~ ...
t otelio :s dama apie 2,000 kaimų ir vienai galvai busią duoda- 800,000 karo orlaivių staty

NUSKANDINTA NEMA
ŽIAU KAIP 10,090 

PRIEŠŲ.

Visa Amerika šiandien 
ploja rankomis ir sveikina

Latviją, ir atsiims"iš vokie- ua,“a "P“ “• vienai gaivaj; Dusią duoda. 800,000 karo orlaivių staty-j "-ZLZL7 kmehdS “toto“didžiausiu’
čiii kitus Pabalčio kraštus. mietelių. Sauuo-3 d. 1 ūsai ma apie >tsvaro cukraus kas bai. Armija reikalauja tuo- Filipinuose gen. McArthur didvyriu* šios šalies istori- 
Vargas tuomet butų tų kraš- Pasl.ek? Ja“ Ch.°J2? mlT^a: £4valte- Tai yra mažiau ne- jaus pastatyti 33,000 lėktų- su saujai, jankių naikina • , 3 p,ezit|entas Roo-'evel-
tų živentojams. Bolševiką Plasta jiornią. .Pere,- vų Ame " . ' '............................... n“ldenta-

frontams. Orlaiviai
"’vaka™: nuo’M^kl 1 tas mušė jam pasveikinimo
vos ii’ tik 110 mylių ----- ’ *, _ , , Pagaliau amerikonai smo- telegrama,

nuo ra® buvo syartota kas są, būtinai reikalingi Rusi- gė tiiuškinantj smūgi japo- japonams pavyko ^da
le pa- «, vaiPKaini administ^bL v'i Yldu,z®m-V. 11 Paclf,.ke' nams. Mūsiškiai orlaiviai iyti Ameiikai nusotolių tik- 

kam* ^mimstrato- Kol tuose frontuose nebus, užklupo jų dideli laivų kon. netikėlu užpuo:imu aruo. 
tą normą įei- užkariautas oras, tol nebu- vojų tarp Borneo ir Celebes džio 7 (j anksti nedėldie- 

^alų. ir pradėjo sprogdinti ,y^ Bet dabar jau kasdien

Latvijos sienos.
Bet ar pasieks rusai Bal- šitie laimeiimai buvę pa- galvai. Ka 

tijos pajūri? Gali but vi- siekti po 10-12 dienų smar- Vius sako.
saip. Paskutinėmis dieno- kių mušiu. Nuo sausio 9 iki kia sumažinti, nes tūli žmo- siąs laimėtas karas
mis jie padarė nepaprastai 22 dienos daugiau kaip 17 - „gs padarė dideles cuk- Tačiau 33.000 orlaivių, įuoš bombomis. Tais Mvaisl ZXi'vis aiškiau

nuskalbtas nėr Maskvos ra su0*! l,vakaru?' ,Per v°kl“1>Į ,^uv« ¥z™usta raus atsargai tuo tarpu kai tai dar toli ne viskas, ko" - • ,‘“opl vte alskldu-
paskelbtas per Maskvos i a- 13 dienų sakosi nužygiavę ir “keli šimtai” paimti ne- kiti visai legali cukraus Amerika
rnil simiidiLL žS4u M^ ap-% oLmylių. i- a,<?«m.f lai?tn- ............ gauti. Taig nutarta Įvesti tas Rooseveltas .

kad T lu 8p,e 2'^00 m.leJ,elll> beika>- ,Rasant ml!ms , sl? 5Tk korteles, kalt niekas negalė- tęs pastatyti 60,000 orlaivių
skva sanokad Lietuva Lat- Supyzęs į Londoną telegramos sako, kad dabar tu nusipirkti:perdaug ir kad dar šiais metais, o 1943 me-

ir tastija galėtų aaug Stafford Cnpps, buvęs An- insai šturmuoja Rzovą. Pa- galėtų cjikiaus gauti. tais jis tikisi pastatyti 125-

kad i še
:oli ne viskas, ko, japonai gabeno kareivius ir negaIi suejivginti su ameri- 
siekia. Preziden- j ginklus 11 Olandijos Rytų In- kijaais „e'į savo ginklais, 
veltas yra nusista-, dijas. Ataka prasidėjo pe- nm- rr-ra,,™-^

vija ______ __ ___________ _
Sovietų armijai padėti, jei glnos ambasadorius ‘Mask- ėmę šj punktą, jie galėsią Tūli kraAivnmkai buvo 009 karo lėktuvų.
jos padalytų sukilimą pues voje sako, kad rusai tikisi jau supti Smolenską ir vyti -;au pradėję jftaudotis proga _________
Hitlerio armiją. vokiečius visiškai sumušti ir vokiečius iš Baltgudijos. jv parduoda*) po svarą cuk- PANAMOS KANALAS

Ar tas atsisaukimas ras ateinanti rudeni ar žiemą Pralaužę vokiečiu “žie- j aus tik tam; kas nusipirk-
kokio atbalsio Pabalčio1 užimti Berlyną. Rusai da- mos liniją,” rusai sakosi ra- davo bent už 1* doleri kito- 
kraštuose, kol kas sunku pa- bar turi 9,000,000 naujai dę daug gerybių, kurių na- j<iu daiktų. Taiyra neteisė-

ESĄS GERAI APSAU
GOTAS.

Žinios iš Panamos miestosakyti. Tų kraštų žmonės da paruoštu kareivių tam tiks- ciai buvo prisigabenę ir su- ta praktika ir Jtteticijos De- Bafboa ^ako kad Panamom 
neužmiršo, kad 1940 metais, lui. Ir jie esą gerai apgink- sikrovę i sandėlius. Viena- pai-tamentas jau Įspėjo, kad Kanalas\«as labai eerai ap
juos buvo pavergę patys ru- luoti. Tuo tarpu gi vokiečių me tik Andrejaoolv rusai šitokie v ‘
sai. Ju valdžios buvo nuver- spėkos iau rodo silpnėjimo radę daugybę iš Francuzi- baudžiami
stos, inteligentija areštuota, ženklų. Bet jų armija da nė- jos privežto vyno, 1,000 jr vienais i 
nuosavybės .atimtos, organi- ra sumušta ir jos galybė dar bačkų gazolino. 10,000 dė- Kanadoj 
ząciios uždaiytos, spauda įabąj didelę ’Sakcgna, kad žiu maisto pavogto ig Nor- iV€stos c 
sunaikinter mokiai?’ pa- nuo Saro” iki šiol vegijos ir 150 vagonu-pri- Tenai duoda ilgi
verstos bolševikų agitacijos Vokietija mobilizavusi jau krautų visokiais daiktais. svaro ketviitadalius kiek- 
centrais. tautos didvyrių pa- 11,000,000 vyrų. Iš to skai---------------- vienai ^alvai.

ienai bus saugotas nuo bet kokio už- 
0®0 pabauda puolimo. Kaip pajūry, taip 

kalėjimo, y. šalies gilumoje esą dau- 
aviaciios laukų, kur
Aroerifce*" 'botnbčiEftiiĮ

tik tris Šiai Įr kovos orlaiviai.

\ W. ivaitę <rybė

Įdijas. Ataka prasidėjo pe- nei narsumUj nei gabumais, 
įeitą penktadienį ir tęsėsi anksti šio panedėlio
per 3 dienas. Vienuolika ja- ryta japonų orlaivių
ponų karo laivu buvo nu- pU0Įg amerikiečiu aero<lio- 
skandinta, o 23 kiti sužaloti ma Burmoj. Užpuolikai rš- 
aiba uždegti. Apskaitoma, dėjosi užklupti amerikiečiu 
kad su nuskendusiais laivais - naivius ant žemės ir bom- 
zuvo nemažiau kaip 10,000 bomis juos sunaikinti. JV* 
japonų. Šitam žygy dalyva- amerikiečiai nemiegojo. Jie 
vo ir olandų orlaiviai. pakilo oran pirma, nesni ia-

Japonų transportus su ronai atskrido. Ir kai iapo- 
kareiviais lydėio jų karo naj nusileido žemyn bom- 
laivai ir orlaiviai. Amerikos, barduoti aerodroma. ameri- 
skraidomosios tvirtovės, ke- kiečiu, orlaiviai užklupo iuos 
tūriais motorais varomi Ariršau^ ir 4 tuoj numušė 

ikusieji japonu or-

veikslai iš Įstaigų išmesti, o ciaus, apie 7,500,000 vokie- PRATAŠAU JA 
jų vieton pakabinti Stalino čių buvę pastatyta kovon, 
ir Lenino atvaizdai. Už- Iš tu. apie 1,700,000 vokie-
draustos buvo tautinės vė- čių Rusijos fronte buvę už- Anglijos laivyno ministe-

ruošę kiekvienam reikalui 
Be to, Panamos pajūris esąs

vius, kurie tik dHfeo juos ’ rikieeiai n< 
atakuoti. Iš skraidomųjų nuostolio.

jo nei vieno
. apsaugotas ir nuo galimo tvirtovių nenukentėjo nei

JURIU PERGALE Ausiraliia Saukiasi isiveržimo iš jūrių. Pana-! viena.V V _ :— Ne gana to Amerikosmos Kanalo zonoje labai 
karšta. Kareiviai dažnai bu- 

atsi- na be marškinių, bet visa 
AVashingtoną ir dos gerai apsiginklavę. Visa 

ašydama tuo- zona
lėiimai buvo kimšte prikim- Ii turėti da apie 4,000,000 buvo neišvengiami, nes A- traHjaT 'di d žiauri« Uktuvnicin ^anuvicm uci
šti oolitiniais kaliniais Ka- kareiviu armija fronte Tai merikos ir Anglijos laivynai jap0'nu ^puolimo pavojus’ kulkasvaidžiais. kurių vam-
lepmu da neužteko Buvo didele jėga Daug didesni yra issiskn-stę po visą žemės Kelias salas aplink Austrą- zdžiai visados žiuri aukštyn.
steigiamos koneentrae .jos esą ju nuos ohai ginklais, pav,rsj, tačiau atets laikas. lija japonai iau užėmė ir --------------- I
stovyklos. Pagaliau politi- Orlaiviu vokiečiai praradę kada suvienytos tautos, tai nuo tu salu. veikiausia, pul- MAŽI LAIVELIAI SKAN-j
mai kalimai buvo gabenami jau 60 procentus. Tankų yrą Amerika ir Anglija su 5ią Australijos žemvną. Ko- DINA DIDELIUS LAIVUS
tūkstančiais i Soloveckas gal dar didesnis nuošimtis savo talkininkais, pnesa nu- na(raihn« A^prikn ir • -
salas ir Sibyro girias. Taigi žuvo. Bet ginklai nuolatos galės. Musų pergalė ant ju- a nei i ia kalėtu AuSraUiai MaZU t,S amellk,ecn» m0'
kila klausimas, ar Pabalčio gaminami nauji. Tie nuo- riu yra užtikrinta, jis sako. dužiJkolbas neaišku
kraštu žmonės norės dabar stoliai galėjo but jau atsta- “Nepadaiykit klaidos ma
darai kokių žygių, kad pa- tyti. Todėl buvęs Maskvoje nydami kitaip.”
dėjus rusams vėl pas juos anglų ambasadorius nema- ” ---------------

Pagalbos.
raidžia

ubmarina puolė dideli ja
ponų laivą orlaiviams ve
žioti ir nugramzdino jį Pa- 

esanti išvagota apka- eifiko dugnan.
ir pasišiaušiusi prieš- Tai buvo toks smūgis, 

nuo kurio japonai ilgai ne
atsipeikės.

Nuo gruodžio 7 d. iki šiol 
amerikiečiai nuskandino jau 
52 japonų laivu.

ateiti? Be to. reikia neuž- no, kad ateinanti rudeni ar 
miršti, kad už sukilimą vo- žiemą rusai galėtų paimti 
viečiai galėtų jiems baisiai Berlyną. Bet gali but. kad 
atkeršyti. Juk Francuzijoj jiems nebus nei reikalo tai 
už vieno vokiečio užmuši- darvti. sako Cripps. Gali

PIETŲ AFRIKOJ SUSEK
TAS “PENKTAKOJŲ” 

SĄMOKSLAS.

ARGENTINOJ SUSPEN
DUOTAS FAŠISTŲ 

LAIKRAŠTIS.

torinis greitlaivis. kuris gali 
daryti po 70 myliu per va
landą, pereitą sąvaitę puolė 
japonų laivus Filipinų pa
krašty ir nuskandino didelį 
karo laivą. Nors japonai

AUTOMOBILIŲ FABRI
KAI PRADEDA GAMIN
TI KARO PABŪKLUS.
Trijų bilionų dolerių ver

tės automobilių pramonė 
Tuo pačiu laiku Filipi-: Amerikoje jau pradeda ga

nų salose Amerikos genero- Į rmnti tankus, orlaivių moto- 
las McArthur daro nema- JP^- bombanesuis. kulka- 
žesnius stebuklus. Turėda- svaidžius ir kitokius kanu 
mas vos saujalę kareivių, reikalingus daiktus. Aulo- 
jis jau kelintą savaitę nai-'mobilių gamyba jau baigia- 
kina japonus kaip žiurkes. ma ir daugiau jų nebesta- 
Jie sutraukė prieš ji apie I tys» kol ^ras nepasibaigs. 
300,000 kareivių armija. ' Daug darbininkų kurie dir- 
Prieš kiekvieną amerikietį ko prie automobilių, dabar 
vra apie 20 japonu. Bet i ne^ur?.dai nes da ne vi-

musiškius sos dirbtuvės pakeitė savokiek kartu jie ----------- - .. ....
puolė, tiek kartų buvo iš-; masinas ir įrankius. Mano-

Pietų Afrikos Sąjungoj, dienų suspenduotas fašis- riuoliu, jis paleido savo tor- ^m^i 
ri nriklnusn nriA Ancrlrin^ riminėje dJotiroofiB “Pnmrm. '______ i________

Buenos Aires mieste pe- smarkiai šaudė tą motorlai- 
reitą sąvaitę buvo porai vi iš kulkasvaidžiu ir ka-

- j daryti’ sako Cripps. kuri priklauso prie Anglijos tuojatis dienraštis “Pampe- neda su«nro?dė "ianonu
ma sušaudoma po 100 visai but. esą. kad iki to laiko im rijos šinmis Hi™ J.a?r°lų
nekaltų francuzų. n.^vc r j

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gyventoju nusistatymas
ir troškimai 'yra žinomi vi- pįumat0

Rprlvna naim« natv« Vokie- -iorais dienomis ro.” Tai jau antra tokia bau- kreiseri ir paspruko sveikas.
Irios žmžnT P^^k?- smė šiam laikraščiui, ši sy- Tokie laiveliai turi po tris

jų sąmokslas, prie kurio ki jis išspausdino dideliu motorus, kurie iš viso ųąda-
prigulėjo labai daug Johan- antgalviu straipsnį: “Prezi- ro 4,200 arklio jėgų, apgin-
nesburgo policininkų. Keli dentas Castillo išgelbėjo ša- kluoti 50 kalibio kulkasvai-

JūDOniioS Invazija, šimtai sąmokslininkų jau Ii nuo nereikalingo karo.” džiais ir 18 coliu torpedų
. . suimta. Pas juos rasta šau- Tuo budu tas nacių oreanas tūbomis

iu kad iie nee-ali <=avo iė^o- -Cankine .leidžiamas ki- jamų ginklų ir bombų. Jie norėjo pasakyti, kad Pietų šia sąvaitę toks laįvukas
Kuo aže£ anri^nti “5*7 aiTO1’1’CS > la!krastls buvo .sudąrę pusiau-kannę Amerikos karas prieš Hitle- nuskandino tenai antra ja-
7ei ne vieffluoV skXSa S.??tan?P.ao. ra^: 10^ organizaciją, kurios tikslas ri ir jo bernus yra nereika- ponu laivą.
Jei ne Meru juo. skriaudžia, reikia nusiminti dėl to kad buvo pulti valdžia is vidaus, lineas ‘ _________

siems. Jie norėtų nusikraty
ti visu okupantų ir būti visai 
nepriklausomi. Bet nelaimė

. i ... -------- —.........  — —, —- ą/MVM pulti valdžią
i -• • i iv japonams sekasi taip, leng- Johannesburge suimta 271

Maskvos žinios skelbia vai lfeti sav0 užkaviavi. konstebelis ir 43 aukštes-
didelius rusų laimėj,mus. mus pacįfiko vandenyne, ni valdininkai.
., a-įmušę pto V aldaju kai- jęu0 jje toliau nuo savo na- ---------------
nūs. rusai užėmę jau Chol- mų atsitolina, tuo jiems blo- JAPONAI PERKRIKŠTI- 

giau. Kai jų laivynas ir ka- JO UŽIMTAS SALAS.ma. Nuo šito miesto iki Lat-

RUSAI JAPONU NE 
KLIUDYSIĄ

Japonijos užsienio reika

KRYMO PUSIASALY RU-, 
SAMS NESISEKA.

Londono žiniomis. Kiy-;

reiviai su ginklais atsitolins Visos Pacifiko salos, ku- „ ____  Imujv 4
nuo Japonijos uz kelių tuks- rj055 pateko Į japonų rankas, jo iki Tripolitanijos. Bet uosta, o Stokholmas =ako, 
tancių mylių, tada suvieny- perkrikštytos jau japoniš- paskutinėmis dienomis vo- kad ‘ vokiečiai atsiėmė ir 
tų tautų laivynas ir aviacija kais pavadinimais. Wake kiečiai prigabeno iš Rusijos Kerčą.

Ių ministeris Šigenori Togo smogsią .Japonijai tokį sala pavadinta Ottori var- sustiprinimu ir atsisukę pra-
pranešė savo parlamentui, ?mug}, nuo kurio ji daugiau du; Peale sala—Habe var- dėjo pulti anglus. Sakoma,
jog Maskva davusi užtikri- Jau nebeatsigausianti. Ali- du. o Wilkes sala—Aši. kad iš Rusiios fronto naciai •__ i____ i o__r».. •• antai cralpsia lpno-vai rclinti . • , .__ • .nimą. kad Sovietų Rusija antai. ^ėsią lengvai išlipti 
laikysiantis neitralumo su- Tokijo įlankoj ir užimti .Ja- 
tarties su Japonija. ponijos sostinę.

-------------- Maždaug tą patį prana-
Laikraščiai praneša, kad

Nevv Yorko universitetas

6 NAUJI AMERIKOS 
GENEROLAI.

Prezidentas Rooseveltas

ma, kad iki gegužės mėne
sio visa automobilių pramo
nė bus jau prisitaikiusi prie 
ginklų gamybos ir dirbs pil
ną laiką. Vakaruose ginklų 
fabrikams jau dabar stinga

FAŠISTŲ VADAS PEL-
LEY UŽDARYTAS KA

LĖJIMAN.
North Carolinos teismas , A A , .

pereitą sąvaitę nuteisė trims mechanikų: bet automobi- 
metams kalėjimo buvusį A- K darbininkai nenori tenai 
merikos sidabramarškinių vaziuoti.
fašistų vadą Pellev. .Jis bu-
vo nuteistas už suktybes da 
1935 metais, bet iki šiol vis 
nebuvo paskiria jam baus
mė.

EXTRA!
AMERIKOS ARMIJA 
VYKSTA ANGLIJON.
Pirmutiniai kareiviai jau 

Airijoje.
Amerika nustebo išgirdu

si šią sąvaitę, kad šiaurės

AFRIKOJ FAŠISTAI
PRADĖJO PUOLIMĄ. ^”0 žiniomis. Kry-j JA^ĄI SIŪLYSIĄ Ki
lki šiol Afrikos Libijoj mo pusiasaly rusams nesise- NIECIAMS ĄA1KĄ. 

anglai skaudžiai lupo fašis- ka taip, kaip kitur. Pereita Washingtone kai kurie 
tams kailį. Išmušė juos iš sąvaitę vokiečiai tenai iš 1 senatoriai mano, kad jei tik Airijoj, kuri priklauso prie 
visų Libijos uostų ir nusivi- naujo atsiėmė Feodosijos į japonams pavyks paimti Anglijos, išlipo keli tuks- 

Singapurą ir perkirsti Bur- tančiai Amerikos kareivių, 
mos kelią, kuriuo Amerika, Da labiau nustebo Anglijos 
siunčia Kinijai pagalbą, tai žmonės, kurie tokio dalyko 
jie siūlysią kiniečiams tai- visai nesitikėjo

SIŪLO PAKELTI AUDĖ
JAMS ALGĄ IKI 

40 CENTŲ

kytis.

atsigabenę tenai daug tan
kų ir orlaivių. Tuo taniu gi 1941 meetų birželio mė- 
anglų spėkos tenai susilpnė- nesį Amerikos audėjams

Nepriklausomos airių (ka
talikų) respublikos premje
ras De Valera iškėlė Ameri
kai protestą, bet niekas jo 
nepaiso.

jo, nes jie turėjo siųsti su- buvo nustatyta 37Vx» centų 
d sauja ir Kinijos vyriausybės pakėlė 6 pulkininkus į gene- stiprinimų prieš japonus per valandą algos minimum. 
s organas “Takungao.” Jis rolus. Penki jų dabar pasi- Singapuros fronte. Vėliau- Dabar yra siūloma pakelti
n tvirtino VoH -Tonomio tiVroi 7vmoiA muoslo oi/u? linine colrn V**.nutarė panaikinti foot-ballo tvirtina, kad Japonija tikrai žymėjo Filipinuose mušda- sios žinios sako, kad Libi- tą algų “fliorą” iki 40 centų 

lungtynes karo metu. įžlugsianti. _ j mi japonus. _ joj siaučia smarkus mūšiai, i per valandą

ANGLAI MAITINS 
GRAIKUS.

Vėliausios žinios sako, 
kad anglai esą nusistatę Anglijos premjera* Chur-
maitinti badaujančius Giai- chill pasakė parlamente, 
kijos žmones. Kaip rodos, kad Anglijon atvykstanti 
maistas bus siunčiamas per “milžiniška Amerikos ar- 
Turkiją. n»ij» n

$
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] agentūra iš Londono prane
šė šitokią žinią:

Amerikon Dirbtuves Dirbu Didžiausias Kanuolės Nori Smetonos Diktatūros Amerikoje

TŪLI ŽMONĖS VISAI 
NEPROTAUJA.

\ ra žmonių, kurie visai “Iš Stokholmo pranešama, 
nemoka protauti. Jiems ga-, kad pietų Suomijos fronte jau 
Įima Įkalbėti visai nebūtų i ketvirtą dieną siaučia didelis 
daiktų. Štai, komunistų lai- i mušis. Į šitą kovą rusai grūda 
kraščiai pradėjo skelbti me-1 vieną savo bataljoną po kito.” 
lą, buk “Keleivis” “garbi
nąs suomius, o suomiai da
bar esą “aršiausi demokra
tijos priešai.” “Hitlerio tal
kininkai” ir tt.

lr atsiranda žmonių, ku
rie tiems melams tiki. “Ke
leivio’’ redakcija gavo jau 
du laišku, kurių autoriai,

Vėliau ta pati žinių agen
tūra pranešė, kad visas rusų 
atakas suomiai atmušė su 
kruviniausiais nuostoliais 
užpuolikams.

Šitą žinią pakartojo ir 
“Keleivis.” Komunistai tuoj 
pakėlė lermą. kam “Kelei-

prisiskaitę komunistišku tokias žinias skelbia, 
melų, klausia: “kodėl ‘Ke- ™at.>. laik°sl Maskvos 
leivis’ garbina suomius?”

Aišku, kad tie žmonės 
yra komunistų suklaidinti,
o suklaidinti dėl to. kad jie 
nemoka savo protu vaduo
tis. Nes ar gi jie tikėtų to
kiai žioplai komunistų pro
pagandai, jeigu 
protauti?

instrukcijų, kad nepalankių 
bolševikams žinių nevalia 
skelbti. Bet mes nesam sve
timos valstybės bernai ir 
Maskvos Įsakymai mums 
nerašyti. Mes paduodam vi
sas žinias, nežiūrint ar ku-

mokėtu l ios JV bolševikams patinka, 
ar ne. Mes norim, kad musų

■ W'

čia matome Amerikos ginklų dirbtuvę Mihvaukee mieste, iš kurios yra išvežamos didžiau
sios tik tą užbaigtos 240 milimetrų kanuolės.

“Tautos vado” sūnūs 
na “žvalgyba” ir areštais

grąsi- į mam darbui yra reikalingos

“Keleivio” redakcija, skaitytojai žinotų vi
kaip ir kitu rimtų laikraščiu tik pasauly dedasi.

1 - - * Kalbant *

isa. kas

redakcijos, pati žinių nefa
brikuoja. Musų žinios iš ka
ro lauko remiasi vien tik to
mis informacijomis, kurių 
praneša didžiosios Ameri
kos žinių agentūros. Tos ži
nios kasdien yra skelbiamos 
angliškoj Amerikos spau
doj. Iš tos spaudos mes pa
duodam visus svarbesnius 
karo Įvykius, taigi ir žinias 
apie Suomiją.

Po Naujų Metų musų lai
krašty yra tilpusios iš viso 
tik trys ar keturios žinios 
apie Suomiją. Vienoj žinioj 
buvo pasakyta, kad Suomi
jos socialdemokratai reika
lauja baigti karą. Kitoj ži
nioj buvo pasakyta, kad ru
sai pradėjo Suomija ata
kuoti iš naujo. Trečioj ži
nioj buvo paduotas praneša
mas iš Washingtono, kad

apie finus, bol
ševikus visada apima pasiu
timas. Jie, mat, negali už
miršti tos pylos, kokią jie 
gavo Įsiveržę Suomi jon 
1939 metais. Tuomet jie sa
kė, kad finai yra Anglijos 
buržuazijos “Įrankiai,” o 
dabar šaukia, kad tie patys 
finai esą “Hitlerio talkinin
kai.”

Jau vien iš to aišku, kad 
visa šita bolševikų propa
ganda yra grynas melas ir 
šmeižtas. Inteligentiškiems 
žmonėms visa tai yra su
prantama. Bet yra žmonių, 
nors tokių ir nedaug, kurie 
nemoka kritiškai protauti, 
ir tokius komunistai dažnai
apgauna. >

Iš aitų faktu galjma 
vaizduoti kokia yra “p
kratija” po Stalino “saule,”

“UŽMIRŠO” APIE 
TROCKĮ.

Chicagos bolševikų ‘ 
nv” L. Pruseika rašo:

Vil-

“Šiandien sueina 18 metų. 
kaip mirė Vladimiras Iljičius 
Leninas.

“Jo ir jo partijos sukurta 
Sovietinė valstybė šiandien 
savo žygiais stebina visą de
mokratini pasauli.

"Leninas, su Stalinu, buvo

■ i ma
•į visos spėkos.” 

Pirmininko raportą J. 
i Smetona trukdė Įvairiais 

šiomis dienomis Chica- S K^nUrais ir sarkazmu, o
o-oie buvo susirinkę nesenai kai tasai baige’ tai J1S eme goję ou\o susinnkę nesenai, ^vaistytis “mai&įninkų,” 
iš Lietuvos atvykę žmones, ■ , į . . , „ . ..
norėdami isteipi čia Lietu- [ ‘^botązmnkų -r revoliu-
vos Piliečiu Sąjunga. Atvv- clo.nl.en« ..eb te al\ . , „
ko tenai ir Smetonos sumk!. cl.a butH ^tuvos
ši susirinkimą “Naujienų” zyal»'ba’ J'sal pnmme susi-
rėporteris piešia taip: ’ 'ūkusiems, tai jųs nebutu-

t..« __ , r met drįsę čia susirinkti ir ei-Jųs revoliucio menai, .. . ? - . .. T. ,U pnes pripažintus Lietuvosmaistininkai. saootaznin- \ . f ,kaįĮ autoritetus, gyvenančius A-
Jums reiki?, žvalgybos! imepk?je- 
Tai grąsinimai, kuriais Atsisukęs į ten buvuą ka- 

svaidėsi Julius Smetona, tahk« velke«. prof. K. Pak-

tiems, kurie neklauso 
jo tėvo.

Antano Smetonos sūnūs, at
ėjęs antradienio vakare Į 
posėdį, sušauktą Lietuvos 
Piliečių Sąjungai suorgani
zuoti.

“Jus naudojatės ta padė
timi, kad nesat Lietuvoje ir 
kad negalite buti policijos 
suimti ir patraukti atsako
mybėn,” jis šaukė i susirin
kusius. grąžindamas jiems 
kerštu už tai, kad posėdyje 
buvo kritikuojami jo tėvo, 
“tautos vado,” administra-

Aš nesuprantu minčių «įl^vo^ttiST^tuv  ̂
siekių tų žmonių, kurie va- s^o k plįaivSa, ?iom«

SKA/TYTOJŲ BALSAI.
NESUPRANTU.

dina save tautininkais. At- j į^^upi^^apie" Smetonos . Kaj vienTas Posėdžio daly- 
rodo jie tokie pat, kaip n finkamPumą iriegalumą Lie- vių kun K Barauskas, pa

buvos reikaluose. Vyrai, ?tebeJ°» kad mes dabar 
protaukite, o nesilaikykite e"a?l . ' ai.slI?g°f Amerikos
aklo ir kvailo užsispyrimo ’. 1 ®clai’ 11 ka^ se.n,1, m^o- 

V. M. Rinks. čia nepritaikomi, tai J.
Smetona atrėžė, kad susi
rinkusieji ir Amerikoj pri-

visi kiti žmonės, bet jų gal
vosena ir elgesiai parodo, 
kad jie yra nepiotaują, arba 
nemoką protauti žmonės. 
Turiu galvoje A. Smetonos 
prezidentystės teisėtumo 

pirmutiniai Raudonosios Ar- klausimą. Nesuprantu, ko
mi jos organizatoriai. Jų vado. dėl nekurie tautininkai tiek: 
vybėje subrendo tokie kariu drūčiai Įsikibę i Smetonos i 
nai. kaip Timošenko. Varošilo- uodegą paskui jį seka ir : 
vas ir Rudeny.” garbina jį. Rodos, kad jie!

dar nebuvo užgimę, kai 
Smetona 1926 m. smurtu, 
neteisėtu

O yratuo tarpu faktas 
toks, kad tais laikais, kai
raudonoji armija buvo or- ., . , . -

is. ganizuojamą, tei apie Stall- Prezldeot^S^ *r
ną niekas ir negirdėjo. Fak- den.ta™ Pef 14 metb vlsalP 
tas vra toks. kad raudono- i 'ar2^4amas

budu įsigavo

metų visaip 
Lietuvos žmo-

Švedija tarpininkaujanti j?i?u.Jobemai ne‘!ais.v°j 
Suomijos ir Sovietu Amerikoj norėtų uždėt, la.-tarp Suomijos ir 

Rusijos, norėdama suvesti 
jas i taikos derybas. Tai kui 
gi čia suomiii “garbini
mas”?

Bet melagiai iš komunis-

kraščiams 
apynasri'

savo cenzūros

KAS YRA KVISLINGAS?
“Vienybėj” Juozas Tys- 

tų liogerio parašė savo laik- liava rašo: 
raščiuose, kad “Keleivis”
“garbina Hitlerio talkinin
kus,” ir jau atsirado lengva
tikių, kurie tam melui pati
kėjo. Jeigu tie žmonės mo
kėtų protauti, tai juk per
skaitę “Keleivi” jie aiškiai 
pamatytų, kad musu laik
raštis nieko negarbina, o 
paduoda tik grynas žinias, 
kurios telpa ir Amerikos 
spaudoje, štai keliatas pa
vyzdžių :

“The Nev York Times” 
lapkričio 27 d. idėjo savo 
korespondento J. B. Resto- 
no iš Washingtono šitokį 
paaiškinimą apie Suomiją:

“Suomija yra priversta ves
ti apsigynimo karą prieš ru
sus Rytų Karelijoj nežiūrint 
to. kad taip darydama ji gali 
pakenkti geriems savo santy
kiams su Amerika.

“Pradedant 1937 metais, o 
ypatingai pasibaigus rusų ka
rui prieš Suomiją 1939-40 me
tais, rusai pradėjo ruoštis ki- 

karui

Lietuvos Piliečių Są
jungos Reikalu.

(Prisiųsta.)

štą. Julius Smetona ir jam 
sarkastiškai drėbė, nusiste
bėdamas, kad “ir aukšto 
mokslo žmonės prie šitokių 
darbų prisideda.”

= i Po to sušukęs pirminin
kui Dr. P. Vileišiui “kad 
tamsta man daugiau nepa
žįstamas,” jis išėjo iš posė
džio, vėliau išsiviliodamas 
ir jame buvusį dar vieną as
menį, V. Masurevičių. Visi 
kiti posėdžio dalyviai tęsė 
toliau ir nutarė:

1. Organizuoti Lietuvos 
Piliečių Sąjungą Amerikoj;

2. Steigti tokios Sąjungos 
skyrių Chicagoje, ir—

3. Šaukti suvažiavimą pa
stoviai centralinei valdybai 
išrinkti, kai susiorganizuos 
panašus Sąjungos skyriai 
kituose miestuose.

Nuo redakcijos: “Kelei
vis” senai jau yra pasakęs,

valo pildvti Lietuvos istatv- kad ir Lietuvos reikalams,
mus ir klausyti “Lietuvos 
Prezidento” autoriteto.

Incidentas Įvyko Mor- 
rison viešbutyje, kur mini
mas posėdis buvo sušauk-

1942 metų sausio 4 d.
Chicagoje susiformavusi 
Laisvos Lietuvos sąjūdžio tas, pirmininkui išdavus ra- 
iniciatorių grupė, šių metų norta, kuriame jisai nurodė 
sausio 20 d= sušaukė Chica-, keblia Lietuvos reikalų pai
koje Lietuvos piliečių susi- niavą’užsienyje. Dali atsa- 
rinkimą Moįrison Hotely. komybės už padalytas klai-

įr pačiam Smetonai butų 
daug sveikiau, jei jis tarp 
Amerikos lietuvių visai ne
sirodytų. Ir musų žodžiai iš
sipildė. Jis čia Įstrigo kaip 
kaulas šuns gerklėj.

sios armijos tėvas >^a ne J Susarmkime dalyvavo Lie- das ir Lietuvos padėties ne
Stalinas ir ne Leninas, bet lmJ?_Ra?..aple 131 nS31 n eK° tuvos konsulas Daužvardis aiškumą iisąi primetė A.
Trockis, kuri Stalino agen
tai nužudė.

Jeigu jau Pruseika nedrį
sta pasakyti teisybės, tai ne
turėtų bent meluoti, nes tuos 
dalvkus žino visi.

FRANCUZIŠKAS GAL
VOSŪKIS.

Okupuotoj Francuzijoj 
vokiečiai reikalauja, kad 
francuzai butų išmintingi.nežinotu. ir gana skaitlingas būrys pi- Smetonai ir io vvriafcisvbės garbingi ir talkininkautu

n-.Kc riorvoloinciu rio._____ :______ ._______________Ui - i:,?Po 1926 metų perversmo Hečiu_ Dalis nevalė iusiu da- noriomc Rųirrė nrųnpšimo VAViopiame

tuvą nuo bolševikų; bet kai petras Vileišis. Sekretoria 
tik pajuto, kad bolševikai vo p^įjag Baltinis.

“Laisvės Mizara skundžia- Vis i žino, kad nelabai se- artinasi prie Kauno. Smeto- 
i. kad ‘musų tautos nelaimei. nai (|a pats Pruseika orga- na pasiraitojęs kelines lei-

Hitleris surado Kvislingų.’
“Kvislingai. Kas jie tokie? 

Gal šutintos bulvės su kopūs
tais ?

“Ne. Tai Norvegijos Pelec- 
kiai. Gedvilai ir Cvirkos.

“Kai Stalino gaujos okupa
vo Lietuvą, tai šitie ‘kvislin
gai’ su kunu ir dusia parsida
vė Maskvai. Ir. deja. ‘musų 
tautos nelaimei,’ Amerikos 
lietuviuose atsirado Mizarų. 
Bimbų. Andriulių ir Pruseikų. 
kurie tiems judošiams siuntė 
sveikinimo telegramas...

“Taigi, veltui Mizara lieja 
krokodilio ašaras.

“Kiek tai liečia lietuvių tau
tą. jai nėra skirtumo tarp Sta
lino ir Hitlerio. Kaip vienas, 
taip ir kitas apiplėšė Lietuvą. 
Kaip vienas, taip ir kitas rado 
‘kvislingų.’

“Tuo tarpu Lietuva kratosi 
ir vienų ir kitų.”

Kvislingas (O uis 1 ingi

Trockio šalininkus dosi į Prosus, 
kailį “kazioniems” Taigi dabar 

komun«tams. Ir prantama. ką 
kaip greitai “sklokos” tėvas, vadina 
užmiršo savo idealą!... Už- vius, ar 
miršo, ar išmainė ant senų kus, kurie sutrempė 
Stalino kaliošu?

nizavo 
ir pėiė 
Stalino

VIENUR APOPLEKSIJA. 
KITUR ŠVINAS.

L Pruseika rašo “Vilnv”

politinių įsitikinimų, turi lipinami ant sienų šitokio 
šiame momente susimesti turinio lapeliai:

Po diskusijų, susirinki- būrin padėti Lietuvai at- “Mes galim būt išmintin- 
mas nutarė organizuoti Lie- gauti laisve ir nepriklauso- gi. Mes galim buti garbin-
tuvos Piliečių Sąjungą. Tą mybę. taipgi susitvarkyti gi. Ir mes galim remti vokie-
pat vakarą susiorganizavo demokratiniais pamatais, čius. Bet jeigu mes busime
Chicagos apylinkių skyrius Kitaip — Lietuvos padėtis išmintingi *ir remsime oku-

tauta: visus lietu- ir slaptu balsavimu išrinko gali pasidaryti nebepatai- pantus, tai mes negalėsime
tik tuos smurtinin- valdybą iš septynių asme- soma. buti garbingi. O jei mes bū

nu: Dr. P. Vileišis, kun. Dr. Julius Smetona, kaip pra- sime garbingi ir remsime 
A. Deksnis, juro kapitonas neša posėdžio iniciatoriai, atėjūnus, tai mes negalėsi- 
leit. P. Labanauskas, prof. buvo pakviestas dalyvauti me būt išmintingi. Gi jei 
K. Pakštas, kun. K. Baraus- panašiai kaip ir visi kiti i busime ir išmintingi ir gar- 

Lietuvos piliečiai, gyveną j bingi, tai negalėsime oku- 
Chicagoje, nes “užsibrėžia- pantų remti.”

man nesu- 
tautininkai

visos
tautos laisvę?

Sauja lei tautininkų buvo 
gardu valgyti smetoninius 
senvičius, o visa tauta buvo 
prislėgta. Ir dabar tie žino

tam užpuolimo

Suomiją.“ ka« Kai vokiečių armija
Jeigu šitas pranešimas pradėjo veržtis Norvegijon, 

butų tilpęs musu laikrašty, kai norvegai didvyriškai 
bolševikai, be abejo, butu gynėsi, tai Quisling organi- 
surikę, kad “Keleivis” “gar- zavo savo šalininkus priešui 
bina suomius.” padėti. Už šitą patarnavi-

kis, Stepas Petravičius, ir 
majoras L. Zibavičius. Ar-

ir apiV Vokietijos generolu nės’ n.etekę senvičių. nepai- Ūmiausioje ateityje valdy- 
“lie-as.” Girdi- ' so teisybės, bet agituoja, ba pasiskirstys pareigas.

kad ir ateityje Smetona bu- Numatoma, kad Lietuvos 
tų Lietuvos valdonas ir juos Piliečių Sąjungos Chicago- 
šertų senvičiais. Juk jeigu je skyrius dar žymiai pa- 
ne senvičiai, tai tautininkai didės.
visgi turėtų pripažinti, kad Yrą žinių, kad pradeda 
pabėgėlis iau neturi teisės organizuotis skyriai Cleve- 
kištis į ateities Lietuvos rei- landė ir New Yorke, kurie 
kalus. Ir pats p. Smetona tu- jungs tų sričių Lietuvos pi- 
rėtų suprasti, kad 1926 m. Rečius.. Kai jie susiorgani- 

mat. vieno- smurtu į prezidento vietą zuos, tuojaus bus sušauktas 
da mada. Pas Hitlerį gene- fsigavimas ir dabartinis jo visų skyrių atstovų suvažia- 
rolai miršta nuo ligų, o pas išbėgimas is Lietuvos jau vimas, išrinks visų Lietuvos' 
Staliną—nuo švino/Išrodo, užbaigė jo prezidentavimo piliečių centrinį organą, ga- 

~ ' 1 lutinai nustatys vardą ir vei-
Bet štai. dar vienas Pily- kimo gaires. Iki centrinis 

pas iš kanapių pasirodė. Tu- organas bus sudalytas, Chi- 
ias K. \’aitkus “Sandaroj” cagos_ skyriaus vaidyba lai- 
rašo: “Ar prez. Smetona kinai . eis Centro valdybos 
gali užleisti savo vietą kam pareigas.
kitam?” P. Vaitkus nuola Organizacijos tikslas yra 
ir atvykusį iš Francuzijos J. atstatyti laisvą, nepriklau- 
Januškį, kam Januškis pa- soma demokratinę Lietuvą, 
tarės Smetonai atsisakyti To tikslo bus siekiama glau

dei džiai bendradarbiaujant su

‘ligas.” Girdi:
“Dar niekad neteko girdėti, 

kad karo metu generolai žūtų 
nuo apopleksijos.

“Naciai sako. kad jų field- 
maršalas Reichenau yra apo- 
plekcijos auka.

“Fieldmaršalą Brauchitsch 
apnyko ‘širdies liga’.”

Bet ne visur,

Rusai Jau Netoli Smolensko

pr,es uUy° kad Veikai geriau patin- karijerą
............ ................. ka švinas.

ANGLIJA BIJOSI DĖMĖ
TOSIOS ŠILTINĖS.

Anglijos karo ir sveika-
metų sausio 6 d. rn^ vokiečiai paskui pasta- tingumo organai daro pa- 

Assočiated Press, didžiau- Quislingą į Norvegijos stangų apsaugoti savo šalį 
šia Amerikos žinių agentu- valdžios viršūnes. Taigi nuo dėmėtosios šiltinės, ku
rą, pranešė iš Stokholmo, Quisling ištiesų buvo toks ii dabar siaučia Rusijos ka- nuo prezidento vardo
kad tenai eina gandai anie Pat judošius norvegų tautai, ro fronte ir plinta vis toliau. Lietuvos gerovės. Vaitkus Lietuvos respublikos oficia- 
finų-rusų karo paliaubas, kaip Paleckis, Gedvilą ir ki-į Tą ligą gimdo ir platina stoja už Smetoną, kaip už liai akredituotais svetimuo- 
Šis pranešimas tilpo visuose ti—-lietuvių tautai. daugiausia utėlės, kurių legalų prezidentą ateities se kraštuose atstovais, ir vi
ri ienraščiuose. ir viskas bu- Kvislingai yra vadinami ypatingai daug turi rusų ar- Lietuvai. Vaitkus visai ne- somis laisvę ginančiomis ai 
vo tvarkoj. Bet kaip tik jį da ir “penktąją kolona.” Ši- mija. Anglai «ako. kad tik- paiso tų faktų, kurie buvo už laisvę bei nepriklauso- 
paminėjo “Keleivis,” komu- toks pavadinimas valstybės ros žinios anie tą epidemiją aiškiai ir smulkmeniškai iš- mybę kovojančiomis demo- 
nistai tuoj sušuko, kad “Ke- išdavikams buvo duotas Is- esančios slepiamos nuo pa- dėstyti “Naujienose” pa- kratinėmis tautomis, 
leivis” “garbina Hitlerio PaIVjoj- Amerikos lietuviai šaulio. Epidemija esanti skirtinėmis gruodžio dieno

šiu

Pilkas plotas šiame žemėlapy parodo, kiek vokiečiai buvo 
pasitraukę Rusijoj iki sausio 10 d., gi juodos vietos parodo, 
kiek rusai pastūmėjo juos po 10 sausio. Dabar rusai jau 
netoli nuo Smolensko.

talkininkus.” tokius niekšus vadina “pen
iausio i d. ta pati žinių ktakojais.’

. J

Nuo redakcijos.—Dedamesanti skutinėmis
daug baisesnė, negu užsie- mis ir šių metu sausio 14 ir ši pranešimą kaip informa- 
ny žmonės mano. 15 dienomis. O jeigu ponas ei ją.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
APIE TAUTIŠKUS 

KELIUS.’’
aKRYŽIAUS Taip Pasibaigė Jų Žygis į Garbę

KAS NIEKO NETEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

I BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Amerikos lietuvių tarpe, 
turbut,, nerastume tokio 
žmogaus, kuris nebūtų skai
tęs ar bent girdėjęs apie 
girtuoklių ir davatkų “ga-

čiai. Tuo laiku Palestina 
buvo užkariauta Romos im
perijos provincija. Pilotas 
buvo Romos ciesoriaus at
siųstas Palestinai valdyto-

dzinkas.” Nėra abejonės, jas. Erodas buvo, nelygi- 
kad kai kur yra tų gadzinkų nant, Romos ciesoriaus 
da užsilikusių. Išrodo, kad Quislingas.
kai kas jas dar skaito ir sau Kaj dėl Kristaus nuteisi.i 
įkvėpimo> semia. Išrodo, kad mo mil.žiai; [al visi keturii
tas gadzinkas _ skaito ir evangeiistai kuoaiškiausiai 
us kunigėlis kuris_ lietuvių rašo *ienodai. jį nuteisė nel
Romos _ katalikų spaudoje pįiotast bet žydų bažnyčios 
yia pasnadinęs J. K. Tau - kunigai. Evan-j
m%a" ei . gelistas Matas rašo: “O tie, |
•- Tautmyla, *Vatyt, kurie buvo suėmę Jėzų, ve-
is tų gadzinkų Įkvėpimo dė vpiausiaji kunigą.

St kaj< kur buvo sieję , afo 
žinovai ir vyriausieji. Po; 
tardymų jie visi tarė: “Ver
tas mirties.”

liūs.” Kaip davatkų ir gir 
tuoklių “gadzinkos” remiasi 
bažnytinėmis “gadzinko- 
mis,” taip “Musų Kryžiaus 
Keliai” remiasi bažnytiniais 
kryžiaus keliais arba “staci
jomis.” “Musų Kryžiaus 
Keliai,” tai sutautintos ir 
sumodernintos “stacijos.” 

Kaip ten tą veikalą nepa

Evangelistas Morkus ra
šo: “Jie nuvedė Jėzų pas 
vyriausj kunigą; ten susi
rinko visi kunigai, rašto ži
novai ir vyriausieji.” Jų 
sprendimas užrašjias ši
taip: “Jie visi Ji nuteisė

vadintume, vistiek jis bus esant vertą mirties, 
nevykęs. Retas ir iš Romos Panašiai rašo ir kiti du
katalikų kunigų pripažins evangelistai, t. y. Lukas ii 
tuos “kelius nusisekusiais. jonaį 
Mano žvilgsniu, tas veikalė

čia yra parodyti Hitlerio kareiviu lavonai Afrikoje. Jie buvo nusiųsti tenai išmušti ang
lus iš Libijos ir apsivainikuoti garbės liaurais. Dabar juos kirminai ėda.

li ALP Kliubo nepaprasto 
susirinkimo.

pusę miliono vienetų. (Vie
netas reiškia kelnes, švarką 
ir paltą.) Pradėjus dirbti 
kareivių drabužius, aišku, 
pasigerins kriaučių padėtis.

Sausio 16 d. buvo A. L. P.
Kliubo nepaprastas susirin
kimas, nepaprastas tuo, kad 
reikėjo rinkti Kliubui biz-1 ... ... TT 3.. M.

1 nio vedėjų. Narių susirinko1 Kler,kį'i ,kukr«?c‘<> Ame‘ 
labai daug. 1 r,kos banke,as-Board direkto 
rių vardu buvo padarytas 
susirinkusiems pranešimas, 
kad board direktoriai vien-

Sausio 18 buvo Apreiški
mo parapijos salėje klerika
lų laikraščio “Amerikos” aš-

balsiai nominavo į ALP tuonių metų sukakties ban- 
Kliubo gaspadorius Juozą ketas. Bankete dalyvavo ir 
Zakarauską. Susirinkimas Vyt. Katilius su grupe pa- 
vienbalsiai šitą rekomenda- žangiųjų kriaučių. Žmonių 
ciją užgyrė. Vienbalsiai J. buvo gana daug. Tikėto 
Zakarauskas buvo išrinktas kaina — doleris ir pusė. Bet 
Kliubo gaspadorium. Tuo pusė svečių negavo jokios
ir pasibaigė susirinkimas.

Iš kriaučių tarpo.
Pas kriaučius, o ypatin

gai musų lietuvių dirbtu
vėse, jaučiama stoka darbo. įueędI11 „ 
Kas liečia abelną New Yor- kant'^ 2 
ko kriaučių padėti, tai ji irgi 
neatrodo gera. Didelė dalis 
drapanų fabrikantų neturi

vakarienės. Veikiausiai dėl 
to, kad vakarienės dienoje 
buvo išparduota daug tikie
tų. Bet geri katalikai kad ir 
negavo vakarienės, vistiek 
niekam neišmetinėjo. Tai

žmonės!
Vakarą pradėjo su pote

riais, kun. Pakalniui vado
vaujant. Tost-masteriu bu-

materijų. Kaip kur stinga vo P- Laučka “Amerikos” 
šilkų. Stinga pamušalu ran- redaktorius. Geriausią kal- 
kovėms. Vienu žodžii—ei- bą P^akė Maspetho klebo- 
viliniams drabužiams stinga nas Balkunas. Jis pažymėjo 
įvairiu reikmenų, todėl dau- “Amerikos sunkių praeiti 
gelis kriaučių dirbtuvių ne- k«kV, entuziastų pasiryzi-

stačiai jovalas. Kaip at*dė Jpas Pilotą, bent vienu įtikimu patei- mą : Romos katalikai lietu- mobilius, gazoliną ir kitką, dnba^ militarinius džiaugė? kad dabar laik
jovalas susideda is apie 90 tai jig iškla^ kėsin^:v • - , - - ZK 7^2.Dievui jtikti. o dai bo netuii jokio. Jie<£ ™raštis “stovi gerai-” Jis nesi
nuošimčių pelų arba piktzo- „ĮmkĮ h. j ę tP teig. . Protiškai pasielgę n- po- verčiau tegieda Davatkų Prie šitos įstaigos yra di- dgailėjo komplimentu ir re 
i,n,vonwirtniiA«m/..n«iik .? — -r - piezius Pius XI. Kuris nutei- Gadzinkas, o ne tuos M u- dėlė farma ir žemė gera bet . ?;a. Kle ,e .1S uryj°s

sė lietuvi, Vilniaus vyskupą sų Kryžiaus Kelius” skaito. mažai kas užauga, nes vai- viršininkų nugirsti, tai A- 
Matulevičių. Popiežius, len- . Agnostikas, dininkai nieko apie tai ne- menkos valdžia užsakė pa-

tu . . - - ~ ------------— . . . nusimano. Jeigu kas ir už- }8?000,000 uniformų.
ž pakalikų spiriamas, pašali- Ten, Kur Baigiasi auga, tai nueina niekais, nes Bet 1S tŲ 18 milionų umfor- 

‘ ‘ Visi Gyvenimo prižiūrima ir

Keliai.

lis yra

Iių ir apie 10 nuošimčių mil 
tų arba grudų, taip ir “Musų 
Kryžiaus Keliai; yra iš 90 
nuošimčių nonsenso ir tik 
kokių 10 nuoš. senso. Be to, 
tame veikale klaidų, tai 
kaip Stalino armijoj utėlių 

Kun.

kitę JĮ, žiūrėdami savo Įsta
tymų.”

Juk tai labai liberališkas
Piloto pareiškimas. Žydų
vyriausieji kunigai buvo už- ’

daktoriui Laučkai, kad jis 
“veda laikrašti gerai.” 
Amerika,” jo nuomone,

vra

simanę nubausti Kristų mjr.; no nu<> Vilniaus vyskupiško 
timi, bet kadangi bausti ką ’j .mekuo neprasikaltus} 

Emil. M. Paukštis nors mirtimi žydai neturėjo betuvk yys^upą Matulev į- 
to veikalo teisės, tai jų vyriausieji ku- cla’ ° I jo vietą pastate len-pasirasęs

“cenzorium” ir jis jam pa- nigai ir jų pakalikai kreivai ,.SOV’J1S' 
rašė “Pratarties žodį,” kur liudijo, buk Kristus dedasi nemokan-
sako, kad autorius esąs karalium, priešinasi Romos lietuviškai n piktą lietu-
“šviesus katalikas, karštas ciesoriui, agituoja nemokėti’
lietuvis, tikras patrijotas.” mokesčių ir tt. Tuomet Pilo- 

Pats autorius Įžangoje tas nusileido. Evangelistas 
sako: “Kaip pavieniai žmo- Jonas rašo: “Jis padavė JĮ 
nės, taip ir tautos, taip ir jiems prikalti ant kryžiaus.
musų tauta eina kryžiaus Jie ėmė Jėzų ir išsivedė.”
ir vargų keliu... Slegiama get idomįausja yra. tai, įtaik°- . .
kryžiaus is laisvamanybės kad tardvm0 m<u pats Kri-' Romos katalikų kunigai

vių tautos priešą.
Tad matome, kad kur yra

Oak Forest, III.
Oak Forest vardu vadi

nasi Chicagos miesto prie
glauda visokiems pavargė
liams. Čia via ligoninė, be

pritaikintinas pilotiškas pa- protnamis ir kalėjimas. Ne- 
lygimmas. tenai Romos ka- daug kas žino čia
tankų kunigai jo netaiko, o
kur nepritaikintinas, ten jie

tik 10 milionų sius uni-
užima piimą vietą tarp ka
talikiškų laikraščių. Jos 
nuotaika link Lietuvos esan
ti teisinga ir gera. Tikybi
niai dalykai irgi randa savo 
vietą “Amerikoje.” Dėka p. 
Laučkos nusimanymui, sa
ko

nepnziunma ir nenuvalo- A n ...
ma. Daržovės apauga žolė- J?s dirbtuves. Gi 8 imliomis

. . _ * Tę • DiAtunon vaD1711AT1

mis ir prapuola. Pavasan 
žoles uždega ir visus laukus
nudegina. ,,j v. valdžios patvarkymą, bet 

gražus vaismedžių valdži^ protesto nepaiso—
odas, bet ir iš to nėra nau- •• j t A- dariau dien musų reikalai su sočia,„i.„- Ji daro taip, kaip jai geriau tautininkais neblo.

Reikia suprasti, kad tie Mes. tankl?! svarbiais 
10 milionų uniformų (į jas klausimais ruošiame bend- 
įeina ir paltai) nebus siuva- ros susirinkimus. Katalikai 
mi vien tik New Yorke. Juos skaitydami socialistų laik- 

šiaurės valsti- rašcius nesugnesys, nes jie

sius Pietuose neorganizuoti 
darbininkai. Amalgameitų 
unija protestavo prieš tokį

Yra 
►das,

dos, nes labai apleistas.
Ig* F, Rainis.

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS VIEŠBUTY.

kun. Ba^unas, “šian-

venama, o da mažiau kas
žino. kad šitoj Įstaigoj yra Cincinnati mieste pereitą sius do visas 
lietuvių apie 145. Gyveni- sąvaitę sudegė 24 aukštų jas. Kiek yra žinių, tai tūli 

viešbutys. Nuostoliai siekia New Yorko kontraktoriai ir 
§200,000. I fabrikantai iau yra gavę

mas musu broliams ir sese-
pusės ir savo valdžios trgrę- pi](;tui pasakė: nen0" kaltultl 2Ydli kunigų rims čia liūdnas. Geriau pa
šančių pavojų is puses „Kas mane tau idavė, tas“2, Kristaus nukankinimą jakius. čia negyvenimas.

turi didesnę nuodėmę.” To-! dėl ,t0-. k,ad '?SP . Jle buvo 
dėl ne Pilotas kaltas dėl 1 kunigai. Mesti toki apkalti-

kraugeringų kaimynų, vie
nok nenusimena, bet, Įtem
pus visas savo jėgas, žengia Kristaus nuteisimo, bet vy. n™«, ant savo luomo, tai 
pirmyn; vistiek kaip ir sau duoti per

bet gyvenimo pabaiga. Čia 
jau baigiasi visi gyvenimo 
keliai. Kuriuos likimas čion

“APLEISTIEJI ŽMONĖS.”

yra lietuviai ir stoja už lais
vą Lietuvą.” Bet “Ameri
ka” vistiek esanti geresnė ir 
už “Naujienas,” ir už “Vie
nybę.” ir už “Naująją Ga
dynę,” ir už “Draugą.” At
rodytų, kad “Vienybė” ir

Tūlas laikas atgal “Kelei- romiško vyskupo. Bet jau “Draugas” butų socialisti-
riausieji žydų bažnyčios atvęda’ tie jau retai sugrįžta vyje” tilpo Tiesos Jieškoto- jie yra tie “apleistieji” žmo-

rnvhT dė1°Krirt2nVnn?ndv- J laisvą jo atviras laiškas misijonie- nės ir pravardžiuojami vi-
mo jie meta ant Jupiteriaūs Nors mes esam nuo viešo- kun. Kydlkui- Laiško sais aukščiau minėtais var-
garbintojo Piloto. jo gyvenimo atskirti, tačia^autonus prašo, kad tas nu- dav.. Na, o kiek tokių atsiti-

o-alvnip ^mptnnns valdvmn i • — C T t>.T? ' a • , i u j- • užmiršti jo negalime. Mes sijoriierius paašikmtų, iš ko- kimų randasi, tai jau never-
va;prt ^eb?°’ • KR<£r Aplt • bandltlzm^ lietuviai čia labai įdomauja- kios priežasties atsirado ta nei kalbėt,

ama riė^tu laSvamania? katalikų kunigai laiko Pilo- musų kunigėliai irgi nenori me visuomenės reika- “sliuptamiai,” bedieviai,’! M supratimu taip Ro-
tautą slėgtų lai^amamai. atsakommgu. Todėl ir užsiminti, nes lenkai yra iais ir didžiausiu smaisumu “eretikai” ir kiti, kuriuos
tai jau nesąmone. Kad lietu- minėtame veikale daromi Romos katalikai Kaio no j • •* i iie varlina bažnyčia, taip n tautis-vin tauta «iė<ria ir išnandnia TI.n“La™e .. . K.ornos? Kaiai Kah _ KaiP P° gaudom žinias is laikraščių. Jis Kydikas, vadina aplei- k t j kurpaliaus pa-RomcXtaliku kunkai tai .1^edzi0Jimpa :f . Ne‘ P?™°J° dldzi?J° karo mu- keleivis” mums čia yra i- stais žmonėmis.” ^rS - dėl b So Bi^s
visi žinome: bet kad ja is- teisiniai kitados buvo musu io« «u Lenki'ia taip ir dabar • ™ , zimV? • - C • Tiesos Jieskotojau, per- daromas iš Kristaus bei jo

įfevamaniai. ^ tai mMm™2 j?e toWų mimįP pradek Ta® as sve,- sllnkll k1anaima tamsta sta. moks]o.

Lietųvos kaimynų krau- kunigai. Kitaip tvirtinti yra 
tiesos iškraipymas, here-gei mgumas aiškus visiems. 

Nusiskundimas savo valdžia 
irgi suprantamas — turima

naudotu

zija. 
Nors visa tai vra aišku.

Įrodymų nėra. Pavyzdžiui, smerkę. Ji per arti pusantro skiepyt.
Taigi aš svei- sunkų klausimą tamsta sta- mokslo. 

“Keleivio redakciją taj misijonieriui. Veikiausia

mai laikraščiai. Čia pas 
kun. Balkuną išėjo mišinys.

Kalbėjo kun. M. Kemėšis 
iš Bayonės. Jis. matyt, nėra 
politikierius, bet paprastas 
pasakorius. Jis užkvietė vi
są publiką dainuoti ir dai
navo Lietuvos liaudies dai
nas. Sudainavo kelias dai
neles A. Samaiionienė ir A. 
Vencevičienė. L. Juodytė 
skambindama gitarą sudai-

kai lietuvis laisvamanis 
dentistas ištraukia lietuviui 
dantį ir už tai paima vieną 
ar du doleriu, tai kas pasa
kys. kad iis išnaudoja lietu-

šimtmečio metų kentėjo 
prie Ponciių Pilotu 
ir Vokietijos.” Kad 
ti, kokia čia nesąmonė pa
sakyta, bereikia atsiminti venimu

kad ji patiekia tiek Įdomių tamsta įjonienui. venuausia Kristus bu^o žydų tautv- navo solo. Jos dainos išėjo 
gausi is jo tok} pat ^-s jr u- prasįka]timą žydų labai gražiai. Taip ir pasi-

paklausė katalikų kunigą 
ar tikrai Kristus buvo žy
das, kunigas buvo privers
tas tiesą pasakyti, kad Kris
tus buvo žydas. Tuomet tas 

pečius patraukęs

.... . kryptimi,ir darbais šventų. t • «
vi darbinin Ką. Bet Kai lietu- Muraviovo koriką Ar ei nps na^auli^ Šiandien vra la- • , \ manu, nau s.^ Uk ziureK. 
vių Romos kataliku kunigas įaIima įį Piiotui prilyginti? blausiai reikalingas ne Hit- FTubaiT RoTuTal PaPu,tum ’' , ,
ro na ma g*IS 1^‘soTr nS '“T“* W ''"m V?"’’"*’ net-Sta,lin,J’ tik valdininkams, bet ne Kad dvasiškiai nesilaiko .
ron dXin tai čia iau hu‘ Rn? U nu°.kr>-ZĮaus o Mu- ne Mussolinių, ne Smetonų, vargdieniam;. Didžiausi? Kristau? mokslo, tai aišku žydelis
n^k iSdoRm^ bet tok? ?VJ0VaS-2,ur-10- k?d, .“?• -Une "e-‘ 'r ^utos musų džiaugsmas buna tik yra tik “apleistiesiems,” ku- roko:
nUžirna" knri^mikia dan da.U!fau 2m0n11-1 Pakabinti žmones ašarose ir kraujuose tada* kai pamatom atvažia- liuos savo negerais darbais _Li,
į^^ta TSėl vietoii ltartUV”,• P vusit, . iš Chicagos gerašir- kunigai išstūmė iš tikybos. ^4^
laisvamanvbės, ten turėjo Toliau matome, kad prie Kas čia keisto? Nevienam džių lietuviu moterų, kurios arba atskyrė nuo Romos. pavedė katalikams...
hnt n»r;išvt.a • Rnmns kata- Lietuvos priešu autorius ne- pasirodys keista, kad Sme- kartais atveža ir šiokių to- Bet patys kunigai nenori    . vlikvb^ k?3usS mu?u priskyrė Lenkijos. O Lietu- tona gretinamas su Hitleriu, kių dovanų. Taigi mes žila- suprasti, ir aš netikiu, kad Todėl ir misijonieriui Ky
tatįta ’ ‘ va nuo Lenkijos kentėjo ii- Stalinu, Mussoliniu, Leninu, eralviai seneliai tariam nuo- T. Jieškotojas gaus iš misi-

G

ly, neklausk kur yra pekla, 
?3t.°J tik žiūrėk, kad pats į ją ne

tautą.
Dabar kita to

veikalo keistenybė.
‘švento” £3au 3r nukentėjo daugiau. Bet tikra keistenybė ne ta- širdų ačiū toms gerbiamoms 

negu nuo Rusijos ir Vokie- me, kas parašyta, bet kas labdarėms moterims, o kar- 
tijos. Nepriklausomybės neparašyta. Jei jau minėti tu ir vyrams, kurie irgi ret-

jomenaus Kydiko atsaky
mą.

Priminsiu tik vieną ateiti-

gavo laišką.
Vienas “Keleivio” skaity

tojas prisiūto Vyt. Katiliui 
sekamo turinio laišką: 
“Gerb- V. Katiliau! Aš no
rėčiau su tamsta pasimatyti 
ir pasikalbėti labai svar-

nesuprantu, kodėl biais gyvenimo klausimais, 
toki gerą gešeftą Aš esu senas Keleivio’ skai

tytojas. Pranešk, kada pri
busi, nes Įdedu ir atvimtę.

dikui gaila tų apleistuių- burdinejeriu, nei Romųnis- 
žmonių, kaip tam žydeliui Kalbėsįme vienu(Iu ir 
Kristaus, nes jau nelegali 1? apje ?varbįus reikalus. Ke-

ma:
Pirmoje “stacijoje’ sako- metu Lietuva turėjo diplo- Leninus, Hitlerius, Mussoli- karčiais čionai atsilanko ir kima iš Westfield, Mas?.

jų biznio daiyti.
Tiesos Mylėtojas.

‘Niekur pasaulyje ne- matinius santikius ir su Ru- nius. Stalinus ir Smetonas, senukus suramina. ..........________ r_____
teisybė taip baisiai nenusi- sjja jr su Vokietija, bet su kaipo lietuvių tautos ir žmo-! Prieglaudos ligoninėj da- vyskupas neturėjo tikro jų 
kalto prieš nekaltybę, kaip katalikiška Lenkija, dėl nijos neprietelius, tai kodėl bartiniu laiku yra apie 3,500 tautiečio kunigo, kurio len- 

udskius. Želi- žmonių. Darbą čia atlieka kai reikalavo; bet vyskupas 
Jalbrzykows-; WPA darbininkai. Prie- užsispyrė “pastatyt ant sa-

Turtingai lenkų parapijai
“KELEIVIO” KALENDO

RIAUS 1942 METAMS

lionės lėšas užmokėsiu. 
Lauksiu ir labai lauksiu jū
sų atvykstant.”

Gal būt, kad tas draugas 
turi ką nors svarbaus aptar
ti. Bet kol kas išvykti ko- 

iš
NELEISIM

Pranešam draugams, kad kiems pasitarimamsprieš Kristų.” tų santikių neturėjo. Kaip gowskius, , _ ___ F_________________ ( ________ ____ ____,_________ r__________ _
Nei viena byla pasaulyje išaiškinti tai, kad “Kryžiaus kius? Kaip ten nebūtų sujglaudos administracija gy- so,” ir ta lenkų parapija Ii- “Keleivis” Kalendoriaus Brooklyno negaliu, nes tu- 

io,,, naimzvio tzz,k„ - „.u. :. c—* si i-x vena karališkai. Valdinin- ko suskaldyta į dvi dalis: 1942 metams neleis. Tiems nu labai daug darbų vaka-
kai gyvena čia su šeimyno- didesnė pusė lenkų pasi- draugams, kurie jau prisiun- rais ir šventomis dienomri.
mis, ima geras algas, turi traukė nuo vyskupo dikta- tė pinigus už Kalendorių, Jeigu tas draugas turi svar-
nemokamus butus ir viską turos ir Įkūrė neprigulmin- pailginsime prenumeratą bų reikalą, prašau man laiš
kas tik reikalinga: maistą, gą parapiją, kuri šiandien atatinkamui laikui. ku pranešti, o aš atsakysiu,
šviesą, aptarnavimą, auto- geriau stovi už likusią prie' “Kel.” Administracija. Vyt. Katilius.

nėra taip keistai painioja- Kelių” autorius nepaminėjo Smetona, bet šie nepaminė 
ma. kaip Kristaus nuteisi- Lenkijos. kaip Lietuvos ti yra visgi didesni lietuvių 
mas mirčiai. Viršuje pakar- priešininkės? tautos priešai, negu Smeto-
totas yra tas senas nonsen- Jei Lenkija butų buvusi na buvo.
sas, kad Pilotas buvo kaltas suminėta, tai Europos pilo- Galu gale tam raštpalai- 
kam jis nuteisė Kristų mir- tų minėjimas butų buvęs kiui aš duodu toki Įvertini-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LIETUVIAI, NEPAMIRŠKITE
KOMUNISTŲ VEIDMAINYSTĖS.

Baltimorę, Md.
Dabar lietuviški komuni-

bininkų organizacijas. To
dėl sakau, kad lietuviai turi

štai lenda į draugijas. į kliu-
ir rroriomcioic ,ay?1 V 01mzacijas. kad pasiliktų tik

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

bu 
i šio 
kas tik
no. tą jie tuoj 
ku” iškolioia.

Mes, lietuviai, turime at
siminti jų šlykščius darbus. 
Tik pagalvokime, kas butų 

, atsitikę, jeigu visi šios šalies 
piliečiai butų buvę tokie 
“penktakojai,” kaip komu
nistai, ir butu važiavę gru
pėmis i Washingtoną pikie
tuoti Baltaii Namą. kaip tai 
darė šitie Hitlerio talkinin
kai? Hitleris šiandien jau 
butų Ne\v Yorką 
davė-'. Be

ir dedasi geriausiais 
šalies “patrijotais,” bet

negarbina jų Stali- 
“hitierinin-

Stalinui ištikimoji jų parti
ja. Bukim todėl atsargus,' 
neisileiskim tų vilkų avies į 
kailyje Į savo organizacijų 
viršūnes.

K. Teisingauskas.

KAIP PRIEŠAS GALI PA
NAUDOTI RADIJO PRO
GRAMAS SAVO INFOR

MACIJOMS.

(Tąsa.) ' mas ir kova, ir tas didysis siekimas, kuris 
viena kita žem« iJ-iufiina-Pagaliau iš kaimo pasirodė 

moterėlė. Ėjo pamažu, tarsi svarsty damos 
ir nesiryždamos. Pamačiusios piemenis, 
paleido liežuvį:

—O jus čia ko, snargliai? Bėkite karvių Gale kaimo, prie ganyklų kelio, stovėjo 
žiūrėti! maža, pakrypusi dūminė pirkutė. Visa ap-

Vaikai nubėgo. samanojusi, apkerpėjusi, su vieninteliu
Priėjusios arčiau ir pamačiusios gulin- žalsvo stiklo langeliu, pro kurį kumsčią 

čia merginą kraujuose, viena, kita pliauk- sunku butų iškišti, žiūrinčiu, kaip viena 
štelėio delnais, paaimanavo ir neiškentė: akimi, į kaimą, kuriame jau senai buvo iš-

—Tai tau, mergele, ko susilaukei’... Ko- pykę dūminės trobos ir jų vietoje atsiradę

DŪMINĖ PIRKUTĖ.
I.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve!
—Sei. Maik, ar tu skaitei

gazietose tą naujieną, kad 
•Najurko biznieriai nusiuntė

—Ar tai tu nori pasakyt,1 
kad jis buvo negramotnas? j

—To aš nežinau, tėve. 
Bet aš žinau, kad jo raštų 
niekur nėra.

—Tai kas parašė šventa

Ar žinot, kad kartais vi
sai nekaltos radijo progra
mos gali patarnauti šalies 

bombai- priešų informacijoms? To- 
Amerikos pagal- kiems tikslams gali buti pa- 

rbos, Anglijos laivynas ne- vaitoti net ir lietuvių radijo
i butų atsilaikęs. Prezidentas pusvalandžiai, ypač jeigu 
ir kiti gerai tai numatė ir jie transliuojami anglų 
galėjo tokiems icliams ko- kalba.
munistams sprudukli i- Todėl federalinės cenzu- 
sprausti. kad spruktų is ros direktorius Bvron Price. 
\Yashingtono. Bet Roose- ir radijo direktorius Ryan, 
veltas gilaus proto žmogus Įspėjo visų radijo stočių ve- 
ir pasakė, anot tos biblijos, dėjus, kad jie butų labai at- 
“atleisk jiems \ iespatie. nes sargus, nes šnipai veikia la- 
jie nežino ka daro.44 Tačiau bai gudriai. Jie gali pavar- 
paprastų piliečių kantrybė toli savo informacijoms) 
baigė semtis ir gal butų puo- Raitais visai nekaltą daina,i 
lę piketuojančius komunis- net 5eną muzikos rekordą.' 
tus. I. S. marinai žiūrėdavo štai kaip tai gali būt pada-! 
į tuo' '-------- - -
tuotoiu
kodėl čia nieko nedaroma

syentam tėvui tris vežimus knygas? 
bulvių ir kitokių daiktų iš —Visų pirma. tėve. tokių 
Amerikos? , knygų visai nėra. Yra tik

—Skaičiau. Biblija, bet ji nedali būt
—O kaip tu rokuoji, ar šventa.

tas gali būt teisybė?
—O kodėl negalėtų.
— Aš tam netikiu, Maike.

Aš mislinu, kad čia bus be
dieviu išmislyta pasaka.

—Kodėl?1- 
—Todėl, kad

L
Šventam

kia gėda. kokia gėda!...
—Pačios gėdinkitės! — subarė sker

džius.—Žmogus miršta, o jos liežuviais 
tabaluoja.

Mergina atmerkė akis, pažiurėjo, lyg 
kažko j ieškodama, sudejavo ir išsitiesė,

šviesus, erdvus, su dviem galais namai, 
kuriuose sočiai gyveno atkutę po baudžia
vos ūkininkai su savo šeimomis ir samdi
niais.

Ta dūminė pirkutė priminė kaimui, ro
dos, jau senai praėjusią ir užmirštą bau
džiavą, apie kuria net senesniųjų žmoniųkaip pakirsta eglė. ..................... _ . _ . ,

Skerdžius nusiėmė kepurę, persižegno- atsiminimai atrodė kaip pasakos. Tiesa, 
jo, pradėjo kalbėti poterius, o per raukšlė- ’’’taikios, šiurpulingos, bet vis dėlto pasa
tus veidus nusirito viena kita šykšti senio . s- Jaunlmas suprasti negalėjo, kaip ga- 
ašara ir sublizgėjo žiluose barzdos plau- *ima buvo kęsti toks šuns nevertas gyven i-

mas, verčiau jau galą gauti ar visus ponus 
išmušti, iškarti, dvarus išdeginti, kad jų 
nei ženklo neliktu žemėje.

Taip numirė Ulė. smagioji mergina i. _g iffu jums dabal. taio ka,Wti._ 
damininke, uz savo vienatim sunu atida-

kuose, kaip skaidrus rasos lašelis 
VII.

vusi savo gyvybę... Norėjo čia pat ją pa lingavo galvomis seniai, kurie dar patys
laidoti, het kaimas nesutiko-dar vaidin. savo kailiu kepėjo baudžiavą.-Tada jus

O čia. tarytum vaidinuoklis iš ano

• Baltojo Namo pikie- jy|a šnipas gali turėt pasi-1 
jus ir sakydavo: “Na. samdės butą netoli nuo 

prieplaukos ir daboti, kadai 
laivai išeina. Norėdama*; 
apie tai pranešti kur jam 
reikia, jis pašaukia radiio' 
stotį ir paprašo, kad stotis i 
pagrotų tam tikrą muziko*’ 
ar dainos rekordą. Radiio 

tuo i pra- stotys, paprastai, tokius pra
šymus patenkina. Tuo tal
pu gi toks rekordas gali b”t 
sutartas signalas priešo 
submarinoms. kad iš tokio 
ir tokio uosto laivas išeina i

Pritrukę kantrybės, syki 
jie nusijuosė diržus ir pra
dėjo komunistus šventinti 
prie Kapitolio. Policmanai 
griebė abieius — vienus i li
gonine. o kitus i nuovadą. 
Valdžios agentai
dėjo tyrinėti pikietuotojus. 
ka* jie tokie yra.

Pasirodė, kad tie “penk-
žodis." tai tokiu klaidu joje ". ku™ flumpinėjo
negalėtu buti. kokiu čtebar aP,e ?alta" Na,na lr kele 

savo kl

—Kodėl negali? 
nėra Dievo žodis?

—Jeigu ji butu

Ar ji

“Dievo

vo Į Dagilių kiemą.
—Tai gyvulys!... Suėdė tokią mergą!... ... .. _ . . T .
Niekas neužjautė, kai sužinojo, kad An-; įaub9’ PaI.e]° viena dieną Gricius. Jei ne 

tanas Dagilis mėgino daržinėje pasikarti,• seniai.—niekas kaime nebūtų jo ir pazi- 
tiktai tėvas spėjo atimti virvę. n£s- T’ek metų praėjo. Vaikai spėjo uz-

—Ne atimti tokiam virve, bet patrauk-1 auSn .!r sav£ vaiklJ susilaukti. Ir Gricius 
ti__ne vienas pasakė ) buvo Jlem? žinomas tiktai is senių pasako-

O naujagimį našlaitį norėjo viena kita: .
kaimo moteris priglausti, bet skerdžius G ir sugryzęs Gricius savo kaimo nepa- 
Griciu* niekam nedavė- ,>:5no- Ten- kur buvo J° s**«yba, tiktai viena

—Tokią mergą pražudėte, tai kur čia \fna’ apkerpėjusi obelis buvo likusi. Bet 
ją gerai atsiminė Gncius. Kai jį prieš tns-iums dar kūdiki?

čia
O ir mano boba bergž

nilnu y11 * >«* •
Pa w-7rl 71111 Kumscias prieš prezi- jura-

džia vaikščioja, parnešiu, tegul užaugina, dešimt su viršum metų išvarė sukalta į re- 
Tajgi » krutu.*. ta obeli* žydėjo, ir į>o ja suklupo

ko. kad pirma Dievas *u- beritą Rooseveltą, kam ils Todėl visi radijo vedėjai
Ir nasiliko vaikas nas skerdžių. Per

tėvui negali maisto pritruk- tvėręs šviesą, o tik trim die- £e’Ma . Anglijai pagalbą yra ispėiami. kad tokių pra ,
ti. Jeigu jam pritruktų, tai norn vėliau pakabinęs saule Pne?. Hitlerį, yra komunbtu švmų jie daugiau neten-
Dievas duotų. padangėj. Jeigu saulė buvo na,Hj°s nariai. Tai matot. kintų.

-O tau tėve. Dievas ar sutverta tik tr*čią diena tai kas vra komunistai! O da- --------------
daug duoda? . _ kaip galėjo buti šviesu pir- bai tie P^nktakojai apsi-

Maike. griešnas ma dieną? Juk elektros;
Manęs negali ly- šviesa tik Edisonas išrado

—Aš. 
žmogus, 
ginti prie to. 
švento Petro

kuris sėdi 
sosto.

ant

Petras—Kad šventas
sosto neturėjo, tėve.

—Nesisprečyk. Maike. 
Aš žinau, kad ta žinia yra 
bažnyčios priešų išmislas.

Aš suprantu tavo min
ti. tėve. Tu norėtum, kad 
popiežiui bulvės kristų iš 
dangaus, o ne iš Amerikos 
butų -iunčiamos.

—Dac rait. Maike.
—Bet iš

gali tik lietu

nesą
—Užteks, Maike! Tu ga

li išvest mane iš kelio.

RYGOJE NUTEISĖ SU
ŠAUDYT 3 PRASIKAL

TĖLIUS.
Kaip “Deutsche Zeitung 

im Ostland” praneša. Rygo
je pirmą kartą susirinko vo
kiečių ypatingasis teismas 
tSondergericht >. kuris nu-J A

VILNIUJE ATSIDARĖ
SODININKYSTĖS IR 

DARŽININKYSTĖS 
MOKYKLA.

Nuo 1942 m. pradžios! 
i Vilniuje atidaryta vidurinė 
daržininkystės ir sodininky
stės mokykla. I mokyklą 
priimami jaunuoliai ir jau
nuolės nuo 16 iki 22 metų!

baigę žemesniaj?

raudanti motina, išbėgu*! jį palydėti. Ir 
nėr visus tuos sunkiuosius metus žydėjo 
jo akvse ta obelis... Ji ir parvedė jį atgal Į 
savo kraštą. ’

Pavakare, kai kaimas grįžo iš lauko dar
bų, pamatė keistą senį. atsišlėjusį i seną, 
beveik sulaukėjusią obelį, kuri vis dar pa
vasariais žydėdavo, bet atnešdavo mažus, 
iukščius obuoliuku*. Tiktai dėl gražaus 
žydėjimo jos lig šiol ir neiškirto.

Senis atiodė, tarytum butų iš tolimo ir 
svetimo krašto. Suvargęs, sunykęs, su di
dele žila barzda ir degančiomis veido 
raukšlėse nvkiomi* akimis... Jaunimas 
praėjo abejingai, kiek nustebę*, iš kur 
tokį seni galas užnešęs i jų kaimą? Senie
ji *ustoio. Ir jie nepažino, tiktai keistas 
r.uiautimas sulaikė seniu žingsnius. Jei ne 
prie tos obelies bufu svetimasis stovė’es ir 
iie gal butų nesustoję. Sustojo ir žiuri. Sa
vo akimis netiki. Svetimas!* taip pat žiuri 
’r nieko nesako, tiktai akvs graudžiai, 
liūdnai šypsosi.

—Ar ne Gricius? — pažino ir ptersižeg- 
no’o seniai. Gal gi pasivaidino senoms 
akims.

Sunykęs seni* tiktai švntelėjo. Noiėjo 
kažką pasakyt, ir — pravirko.

Visas kaimas tuojau sužinoiojr *ubėgo, 
kaip į gaišią. Kas galėjo tikėti, kad po 
tiek metų galėtų sugrįžti iau užmi gtos 
baudžiavos nukankintas baudžiauninkas. 
Visi stebėjosi ir klausinėjo senį.

Bet senis mažai ką pasako io. Tiktai dai
rėsi graudžiomi* akimis aplinkui ir obelį 
minėjo... O nemažai buvo senio išg\ve.ita. 
Ir karuose pabuvota, ir svetimuose kraš
tuose raskursta... Kai sužeidė turkų kai'e 
koja, ilgą laiką gyveno generolo dvare,— 
duok. Dieve, dangų, nebloga* žmogus bu
vo. kai atvažiuodavęs, vis duodavę* tabo
kos klepsi ir atsimindavęs turkų karą. ku
riamo ir pats dalyvavo. Tai pas tą genero
lą ir išbuvęs ilgi’.* metus dvaro panaktiniu. 
Būdavo, neužmigę nakčia senasis genero
las, jis ir pasišaukia panaktinį, buvu*į savo 
kareivį: “O ar atsimeni, sako, kaip tada ir 
tada huvo. kaip mes turkus mušėme?”— 
Kur ten viską atsiminsi, gal generolas ir 
mušė-turkus, o juos, prastus kareivius, tur
kai mušdavę, bet vis tiek, kad paguostų 
senąjį generolą, sveikosios kojos kulnimi 
prie nesveikosios mušdavęs ir atsakyda
vęs : “Taip, jūsų didenybe, gerai at*ime- 
nu...” Jei neblogai būdavo nusiteikęs ge
nerolas, tai sidabrini duodavęs... Geras 
buvo žmogus, duok, Dieve, dangų! Ir dar
bas pas jį buvo nesunkus: diena malku pa
kaposi. pečius iš ryto pakūrensi, nakčia su 
tarškalu aplink dvarą pavaikščiosi...

(Rus daugiau)

krikštą davė jam savo—Vinco—vardą ir 
augino kaip tikrą sūnų.

ANTRA DALIS.
Tokia graudi buvo Vinco Dovinės gyve

nimo pradžia. Bet nepražūva žvėris miško 
glūdumoje, menkas vabalas ant žemės pa- 
vii šiauš, tai juo labiau žmogus, nors ir 
griovyje gimęs ir niekeno nesutiktas bei 
nelaukiamas.

Pasitiko Vincą Dovinę tiktai neaprėpia
mos lygumos, neišbrendamos pelkės, di
delis žemės skurdas ir vargas, saulės švie
sos ir skaistesnio gyvenimo pasiilgimas. 
Ta* ilgesy* ji ir išvedė į dienos šviesą.

Saulė tekėjo, kai jis gimė. ir šuva stau
gė. susigraudinęs jo likimu.

Bet kaip tas paukščiukas, vos išsii itęs iš 
kiaušinio ir iškritęs iš lizdo, o gal ir lizde 
palikęs, tiktai motinos netekęs, nes ją 
plėšrusis vanagas sudraskė, savo graudžiu 
likimu sužadina kito paukščio širdį ir pa
tenka po svetimu šiltu sparnu, kol pat* 
sparnus užsiaugina,—taip ir Vincui Dovi
nei buvo lemta užaugti.

Be tėvo. be motinos, be pastogės ir ap- 
iupinto duonos kąsnio, nuo pat gimimo 
ligi paskutinės savo gyvenimo valandos, 
kaip tas dangau* paukštis, kuris nei sėja, 
nei piauna. — pradėjo per savo gyvenimą, 
jau piimą dieną susiradęs saugią užuovėją 
ir jautrią širdį.

Tiktai ne visada buvo lemta tokia lai
mė. Dažnai žvarbios darganos užklupdavo 
vieną gyvenimo kryžkelėse, negailestingai 
plakdavo vėjai, prausdavo lietų* ir kapo
davo kruša, bet jau vienu savo gimimu iš
sikovojęs tarp gyvųjų vietą, nesutiko jos 
niekam užleisti, kol kiūtinėję plakė širdis 
ir gyslose sruveno neramus kraujas, kurį 
jam perleido motina, drauge su savo gy
vybe. neišvargtu ligi galo vargu ir neišdai
nuotomis dainomis.

Ir bene ta motinos didžioji nelaimė su
teikė jam jėgos nugalėti gyvenimo sunky
bes ir nepražūti, o paskutinis motinos ato
dūsis įkvėpė jį dideliems daibams, ku
riuos jis stengėsi surasti ir nesurado no ts 
žema prislėgta padange, po kuria jam bu
vo lemta gimti.

Tiktai todėl, tur būt, taip jo gyvenimas 
: usidėjo, ir iis dažnai nueidavo su vėjais, 
savęs jieškodamas ir save blaškydamas, 
atrasdamas ir vėl pasigesdamas klaidžio
damas dienų prieblandoje i“ naktų patam
sėję. gundomas klaidingų žiburių, žalt
vykslių. ir siekdamas amžinosios saulės 
šviesos.

Tai ir palaiminta kiekviena gyvybė, kH- 
ri į pasaulį ateina, nes jos laukia gyveni-

metė “patriotais” ir sako:
“Amerika musų šalis,”
“musų valdžia.” Ir kai kurie 
musų lietukai. gerai tų 
veidmainiu nepažinodami, 
pradeda tikėti, kad ir ko
munistai jau geri piliečiai.

Ansivilsite. broliai! Ko
munistai tik kalba, kad jie 
šios šalies piliečiai, o tikre- amžiaus 
m beje tai ne buvo ir vi a kentės ūkio mokyk-ą arba

J'1 le?lal; 1 kan> tris gimnazijos klases arba 
tik Hitleris padarys taika su sodininkvstės mokvkla Fre- 
Stalinu. tai pamatysite, kad doje Mokslas truks 3 
komunistai ir vėl rengs tug Išklausiuis kursą, nu

_____  _ ____ _ Mokslas truks 3 me-
. teisė mirties bausme du plė- ... , ,, , . v«^.
šikus ir viena vogtų daiktu ”ziau£?mo piakalbas. kaip matyta vienerių metu prak- 

11 \me£as kl? supirkėją. Savo kaltinime ka< !e,n^e ,uo_ tika. Po to mokiniai galės
sti. Bulvės tenai neauga n valstybės gynėjas (prokuro- rneJ. -*°*ptoxas. ! Bei lyną jajkvti kvotimus, kuriuos iš- 
surių aniuolai neslegia. rasi aiškino, kodėl šių plė- vaz’avo *kfau^ ^ucemen- ,aiRę gaus sodininkystės ir

\ eidiminut. Maike. Tu šiku bvla perėmė vokiečiu 'axo Ven>bę 511 Hitle- daržjninkySfe techniko

d augaus.

nežinai švento rasto istori
jos. Šventam rašte yra juo
du ant balto parodyta, kad 
žydams per keturiasdešimt* 
metu iš dangaus birėjo mil
tai ir tekėjo medus, kai pa-' 
bėgė iš Egioto nevalios jie 
paklydo nuščioi ir negalėjo 
i pažadėtąją žemę patro- 
pvt. G ieigu Dievas neap
leido žvdų. tai kaipgi jis ga
lėtų apleisti šventą tėvą?

—Bet dalykas yra toks, 
kad ir žydams miltai iš dan
gaus nebirėjo.

—Bet tas yra parašyta 
šventam rašte, Maike.

—Tame rašte yra prira
šyta daug nebūtų dalykų, 
tėve. Pavyzdžiui, tenai pa
sakyta. kad Dievas *ukurė 
pasaulį vos tik apie 6,000 
metu atgal, tuo tarpu kai 
mokslas irodė. jog žmogus 
gyvena žemės paviršy jau 
milionus metu.

—Tai tu sakai, kad šven- 
tsa raštas rašo neteisybę?

—Žinoma, kad neteisybę.
—Taio nesakyk. Maike. 

Man tas širdi užduoda. Aš 
noriu, kad butų taip, kaip 
Kristus parašė.

—Kad Kristus nėra nieko 
parašęs, tėve.

pereme
specialinis teismas, o ne 
noimalinis latvių teismą*. 
Pasak prokuroro, “latvių 
baudžiamoji teisė neturi 
pakankamų priemonių prieš 
tokius pavojingus Įpročio 
nusikaltėlius.” Mirtie* baus
mės sprendimas yra galuti
nis. Nuteistieji gali tiktai 
prašyti pasigailėjimo.

11U.
Be to. komunistai yra di

deli meisteriai griauti dar-

j, lia-n h,TV<»

Jonui gra'va. Drama vienam* 
p-i-aivėn garsaus anglų rasti- i 

ninko. Vertėtu kiekvienam per- 
akaityti................................................ 25c i

šv

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Krvvoje rasite letrcnda- eoie Krietq 
kaip jjsai buvo jdievinta-u ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIK1MV I KRISTĄ, todėl turim* 
žinoti kaip mytai apie Kristų sus’da- . 
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa j 
vino nuo pagonų pa aka apie Knatų ' 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie- I 
iriais. Atrasite kad net Ribliia neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada į 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APiE KRISTŲ k"y(ra t” 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afiae ar 
ba pas T. J KUČINSKAS.

3312 So. Halsted St, 
CHICAGO. ILL.

LIETUVOS PILIEČIU 
ŽINIAI.

Šių metų vasario 3 dieną. 
8 vai. vakaro. New Yorke, 
“Hotel New Yorker” patal
pose, kampas 34th Street ir

____ 8th avenue. kviečiamas Lie-
nukirsta tuvos piliečių susirinkimas. 

Dienotvarkėje — Lietuvos 
Piliečių Sąjungos steigimo 
klausimas ir Rytinėse vals
tijose gyvenančių Lietuvos 
piliečių komiteto rinkimai.

Piliečiams, kuriu adresai 
yra žinomi, siunčiama pra
nešimai. Tačiau vra prašo
mi dalyvauti visi Lietuvo* 
piliečiai, kad ir negavę at
skiro pranešimo.

Susirinkimo kamharvs 
bus nurodytas viešbučio 
skelbimų lentoje.

Iniciatorių grupė.

i
diplomą. Nepasiturintiems 
mokiniams numatyta sutei
kti stipendiją.

Vilniuje veikiančiame su
augusiųjų švietimo institute 
mokosi anie 1,000 žmonių. 
Veikia tokie skyriai: admi- 
nistraciios. bendrojo lavini
mosi. knygvedybos. mašin
raščio. prekybos mokslo ir 
techniko*. Netrukus mano-j 
ma prade.i laikyti paskaitas 
iš žemė* ūkio ir namų ruo
šė.' si iries. Institute dėsto 
34 mokytojai.

PANEVĖŽY GRIAUNA
MI SENI NAMAI.

Panevėžyje esą nugriauta 
19 senų namų, be to, numa
toma nugriauti dar 45 na
mai. Šiuo metu esą statomi 
3 gyvenamieji namai ir vie- 
neri blokinio tino namai 
daibininkams. Kanalizaci
jos tinklas esąs plečiamas.

MEMBER

OI'R POI.IfT
“Tbe purpo*? of the A*<u»cSaIlow shall 
l>e to Help preserve the Ideal* and 
tradltioR' of onr conntry. the l'nlte* 
States of America, to rerere Its bwj 
and inspire other* to reapeet Md obey 
theai. a a d In all way« to aid la maklns 
thl* conntry ereater and hetter“
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SPAUDOS BIULETENIS TRUMPAI APIE VISKĄ. Atsargiau su 
spektoriais.

PAJIEŠKOJIMAI
Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulatu New Yorke.

ANGLIŠKOJI SPAUDA. 
Lenkai apie lietuvius.

te ir neleisti savo skiltyse Lenkiją’ ir už ‘francuzų ir 
diskusuoti to, kas tikram lenkų tautų vienybę’.”

Vilniaus ginčo aprašymą 
autorius baigia taip:

lietuviui yra šventa ii- negin- 
“Free Europe” pereitų čytina. būtent, Lietuvos ne-

Kiniečių armijos vado- Londono spauda aštriai
vybė skelbia, kad iš 70,000 kritikuoja Singapuros ap- ____
japonų, kurie atakavo saugą. Padėtis Malajos pu- žinomi “inspektoriai” pa- tės? o Po tėvais Simutis, prašau atsi- 
Cangša. ištruko vos tik 10,- siasaly, kur stovi Singapu-, tikrinti jūsų pinigus, ar kar- maionėkkenPe«nešti.kbtLiiaeiaUi dė- 
000. šešiasdešimts tukstan- ios tvirtovė, vadinama sta-1 tais nėra “falšvvu bumas- kinea. (5)

__  Bronė Marcinoniutė. po vyru G*r-
T . ' • A , baėiauskas. pajieškau pusbrolio irJeigU pas JUS atvyktų ne- pusseserių—po motina Mabcinoniu-

čių buvo užmušta bei sužei-. čiai “tragedija- Bronė Garbačauskas 
866 Winchester avenue,

New Haven, Conn.
Reikalau-

ministeriaii sta. Amerikos generalinio jama, kad tūli 
“Konfliktai su Lietuva... štabo viršininkas Marshalli butų pašalinti, 

buvo nereikalingi ir pavo- nusiuntė kiniečių armijos; - • .
jmgi. Dalinai tai kilo iš vadui pasveikinimą. Anglu’ .Amen*os oąptatai spaus

metų 52-ram numery įdėjo priklausomybės būtinumo, 
straipsni: “The Plight of “Arg. Liet. Balsas” yra lei- 
Lithuanian Policy.’’ Tas dęs savo skiltyse pasisakyti 
piktas straipsnis prieš lietu- prieš Lietuvos nepriklauso- 
vius yra pasirašytas pseudo- mvbę ir rekomenduoti So-
nimu. Straipsnyje, taip ki- vietų Rusijos globą. Gali- , , bž B negalima bu_ A dabar veikia!
ta, puolama visa lietuvių ma būti ir labai liberališku. v./, , *’• 11 AIPenKa ciaoar veiKiaĮ
Amerikoje spauda ir išeivi- vienok savaime suprantami|d. e ’.?7 aL kalP suvienytos valstybes,
ja, išskyrus i. iA,,«im„i : g‘au l,uses tav0 27,000,000
Esą, kita spauda 
kius prieš antrąjį 
okupantą—vokiečius.

jai, — tokie Klausimai

kų,” tai pašaukit policiją.
štai kas atsitiko pereitą 

sąvaitę Buechel miestely,
netoli nuo Louisville, Ky. suni.škio parapijos, Kronio valsčiaus, 

Vilniaus apskr. Pajieškau giminaičio

malonėkit pranešti jų adresų, už tai 
tariu ačiū. Krank Warkala (b)

174 Third st., Elizabeth, N. J.

ANTANO MAČIO,
Znočkų kai • 

Prašau at- 
jis randasi, 

adresų. (5) 
Adelė Maciutė-Čupritsskienč

3217 So. Union avė., Cbicago, IIL.Šis tvirtinimas parodo, 
kokion dudon autoriaus pu
čiama. Jeigu jis butų norė
jęs rimtai susipažinti su A- 
merikos lietuvių spauda ir 
lietuvių* nekomunistų nusi
statymu, jis butų pastebė
jęs, kad laisvųjų lietuvių 
nepatenkins jokia okupaci
ja, nežiūrint kokios spalvos 
ji butų. Jie teturi tik vieną 
siekimą: laisvė ir Lietuvos 
nepriklausomybė. Šis sieki
mas vra skersai kelio viso- *
kiam okupantui. Jis mato
mas visiems, kas matyti 
nori.

Sugryzęs liai ir nori patiKnnti popie- 
Amenkos 1jnius pinigus, ar nėra tarp

gali buti svarstomi, nes tai 
kiekvienam brazilui ar ar- 
gentiniečiui yra politinė 
dogma, lygiai kaip tikram 
lietuviui Lietuvos nepri
klausomybė yra politinė 
dogma ir dėl to abejonių ir 
kitokių nuomonių negali 
buti.

Kaip Siusti Lietu- /amdininkų algos siekia
r •*», į $35 ir S45 per mėnesi, tuo Nacių prouagandcs mi

VOfl LtOlSKUS. į tarpu kai pernai vidutinė nisteris Goebbels vėl Įspėjo Juos i banką
Ar galima dabar nusiųsti a^a buvo $26 per mėnesĮ. saviškius, kad jiems gali būt Banko viršininkai

Lietuvon laišką? Galima, , .nd.n?^7. . vnVip I prastai. “Jeigu laimėsime,” pinigu? ant stalo ir prasidė- 
bet nelengva. Paštas laiškų oriai' -1is sako “mes busim laim«- J° “inspekcija.” Išvartą vi- M

kuris vadi ufi? S viskiM bet.J'ei pralaimėsi- Įus banknote, “inspėkto- 
, . *\ ~ t- ’ me, tai busim pralaimėję riai” išsirinko iš jų naujau-

kos RaudonajĮ Kryžių. Kaiu dau^au vi-ck4-” j sius ir pareiškė, kad tie esą
praneša “S,” tokiems laiš- ' T„i Įtartini ir juos turjs ištirti

eau

i Lietuvą nepriima. Juos ga-
*- * iti L’ 11 C

Įima siusti tiktai per Ameri- «»,. HJ1 ‘
Vn« Psfirinny n Krvvin Kairy mylių Oe

linkėj daug netikiu pinigų 
ir žmonės jku galėję pasidė-

kamsyra Nustatytos sekan-Viena.( to,bavo' Jungtinė Kongreso komi-, “ J 
*- - - J numušta ties Londonu. An- sna nutarė pakelti kainų DU1KNYGŲ APŽVALGA 

Išdidus lenkai.
Louis Fischer, plataus. 10 paaeu savo vai uą ir au- Amerikai atakuoti, nes iš $12 000 Du tūkstančiu do-

masto žurnalistas, knygoje fesą laisko viduje ir ant pra^^jos pakraščio jie lerių iš karto. O kas girdė- \ “inspektoriai
1 1 « A 1 r s-s 1 a .. • _ Y _ _ J J   * * 1 * _ _A.     A .. *  —1 

čios taisvklės:

APSIVEDIMA1.
Noriu susipažinti su rimta ir tei

singa našle ar mergina, nuo 35 iki 
amžiaus. Prašau rašyt taip: 

V. J. Sturgis f4)
244 Keap st., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga moteris ar 
mergina

Tarp 40—50 metų, labai lengvas 
e t darbas atsakančiai - ypatai ant visa-

OI inveSll- 4OS. Pereik skalbti, bile laiku gali iš-
i • ii i "• —, ... , • . tt i ‘ ffation Pasiėmė iš vicO S590 eiti, subatom ir nedėliom liuosa. Ga-' glai mano, kad vokiečiai administratoriui Henderso- r e * u h prie savęs laikyt vaikų ar mergai-

, sbmtėjas pilvu- naU(|os šios rūšies orlaivius nui algą nuo $10,000 iki *
IS 1° Padctl Sa\O vaidą U ad*' AmpviVa; atakuoti. nes iŠ Fili tnkstančiii rln.

‘Men and Politics,” skyrių- konverto 
je “Proud Poles,”

Ateities Lenkija su lietuvių
mažuma. •*

kalba
ginčą

galėtu Amerikon atlėkti ir jo,-
2. Pageidaujama, kad SUgrjžti atgal.

laiškas butų rašomas anglų; * --------
kalba: jeigu jis parašytas “šis karas padarys Anaę

“Ppland Fights” žurnale/ , Tarp kitko autorius nuro-

Ii prie savęs laikyt vaikų ar mergai
tę, bet berniukas neturi būt senesnis 

.. . , . kaip 5 metų. Jeigu kurie iš skaityto-V eliau paaiškėjo, kad tie jų žinotų rimtų moterį, praneškite, 
busiu dėkingai. Kuri tikrai norėtų 
tokį darbų, atsišaukit bile laiku į 
krautuvę ypatiškai, arba Der laiškų. 

GEO. CIZINAUSKAS (6) 
1458 W. 15-th Street, Chicago, Iii.

ir išėjo.

buvo nepa
kad darbininkui butų prastai gudrus vagys, 

pakelta $2,000 per metus?
Kainų administratorius 

lietuviškai, tai ant konverto rikoje tokių permainų, kad: Hendersonas patvarkė, kad 
reikia padėt paaiškinimą: už 12 mėnesių jus anaerikie--gazolino ir aliejaus kaino?-au._ ■ T Zil____ :__»» • •_  _ l “ _ -x '___ l____ lr ,_ x_

KAIP VOKIEČIAI ŠEIMI
NINKAUJA LENKIJOJ.
Žinomas šveicariečių lai

kraštis “NeueZuericher Zei-

Petronele Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiusgruodžio 23 d. laidoje idė- do’ kad Lenkijos ribose bu- “^yrjtten in Lithuanian.” čiai jau nebepažinsite savo! negali būt aukštesnės, kaip ... _________________ ___ ____

tas Lenkijos vyriausybės m^jonų lenkų irs. nom-ivain hnt šalies,” pasakė iš Londono buvo pereitų metu lapkričio tung” paskelbė straipsnįjorietoj. milijonai uta-amiee^ vo- 3 įtaikė nepntab būt, g • 1 advokatas 7 dieNą. Jos gali būt tik že- apie Lenkijos gene. alinės <->
e ateities k?eclUr zyd^ baltgudzių ir J°kių nesuprantamų zenkių > * Vokietija iis Da- mesnėZ gubernatouros ūki. Iš to
.re,r,Vroti lietuvių. Norstoks didelis nei sutrumpintų žodžių, ne- 4; -------- j straipsnio pažymėtina vie-

pereitą ta, kur aprašoma, kaip vo-

Lenkijos 
pareiškimas. Toj jo
kur kalbama apie .. . .
T inkilu kaino dpmokratL sėtuvių. i>ors tuns uiuens , kad ii tphpra dar labai 1valSvhe nasakvta kad skaičius nelenkų ir sudaręs valia nieko rašyti apie armi- , ’ d { Maskvos fronte

valstybę, pasakyta, kad , anip dirbtnvps _ nipko gaIinSa karo jėgomis ir jmažumu |nipiu teisės bu- lenkams daug problemų, M^apie dirbtuvę- meko. » 6^ tunais Svalst bž. sąvadą neatsiėmė Mo- kleč,y administracija tvar
stančios pilnai rapektuotos. bet maršalas Pilsudskis, 20 nne»« oatat, nas,nau. ............................ u., v------------...
Iš grupių paminėti: slavai, amzlaus Lenkijos tėvas,

dairęsis daugiau užkariauti 
ir siekdamas prijungti dar ir tinkamailietuviai ir žydai. Kaip ži

nia, lietuviu Lenkijoj veik 
nėra, išskiriant buvusią 
okupuotąją
to pareiškimo 
atstatomoji
ši ir ateityje Lietuvos dalį buvo lietuvių valdžioje, kai W^shbgtoA, D?C.

doti Pa§inau- Rusijoj jj turėjo dide- ^bet Kryme prarado ko Lenkijoje buvusia? pra
4. Laišką įdėti į konvertą nuostolių, bet užtai ga\ o

užadresuoti
daugiau ukrainiečių, pada- Lietuvą, bet konverto neuž

• labai stipria ir .naudingą 
2 talkininkę—Japoniją.

svarbų Feodosijos miestą ii* monės ir prekybos įmones, 
uostą. j Tvarkymas esąs vykdomas

vadavaujantis ne tik eko-Kiniečiai sako. kad japo-

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Water SC, PhHadelphia, Pa. 

REUMATIŠKI SKAUSMAI?
Pais-EspeDeris, kuri* yra stebitinu lini- 
"Motu, suteik* ilgai tęsiančią, ,
■Glumą. Virs M milijonu bonkučiu parduota, 
ba* liudija jo naudmrumą. Reikalaukit 
tikrojo Paln.ExpeUerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAI N.EXPELLER

pasilaikyti. i lenkai, sekdami besitrau
kiančių rusų pėdomis, prisi-1

Kritikuoja Edeno derybas artino prie miesto. Prasidė- ant Lietuvos laiško, nepasa- susprogdinti 
su Stalinu. i jo mūšiai tai*p lenkų ir lietu- kyta-.w

-♦ vių. Kariaujančios pusės Laiškas gali eit kelis mė-
sąvnitrastis 192o metų spalių 7 d. pasi- nesiūs, iki pasieks Lietuvą.

... . ... rašė paliaubas. Tautu Są- Amerikos Raudonasis Kry-
tikuoja Anglijos užsienių jungog Karinės Kontrolės žius pristato jį į kurią nors

Londono 
“The Weeklv Review” kri-

nominiais. bet ir politiniais 
interesais. I minėtas įmones 
esą paskirti vokiečių komi- ŽILI PLAUKAI

FčaaaKttkj dabar prasidėjo sarai. Bet ši priemonė esan- I
ga aliejaus šaltiniais. O'lan- pats šalčiausis žiemos laiko- ti tik laikina, ros įmonės1 e- j foR cray hvr T
dai pasitraukdami tačiau; tarpis. šalčiai siekia 25 sančios rezervuotos vokiečių } Naajas Ura<1Įma.v sogrųžins plati-i 

Kiek dėti pašto ženklelių spėjo visus aliejaus šulinius: laipsnių žemiau Fahrenhei- kareiviams, buvusiems fron- »^li?P?lv’n£jp ‘^k?tr2jysn^u'. ♦
f- T.iotiivma loičVzv nonoco- ‘ tO ZerO i tP VlSP Pilė rnaZPSTllll ĮITIO- I _ _ " U pn.'iun

ŽILUS -PLAUKUS i 

FQR CRAY HA IK

KAUNE ĖMĖ VEIKTI 
VOKIEČIŲ TEISMAI.
Bernas.—Kaune atidarys ' 

ta pirmoji vokiečių teismoreikalų ministro Edeno pa- dal^a™ neitrąlą šalj,/o iš tenai jis “ storius Bridges bu-
sitanmus su Stalinu ir nuro- siunčiamas i nknnnota IJp- _____ = _________ vn nuteistas denortuoti. nes

te. Visa eilė mažesnių įmo
nių esančios uždarytos, nes 

Barry Bridges IŠ- laikomasi nusistatymo, jog 
, • • įjos “nesudarančios egzis-

; tencijos pagrindo vokiečių 
Califomijos CIO organi- tautybės žmogui.

I timų |1.50.

ROXY RĖMĖMĖS
6859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

Stambiąsias pramonės į-
ri piTdvėius~memrkalėjimo 'O nuteistas deportuoti, nes menes Lenkiioje perėmu- 
už nelegalu rinklu laikymą, teismas buvo Įsitikinąs, kad sios vok.ecių firmos.

,____  ____ . ... „ . .. .. -------- -—pnktouso pnę komunis- sįį1ALIZMO teorua
duotas Lietuvai. Lenkai tu- bja, Turkija, Šveicarija ir paparčio žibras ir keturios į tų partijos, kuri agituoja Tai veikalas, kuns trumpais ir aiž 

o tžUzv .yovj.irvt; švpdiia. kitos apysakos: smurtu griauti šios šalies Ki3?3.

J 1 J * ------ -r •----- pasirasvme, kad susitari- siunciauias i unupuuvą *uie-
do, kad tuose pasitarimuose muj padavus didesnio auto- tavą. Neitralių šalių dabar 
buvęs išleistas pats s\ar- Susitarimu nprlauor* Tsnaniin Pnrtncra-
blausias klausimas. duotas Lietuvai. U,

“Ką visuomenė labiausia rėjo miestą perduoti lietu- Švedija, 
nori žinoti,” — rašo sąvait- viams spalių 10 d., tačiau 
rastis, — “tai klausimas, spalių 9 d., pasišalinus Tau- 
kaip Sovietų Sąjungos nuo- tų Sąjungos oficialiems as- 
mone turėtų buti Įdėta Į re- menims. pulk. Želigovskis, 
tėžius Vokietija po pralai- lenku kariuomenės karys,
mė.iimo ir i kokios rūšies vadovaująs lenkų karei- M skaitytojai jau ži- 
amžina taika ji ziun? Taip- viams, Vilnių uzeme. Tada ;
gi, kas bus su Lenkija ir jos prasidėjo komedija. Lenki- boįšeyikP katorgą Lietuvos 
sienomis, su Estija. Latvija ios vyriausybė pavadino - -
ir Lietuva, kai Reicho jėga Želigovski sukilėliu. Pilsud- nai tUj4 kentėti m kiS krac
hus palaužta?” ; skis viešai nusiplovė rankąs

“Daugeli? tų, kurie klau- pulkitankaT vei- sak°j° dabar i Londoną at-
sė Edeno kalbos.” — tęsia , į ■ Sakymu Ar visa- vykęs darbininkų
“The VVeeklv Review,”— p unijų vadas Mastek. Jis bu-
“turėjo galvoti... apie Balti- *p,:o.nvąki? Ar vilnie v0 &uimtas 1J)39 metais, tuo- 
jos valstvbių* sunaikinimą, 7U Lietuvai’ Ne Jaus kaiP tik raudonoji ar-
apie išprovokuota karą į J7kiia naekeibė kad Vii- mija’ susltarusi su Hitleriu, 
su Suomija, ir visų labiausia užplūdo pusę Lenkijos. Iš
apie emugĮ. suduotą Lenki- ka()a ^nkai - užėmė jfe tu_ pradžios bolševikai laike jį

Kaip Gyvena Trem
tiniai Bolševikų 

Katorgoj.

(Ji Neuzsiiikintis Vyras; <2* Žy-j 
ta. Jo<e nurodoma kaip žmonės pai- į 
kai tik: į visokius prietaras, 
hnrtus ir tt ........................ 15c.

-muilu griauti Šios Šalies ,kiaf3/aktais parodo, kaip iki šiol1 kei- 
• t? . • j t tesi draugijos formo3, ir kodėl turės

VHldZlZĮ. Bet Briuges apellH- būt pakeistas kapitalizmas.
ir laimėjo, nes valdžia K>ina ..............................  250

Sveikata—Bran giausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
j CASTILE OLIVE OIL 

SHAMPOO

jai jo? nelaimėle: ir turėio . , , silikti T^kv™ kelis mėnesius Kovelio ka-
prisiminti. įei jau tas galėjo LĮėjime. Paskui išbugdė Mas-
but
temo
nė. bet ne rusiška...

t2rptaU,i- lč reikėjo lošti iki^lo. Vii-
naskelbė nlebiscita tis' Vertė Prisakyti už 

Stalino diktatūrą. Kai jis 
nesutiko, ištrėmė jį Sibyran 
ir pristatė prie katorgos 
darbų. Jis pamatė, kad į tą 
katorgą suvaryti tūkstančiai 

Toliau autorius aprašinė- žmonių, kurie atsisakė “pa- 
I.ietuvių ja, kaip tas neva ulebisci- sveikinti” Staliną. Darbo

mus
kad nustatyti, ar jis paliks 
Lenkijai ar Lietuvai. Aš nu
vykau iš Berlyno i Vilnių 
stebėti ši žaidimą.”

LIETUVIŲ SPAUDA.
Dėl Lietuvos nepriklauso
mybės būtinumo lietuviai 

negali abejoti.
“Argentinos

Balsas” giuodžin 18 dieno? tas buvo vienšališkai vyk- sąlygos bolševikų katorgoj 
numeryje rašo: ‘ Arg. L. B; domas. Plebiscito stebėti baisios. Stačiai pragaras, 
stovėjo, stovi ir stovės už ir aprašyti buvo nuvykę vie- Darbas prasideda 3 valandą 
demokratinę Lietuvos Ne- nuolika užsienių žurnalistų, ryto ir baigiasi tik 7 valan- 
priklausomybę. Redakcija kuriu septyni buvo francu- dą vakaro. Dirba 12 valan- 
nekuomet nėra pasisakiusi zai du britai ir du ameriko- du. Maistas biaurus. Guolis 
prieš Lietuvos nepriklauso- nai. Autorius sako: “Kas kaip gyvuliams. Pilna pur- 
mybę ir tokios nesąmonin- vakarą mes buvome Lenkų vo. utėlių ir kitokio brudo. 
Kos minties nekuomet ne- vyriausybės, spaudos sky- Mastek sakosi dirbės miške 
reikš.’ Tai svarbus ir svei- riaus viršininko vaišinami, prie 50 laipsnių šalčio, visąi 
kintinas pareiškimas. Lin- Daug vyno liejosi. Kai vy- menkai apsirengęs. Per 10 
kime padaryti dar vieną nas savo darbą atlikdavo, mėnesiu jis netekęs 80 sva- 
žingsnį: nebūti pašto dėžu- būdavo keliami toastai ‘už rų svorio.

• l

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė

A. M. METELIONIS.

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. lr pridėtas “pekloą” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunpma “Kelei
vio" Knygyne.

Adresas: “KELBJVIS” 
253 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas

A. M. METEUONj 
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

vo
negalėjo įrodyti, kad atvy
kęs Amerikon jisai butų ka
da prisidėjęs prie tos orga
nizacijos. kuri iš pasalų 
dirba priešvalstybinį darbą.’ 
Dabar Bridges mėgins tap
ti šios šalies piliečiu.

OLANDAI SUNAIKINO 
24 JAPONŲ LAIVUS.

i padarytas iš tikro-
♦ io Castile muilo.
} U. S. P. Išplauna 
l pleiskanas ir viso- 
l kius kitus nešvaru- 
| mus ir sustiprina 
{odą. 50c. už bonką.
J ALEXANDER’S HA1R J 
j REFRESHING TONIC j
* Alieją -ir Odą Gydančiu Vaistą*

Gydymas visokių lijru Šaknimis,
Aiiįrrnenimis. Žievėmis. Žiedais, Sėk-
viS.ur JuŠ’ I Pa?ymėtYn’a”^yduolė”dė1 j
ir Vot^nAkZi ir paaiškinhna^ koSa • P!aukų «>■ Odos gydymui. J

Įb^Sdo ir ^ *50 centų už bonką. .
-PraiTu iš K^naHo. štampu nesiusti. ♦ .. Pasižymi savo penimu Pnsiun- ’
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) ! v,.am J*1! ^a3t? 1 visas dalis Su-» 

• vienytų Valstijų.Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus t 
. , geriausia siusti Money Orderiu, arba ♦Olandu valdžios mfor- popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) J 

n\|-» mirai ii'VK\s '»
248 W. FOURTH STREET 1 !

SO. BOSTON. MASS. ■
macijų biuras praneša, kad 
tarp 13 gruodžio ir 16 sau
sio dienų olandų ginkluotos
jėgos Tolimuose Rytuose * 
sunaikino ir nuskandino |

' 24 japonų laivus, būtent: 2 | 
• kreiseriu, 4 naikintuvus, 11 I 
transportų su kareiviais, 3 
tanklaivius su gazolinu ir 4 S 
kitokius laivus. Tuo pačiu | 
laiku trys priešo kreiseriai j 

. buvo sužeisti ir keliolika | 
mažesnių laivų buvo šuga- g 
dinta. £

ISPANIJOJ AREŠTUOJA
MI PELNAGROBIAI.

į Iš Ispanijos pranešama, 
kad tenai aštriai baudžiami 
savanaudžiai pelnagrobiai. 
Barcelonoj du fabrikantai 
buvę nubausti po $40,000 ir 
jų fabrikai uždaryti šešiem?

, mėnesiams. Trijuose kituo- 
; se atsitikimuose kaltininkai 
turėjo užmokėti po $16,000 | 
pabaudos ir buvo nusiųsti į | 
prievartos darbo batalionus E 
visam laikui, kol jų biznio | !
įmonės stovės uždaiytos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

* l
SOUTH BOSTON, MASS. »

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0.. be
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST, 
VVORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2271.

I
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Moterims Pasiskaityt
V ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
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TEN, Už OKEANO...
Aš perskaičius Glorijos 

laišką pagalvojau:
—Ji buvo gražesnė už 

mane, bet man aritmetika 
geriau sekėsi... Tada mudu 
su Kaziu buvome geri drau
gai. Neklysčiau pasakius, 
kad aš buvau viena jo arti
miausių draugių. Ryte jis. 
mane pirmą suole aplanky-l 
davo su aritmetikos sąsiuvi
niu. Mudviejų uždaviniai 
visados būdavo padalyti 
vienodai.

Aš negaliu suprast, kaip 
jis galėjo vesti Gloriją. Aš 
visados manydavau, kad 
mudu užaugsime vienas ki
tam... Bet gyvenimas atsky
rė...

Kazys buvo gabus moki
nys. Dabar Glorija rašo, 
kad jis geras daktaras. Ji 
rašo, kad jai gerai. Kaip 
daktaro moteris, ji visur pa
gerbta. Tuii vardą. Turi 
gražią šeimyną, namus ir 
gražiausia apsirėdžius viso
je apylinkėje. Ko daugiau 
moteriai reikia? Kad man' 
tokia laimė... Bet aš nepa
vydžiu jai. Aš tik manau 
apie ją ir save. Mudvi buvo
me geros draugės ir tebe- 
esame. Draugei draugės gy
venimas galima apmąstyti.

Perskaičius jos gražius 
laiškus aš nekartą verkiau. 
Laiminga ji. Man nuo sėdė
jimo jau ir strėnas naktim , 
skauda, o aš dar panelė... 
Akys gerokai susilpnėjo. 
Be akinių jau mažai tema
tau. Nuo rašomosios maši
nėlės raktų nagai atbukę. 
Kaip čia senai turėjau tokią 

-gražią ftgurąLDabar-jau sė
dynė dviguba nuo sėdėji
mo. Dėl akių susilpnėjimo 
turiu gilią raukšlę tarp ant
akių.

Kaip kada pareinu namo 
taip pavargus, kad, rodos, 
nepakeliu rankų, neištariu 
žodžio. Bet jei ateina kokia 
moterėlė, tai šypsokis, o jei 
ne, tai sako: sensta panelė. 
Ir liks senmergė.

Dieve mano, kaip tie žo
džiai užgauna! Gal ir teisy
bę sako. bet kodėl žmonės 
turi garsiai kištis i kito gy
venimą?...

Laiminga bučiau, jei tu
rėčiau Glorijos pavardę. 
Nekurie vyrai da ir dabar 
mane vestu, bet mano am- 
žyje jau meilę su meile sun
ku suderint... Kaip katro va
kare pabučiuota, ryte tik 
nuodėme skaitau—meilės 
nejaučiu... Jau ir liksiu vie
natvėj... Jau man ištekėti 
meilė netarpininkaus... Per
ilgai laukiau... Toks jau ma
no likimas. Niekam negaliu 
nei pasiskųsti. Nieks nekal
tas. Nieks nepaguos, tik pa- 
sijuoks.

Pakėlus galvą aukščiau 
nuo stalo, kad ašaros ne
kristų ant rašomos popieros, 
rašiau Glorijai šitokį laiš
ką:

‘'Miela Glorija! Man 
linksma girdėt, kad esi lai
minga ištekėjusi už Kazio. 
Pasveikink nuo manęs Ka
zį ir visą šeimyną.

“Pas mane viskas po se
novei. Dar vis dirbu čia raš
tinėj. Gerai moka. Pinigų 
turiu viskam. Einu kur no
nų, darau ką noriu. Turiu 
daug draugų. Vyrai karts 
nuo kalio paprašo tekėti, 
bet man atrodo, kad aš 
jiems pergera. Jie tik tiek 
turi, kiek aš. Jei ištekant ne
galima gyvenimą pagerint, 
tai geriau būti vienai. Da
bar nors niekas nerupi. Pa
rašyk ką nors daugiau apie 
save.

“Tavo draugė...”

Glorija gavus mano laiš
ką galvojo:

—Ji nori. kad aš parašy
čiau ką nois daugiau apie 
save. Jei rašyčiau daugiau, 
tai reikėtų parašyti kaip aš 
tikrai gyvenu... Ji juoktųsi. 
Sakytų: gerai man. Ko no
rėjau. tą ir gavau... Ji Kazį 
irgi mylėjo... Bet aš jį ga
vau... Laiminga ji... Nerei
kia vienai vaikus aušinti. 
Daktaras vis ne namie. Nėra 
poilsio. Jau turim tris vai
kus, o dar vos tik pradedam 
gyventi... Mergina padeda, 
bet motina visur pirmutinė. 
Apžiūrėk, pavalgydink, pa
guldyk visus. Nespėji atsi
gulti, vyras pareina, arba 
turi keltis jį išleisti pas ligo
nį. Pacijentai ir skolų neat
simoka. Kanais galo su ga
lu negalima sudurti.

—O jai niekas nerupi. 
Kur nori, ten eina; ką nori, 
tą daro. Viena, sveika ir 
laisva. Mano jau ir sveikata 
mažėja. Vaikai nepajaunys. 
Pasakau Kaziui kaip kada, 
kad skauda galvą, tai sako: 
kaip vaikai paaugs, tada pa
silsėsi ir viskas bus gerai. 
Jis turi laiko apie kitas tupi
nėti, bet man tai tik žodį iš
taręs bėga pas kitas, štai, 
koks mano gyvenimas! Ne
norėtų ji tokios laimės, jei 
žinotų...

—Jaunystę atsiminus ir 
mano gražius laiškus per
skaičius, atrodo gerai. Gy
venimas peimaino viską ir 
visus. Kazys irgi jau ne' 
toks... Užimtas tik dajbu... 
Aš jam _ kaip algąf imanti 
slaugė- JU-pamato mane tik 
tada, kaip jam reikalinga... 
Ten, toli. už tolimojo okea
no, nėra taip gerai, kaip 
mes įsivaizduojame... Tolis 
vilioja alkaną širdį... Nesiek 
gražiosios vaivorykštės, nes 
ji sutirps rankoje... Svajo
nių dangų lankyk tik =vajo- 
nėm... Ir jos gyvenimas nė
ra taip gražus kaip skamba 
laiškelyje...

Ona Pucetaitė.

SENOVĖS GRAIKU 
SĄMOJUS.

Kaip žinome, graikai bu
vo labai karingi ir drąsus 
žmonės. Kaitą graikų ka
riuomenės vadui Leonidui 
kažin kas nusigandęs pasa
kė. kad priešininkų persų 
esą tiek daug, kad jų pauja
mos vilksnos užtemdančios 
saulę.

—Na. ir gerai,—atsakė 
jis. — Mums bus daug ma
loniau kovoti pavėcvie.

Kūjų Vincas.

SOVIETU DELEGATĖ

čia yra parodyta Klavdija 
Nikolajevą, kuri yra atvykus 
Londonan su rusų prekybos de
legacija.

Iš Avsauaos Stammi Amerikos Vėliava

KALBOS DALYKAI

Stephen kolegijos studentės nupirko už 
dėtą Jungtinių Valstijų vėliavą. Tą

apsaugos štampų ir padarė iš jų žvaigž-Jean Godde.

“KELEIVIS” DUODA KNYGŲ
“Keleivis’* turi daug gerų knygų, kurias nori paskleisti 

tarp savo draugų kaip galima lengviausiomis sąlygomis, 
todėl leidė jai daro šitokį pasiūlymą:

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją ir prisius 
jo prenumeratą vieniems metams, tas gali pasirinkti sau 
už visą DOLERĮ knygų iš žemiau paduoto kataliogo. Tai 
bus “Keleivio*’ dovana. Mes apmokėsime ir persiuntimą.

Bet prašome pasiskubinti, nes kai kurių knygų jau ne
daug beturim. Kol jų dar bus. jų galima pasirinkti ir dau
giau kaip už doleri, tik tokiam atsitikime skirtumą reikia 
primokėti. Pavyzdžiui, jei pasirinksite už $1.50, tai 50 
centų reikės primokėti.

Dovanų galima gauti ir kitokiu budu. Kas užsisakys 
knygų už vieną DOLERĮ, tas antrą DOLERĮ gaus dovanų. 
Kitaip pasakius, perkant už 1 dolerį, “Keleivis” duos 
2 dolerių vertės knygų.

O kas pirks knygų už $2. tas gaus jų už $4. Vienu žo
džiu—jųs mokat už knygas tik pusę kainos, o kitą pusę 
“Keleivis” jums aukoja.

Knygas prašome rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.

SNIEGAS.
Sniegas—žiedas prieblandos. 
Sniegas—vakaro sparnai. 
Sniegas—daina be gaidos. 
Sniegas—tirpstanti sapnai.

Lyg skraistė žiedais išpinta, 
sniegas krinta, krinta, krinta...

Iš tyliųjų debesų, 
iš tolių erdvės dausų.

čia į žemę, 
kur aptemę

nuo tamsių rudens laikų 
stūkso apdarai laukų—

Lyg skraistė žiedais išpinta, 
sniegas krinta, krinta, krinta...

Sniego apsuptas krislais 
tyli, stovi ir. klausais, 
kaip tolių varpų balsais 
kalba žemė su dausais.

Lvdi mintvs tolu aida.* •> V i 7
o snieguolės skraido, skraido... 

Tolimų sapnų šešėliai 
prieblandoj dūluoja vėlei.

Pasibaido.
Išsisklaido.

Tai aplinkui vėl sustoja, 
tai laukimų sutemoje 
vėl tolyn, tolyn vilioja.

Slepia rūke tylų veidą.
O snieguolės skraido, skraido.

Monų apsuptas tinklais 
tyli, lauki—gal ateis?
Sniegu papuoštais keliais 
iš dausų gal nusileis?

Pamatysi, kaip pe? miegą.
veidą šypsantį iš sniego...

Bet aplinkui vien tyla. 
vien tik pusbaltė migla

ir liūliuoja, 
ir banguoja...

Tik varpai už miško alda 
ilgą, dulsią žemės maldą...

Tiktai juda baltas rūkas,
tik snieguolės sukas, sukas...

Kazy* Binkis.

.JUOKAI.
KUNIGAS GAVO BUČKĮ.
Viena jauna ir daili moteris 

sunkiai stūmė i kalną apdengtą 
vežimėlį. Ėjo pro šalį kunigas ir 
tuoj pasisiūlė:

—Aš tamstai padėsiu i kal
ną...

Ir abudu sukibę Įstūmė veži
mėlį į patį kalną. Tenai jie su
stojo ir moteris klausia kunige, 
kiek jis norės atlyginimo.

—Man nereikia jokio atlygi- 
mo—atsakė dvasiškas tėvelis — 
Aš tik norėčiau pabučiuot tams
tos vaikuti.

—Vaikutį? Kad aš jokio vai
kučio neturiu !—atsake moteris.

Ji nutraukė uždangalą nuo 
vežimėlio ir tenai pasirodė bač
kutė alaus. Kunigėlis vistiek 
pabučiavo, bet įspėkit—ką?

“aprašė apie...”

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvanus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
iš niki ėiiiėsi tiek Vanuefis, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 

v .ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- 
diiŽnai tai kitų klausimų, j kuriuos negali

[KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko. 
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi jr labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia

Nesakykit:
Musų spaudoj __ _, , - ., - .

tenka pastebėti šitokių ne-...____________________
tikslumu: “Jis gražiai apra- Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai išaiškinta visa jų benatystės istorija, 
ri artiat vėstnves ” a V b ii' f*—taS; —as sakin>'s—tei "?u?a,s ku-. jos pasekmės m doriškas dvasiškuosapie \ estu\ es, arua~. nigų argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas, šią knygą turėtų per-
“TaS korespondentas netei- mokslas nuo pradžios iki galo. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

- - Kaina .................................................. 25c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa- APIE DIEVĄ, VELNIĄ, pultų i tokią kunigų globą. Parašėrv* vr'lT lt? dd * c" a r» a kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su-

IK riCAUAIią. jiietuvino Ferdinand de Samogitia.
Parašė Robert G. Ingersoll, gar- Kaina ............................................. 25c.

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- !
______ _ lijos prietarų naikintojas. laibai įdo-( BEN-HL R.

VeiksmaŽodflS “aprašė” aiš- *r Pam°kmantis kūrinys. Į Istoriška apysaka iš Kristaus lai-
, • • i. i,„j b Kama .................................................. Z&c. Parašė Lew Wallace. 472 pusikiai pasako, kad korespon- i Kaina ................... $2.00
dcntac raip anie ta mitinga AMERIKOS MACOCHAS. .....................
or tnAol Arba kaip katalikų kunigas ' EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Koncertą, touei p<žRdrtt) Hans Schmidt Nevv Yorke papjovė šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
jimas tos sanvokos atskiru* savo meilužę, Oną Aumuller’aite. daugybė straipsnių, juokų ir tt.

1‘‘orvi/v” Volinrroc pv • Knygele su fotografiškais atvaiz- Puikiai iliustruotą. Kaina .... 25c.apie nėra reikalingas, u įdais. Kaina ........................  ioc.
nereikalingas žodis sakiny tvctoaita vatai i įB,BLIJA.SATYROJE.
Irortoic rl$i neimli • * *-»-** IztiKOllO l’LAiA.Ll* : Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tosKartais daugiau sugadina ISTMS nesileidžia.Labai juokini su
skonio, negu muse bars- ' /f .Y1' , * ;;7y puikiais paveikslais, perstatan-
Ain/vco ■. Dalijant Detroito lietuvių socialis- £jajs įvairias nuotikius nuo prieš su-
C1UOSC. ;tams plakatus netoli nuo bažnyčios, pasaulio iki užgimimo Kris-

Taifiri įsidėkit Šitą pastaba kun.!F°. pakurstyti brostvininkai uz- Uus Įpiięs ši4 kny.;a niPkas nešikai.
galvon ir niekados' nesakykS7iė“p^p^i. m ....
įeit JYTYPflš#* anie mitin- j*” -*ra Šioj knygutėj aprašyta, su vi- jęku jis apraše apie mum >sais teismo rekordais ir liudininkų

singai aprašė apie musų mi
tingą.”

Šitokiais sakiniais visai 
be reikalo dukart yra karto
jamas “apie.” Jau vienas

—Aš noriu vaistų nuo aun-
vočių.

—Labai gaila, bet mes vaistų 
neturim.

NEREIKIA UŽDRAUDIMO 
ŽIŪRĖT.

Į salaveišių restoraną atėjo 
svečias ir užsisakė pietus. Vė
liau. mokėdamas tarnui pinigus 
jis pastebi:

—Kaip matau, tai arbatpini
gius čia uždrausta duoti.

—Dievaži, uždrausta! — sa
ko tarnas. — Bet ir obuoliai ro
juje buvo uždrausti...

AMERIKOS VAISTINĖJ.
—Heilo! Ar čia vaistinė?
—Taip. čia drugštoris. Ko

tamstai reikia?
—O ką jus čia turit?
—Turim aiskrymo. kavos.

kiaušinių ir šviežiai iškeptą 
kumpi. Be to. turime gerų ciga
rų. guminių batų su ilgais au
lais. laikrodžių ką patamsy va
landas rodo, visokių puodų ir ko 
tik reikia virtuvei.

FARMERIAI, KLAUSYKIT!
Farmerio ganykloj ganėsi 

banda galvijų ir vienas jaunas 
veršiukas prie savo motinos mė
gino retkarčiais nugnybti žolę. 
Iš didelio miesto atvažiavusi 
• mokyta” leidė žiurėjo-žiurėjo, 
ir paskui sako farmeriui:

—Klausykit, kodėl jųs neįsi- 
taisot visų tokių mažų karvu- 
kių? Juk tos didelės jums labai 
daug suėda.

IS TIKYBOS PAMOKŲ. 
Kunigas—O kaip sekasi šven

tasis mokslas. * •Davatka—Labai gerai, dvariškas tėveli. Rytoj jau užbaigsiu pono Jėzaus gimimų.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?gą,” ar ka nors panašaus, parodymais. Kaina ...

Visados yirtokft tiktai vie-: ALIZMAS IR religija. „IS
ną 1S d\iejų: arba JIS apra- Labai įdomi knygutė šituo svarbiu visai atmeta. Mokslas mano. kad 
Še mitinsią ” arba “iis rašė klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 'žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir si

. ... ,, ...» nas katalikas ir socialistas. Parašė knyga parodo, kodėl taip manoma,apie mitingą. Puritlkas. g Vandervelde. vertė Vardunas. j Labai įdomus ir pamokinantis
*" __________ ‘Kaina ................................................ 10c. >skaitymas. Kaina ........................ 25c.

25c.

VOKIEČIAI NETEKO
TARP 2 IR 3 MILIONŲ 

VYRŲ.
Anglai mano, kad nuo 

karo pradžios iki šiol vokie
čiai bus jau netekę apie 
2.000,000 kareivių, dau
giausia Rusijoj. Amerikoje 
vokiečių nuostoliai apskai
tomi apie 3,000,000. Rusai 
skaito da daugiau, iki 5 mi
lionų, bet tam niekas netiki.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Chas. Jankauskiui.—Mes
įvertinam gerus draugo pa
geidavimus, bet leisti “Ke
leivį” dukart į sąvaitę dabar 
netinkamas laikas, nes vis
kas brangsta ii- visko prade
da stigti. Kai kurie sąvait- 
raščiai buvo priversti jau 
kelti savo kainą ir sykį į sa
vaitę eidami. “Keleivis” tuo 
tarpu kainos dar nekėlė, bet 
pradėjus leisti dukart per 
sąvaitę, kainą reikėtų žy
miai pakelti, ir da nežinia, 
ar butų galima gauti dau
giau popieriaus ir kitos me
džiagos. Todėl ir sakom, 
kad dabar netinkamas lai
kas laikraštį didinti.
LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1942 METAMS. 
PIRM.—Juozas Marulis,

906 Prescott st., Waukegan, IU. 
PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia, 

733 Lincoln st.. Kaukegan, III. 
PROT. RAST.—Susana L. Gabris, 
730 McAlister avė., Waukegan, III. 

IžD.—Kazimieras Vaitekūnas,
7Ž6 Eighth st-, Waukegan, III.

FIN. RAST.—Emilija Kemaps Bros 
111 McKinley avė., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis, 
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus.
M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dieni kotno mėnesio, 1:00 v. po pie
tų, Liuošybės Svetainėje, kamp, Sth 
ir Adams Sta., VVaukegan, IU.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 
Audimo apdarais ......................... $1.50

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

. dėl jam reikia riebalu ? šituos klausi- 
i mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
' Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

* SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičinnas, Chicago, 
IIL, 1911 m., 339 pusi. Drūtuose 

{audimo apdaruose. Kaina .... $2.50

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- • 

j nuojama. Kaina ........................... 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

’čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

: LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

; daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
laibai užimanti ir pamokinanti kny- 

' ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
j Audeklo apdaruose .................... 75c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

r žmonės kuria per amžius? šį intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau- 

| simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ...................................... lOc.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
Į “Žemė ir Žmogus” yra labai pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip cniliza- 
voai. Daugelis paveikslų įvairių rasių žmonių, vyro ir moterų.

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yr4 padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

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

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesamus joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ............. 1.................................... 20c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

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

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

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

užsltikintia Vyras- (2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietaras, burtus lr tt...........15c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 125 pusla
piai. Kaina ..................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, Imtinai turėtų 
perakaityt' šdą knygutę. Kaina 10c,
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7INIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETO VOS

(Gautos aplinkiniais keliais)

iš Pan- Ameri kos Konferencijos

TAURAGĖJE PALEIDO 
156 POLITINIUS KA

LINIUS.

‘600 METŲ NUO GEDI
MINO MIRTIES.”

Poetas Antanas Miškinis
Jie buvo tenai vokiečių su- per Kauno radiją skaitė pa

imti kaip bolševiku tai- skaitą “600 metų nuo Gedi- 
kininkai. mino mirties.” Prelegentas^

„ .x . charakterizavo Didijį Kuni-l
za, Deutsche Zeitung įrn gaįkštį. kaipo plataus vals- 
Ostland rašo, kad Šiaulių tybinio mąsto vyrą ir pir- 
apygardos vokiečių komisą- majį Lietuvos valdovą, ku- 

Gewecke apsilankęs neVengė naujanybių, ne- 
Tauiageje Čia prekyvietes skiepijo fanatizmo ir ne- 
aiksteje buvę išrikiuoti 156 vengė bendradarbiauti su 
politiniai kaliniai, kune krikščioniškuoju pasauliu,
sovietų okupacijos metu jjg jkurė Vilnių, kur turėjo 

buvo bolševikų suklaidinti bujoti kultūra. Miesto gar- 
įr išnaudojami nusikalsta- gyejt paplito po pasauli1 
miems darbams. Komisą- mokslais ir menu. Vilniaus 
ras Gavecke pareiškęs, kad architektūra liudija apie 
“naujosios Europos fiure- garbingą praeitį ir apie! 
ns Adolfas Hitleris politi- mjesto statytojų skonį. Vil- 
mams kalimams dovanojus nius suliepsnojo idea-

Šis vaizdelis parodo Amerikos respublikų konferenciją Rio de Janeiro mieste. Prie mik
rofono kalba Brazilijos prezidentas Getulio Vargas.

IR JIE LIETUVOS “IŠ- KOVOJA SU DĖMĖTĄJĄ RENKA MAISTĄ SUŽEIS 
LAISVINTOJAI.” ŠILTINE. : TIEMS KAREIVIAMS.

Rusijos bolševikai Lietu- Bernas._ Ryšium su Lie- “Deutsche Zeitung

KAIP VOKIEČIAI TVARKO DARBI
NINKŲ REIKALUS LIETUVOJE.

Okupavę Lietuvą, vokie-' surišti darbininkai gauną 
čiai pertvarko pagal nacis- darbą vietoje arba netolie- 
ką kurpalį. Darbininkų rei- se- Nevedę darbininkai nau- 
kalams tvarkyti įsteigė dcjami darbams ir kitur. Į 
“darbo įstaigą,” kui i vo- Rytų Prūsiją pasiųsti darbi- 
kiškai vadinasi “Arbeits- ninkai gali savo sutaupąs 
amt.’’ Tokių įstaigų Lietu- siųsti j Lietuvą. Vokietijoje 
voje yra keturios: Kaune, dirbantiems darbininkams 
Vilniuje, Šiauliuose ir Pane- esą galima siųsti šiltus dra- 
vėžy. Joms vadovauja “ta- bužius žiemai iš Lietuvos, 
rėjas” Peschel. Kožname bet tiktai per darbo įstaigas, 
apskrityje yra dar įsteigtos p . , nar^kė kad
pagelbinės darbo ištaigos. „ ' • ,..l . •H - t> Kaune ir v įlniuje esą pra-

Paklaustas, kodėl buvo monės įmonių, kurias reikią 
panaikintos veikusios Lietu- išlaikyti ne tiktai karo mo
voje “darbo biržos,” kurios tui, bet ir po karo. Tarp to- 
parupindavo darbininkam? kių Įmonių paminėtos: me- 
darbo. Peschel atsakė, kad džio, metalo, tekstilės ir 
jos esančios užaugusios “li- chemijos dirbinių įmonės, 
berališkoje dvasioje,” todėl R ,. .. , , ,
jos naujam uždaviniui neti- į? ‘°
kusios. Todėl “darbo įstai- tc^ pramones įstaigas 
gos” (Arbeitsamti buvusios L.etuvoje vokte-
perorganizuotos “vokiečių aai nemat0 relkalu- 
pagrindais.” Vokietijos dar
bo ministeris pasiuntęs į NET MAŠINŲ DIRŽUS 

REIKIA REGISTRUOTI.
«kx»v v o ■■ ..-c-__ _ - Reicho komi-

maStasJC«užei«tiem<“vokie- zacini darbą. Taip pat vie- saro įsakymu “Ostlande” 
čiu kariams ir ligoniams. ti.".iai tarnautojai turėję per- turi būti užregistruoti pra- 
Buvę surinkta: 916 žąsų, eiti speciahnius kursus. Da- monėle naudojami odiniai 
1,440 vištų, 45 kalakutai. bar tama“tol>». diržai o taip pat sena gele-
340 ančių ir 45 kg. mėsos. “Pie.300. Vienam vokiečių zls lr laužas.

„„„vis;.,- k,„.Z specialistui’ tenka 10—15

laisvę Jie išsėdėję kalėji- iaU ibSįidė vaErį kuto: v, jie J dėmi i OstS"rašo, W fiyt^ Lietuvą keliolika specialią- ~ "
me kelis menesius ai ba bu- ra j rytus. Gedimino ainiai i ją “išlaisvinę.” Dabartiniai tosios šiltinės epidemija, apskrityje buvęs renkamas Vokietijos, .. . ,................... rą j rytus
\ę laikomi policijom pneziu- ne y^gjgkai supratę, kodėl okupantai irgi sakosi atėję Vokietijos generalinis ko
loje. loliau komisaras, Gediminas nesistengė plės- Lietuvon kaip “išlaisvinto- misaras Lietuvoje von Ren- 

.! ■■ 'i ekspansijos .ginklu. Jiems I jai.” į Sto išleido įsakymą pagal
atrodę, kad Lietuvai nau- Taip pasakė komisaras kurį visi buv. Lietuvos ka- 
dingiausia prijungti sveti-! von Renteln, įvesdindamas riuomenės sanitarijos pus-
mas žemes- Gediminas gi į pareigas Panevėžio ap- karininkiai ir viršilos nėr 3 Šie paukščiai buvę pasiųsti
suprato Tėvynės laimę kiek skrities vokietį viršininką dienas turi įsiregistruoti pas j Šiaulių, Kauno ir Vlniaus vai£Xhe?’ aiškino
skirtingai, būtent, vidujinė- Neumą. artimiausią gydytoją. Jie karo ligonines. Be to, Aly- , °

daT^riiTkad kiek'aalima Je ^P^bėje ir kultūros “Kaip vokiečių kanuo- bus įtraukti į kovą prieš šią taus apskrityje sulinkta gy- , , . T - Y? “ bdarys visa. kad kiek galima stiprėjįme. i menė, taip ir civilinė vokie-i epidemiją. Nuo prievolės vulių buvo pasiųsta į Kara- Tai vykstą
Bolševikai neleisdavo ši- čių administracija atėjo į šį- registruotis paleidžiami tie naučių 441 raguotis, 517 a a D , į a .

tokių paskaitų Lietuvoje kraštą kain išlaisvintoja,” sanitarijos karininkai ir vir- avių ir 59 kiaulės. Rinki- .J. lliantU
pareiškė savo kalboje Ren-: šįlos,. kurie Ūmauja pagal- mas, žinoma, yra lygus rėk- X

i Pagal “fiurerio” Hitlerio .k L. Bet jeigu sužeistiems rei-
k k' * 1, IĮ Į 1įsakymą, Lietuvos apygar- . Laikraštis Į Laisvę, įdė- kia rinkti maistą, tai kaip mo^ vokiečių a bą, buvę 

ikti straipsni, kviesda- p.a £u sveikais ^kiečių ka-
r<

sius, pareiškęs: “Jie visuo
met turi atsiminti, kad vo
kiečiai atėjo į šią žemę kai
po lietuvių tautos draugai. 
Kartu su vietine krašto ad
ministracija jie (vokiečiai) 
darys visa. kad kiek galima 
greičiau pašalinus karo žalą 
ir pėdsakus.” Tenka paste
bėti, kad panašiai kalba vi
si okupantai, ar jie butų vo
kiečiai, ar japonai, ar įnsai.

skaityt.

ARBA MIRTIES BAUS
MĖ, ARBA 5,000 MAR

KIŲ DOVANŲ.
Bernas. — Vokietijos ko-

LAIŠKUS Iš LIETUVOS 
GALIMA RAŠYTI PER 
VOKIEČIŲ RAUDONA- dų komisarai privalą veikti

kaip “gyventojų draugai ir ma.sJ gyventojus i kovą su ;.efvfaV?' Ar'Jfe bunTnįyai- Vokietijoje ir vietoje, 
patarėjai.” pridūrė jisai. epidemija, palaikant svarą. gę? o jeigu svejkiems mais. Pasak Paschel. neatsakingiJĮ KRYŽIŲ.

Deutsche Zeitung im ‘ “SS^ikan^'^kėsi’vei- naikinant parazitus ir kitus Vra, to? kodėi‘'reikiaubT- fu“ks™aį. pl?tin' . kalba’' 
lan.t” r.r.ri^-i v.j4 p,-. Uc kain “(rvventniu drangai kgos platintojus. gauti sužeistems? 'ad^esanti ęy doma epo -misaras “Ostlande” išleido Ostland” praneša, kad Ry- kę kaip “gyventojų draugai -

atsišaukipią i gyventojus, goję pradėjęs eiti savo pa- įr patarėjai,” tuo pačiu lai- " a igsio su.i g mų 
pranešdamas, kad tie žmo- reigas Vokietijos Raudono- ku plėsdami jų turtą ir aJa,J " vibštL
mės, kurie bet kuo padės so- jo Kryžiaus įgaliotinis “Ost- 
vietų parašiutininkams, bus landui ’’ Fer šį įgaliotinį į Sibyra.

—,i: Tokie pat “draugai ir pa-
buvo ir caro žan-

tremdami juos tūkstančiais luota- ^uo tarpu Vilniuje 
; yra daug susirgimų šia liga.

LIETUVOS RAUDONA
SIS KRYŽIUS PEROR

GANIZUOTAS.
baudžiami mirties bausme. “Ostrando” gyventojai galį 
Tokia pat bausme bus bau- siųsti laiškus savo šeimų na- tarėjai 
džiami asmenys, gadiną te- riams, gyvenantiems užsie- darai, 
lefonus, telegrafus ir kitus nyje. Laiškai turį būti rašo- Nedaug geresni nei vo- 
susisiekimo irę n g i m u s.- mi vokiečių kalba. Juose kiečių komisarai. Jie Lietu- 
Tiems, kurie padės pagauti galį būti ne daugiau kaip 25 voje pastatyti irgi apiplėsi- 
parašiutininkus, žadama žodžiai.
5,000 markių premijos.

mo tikslais.

MIRĖ PROF. ŠAL
KAUSKAS.

VILNIUJE DAUG ĮSI
LAUŽIMŲ.

UŽDARĖ LIETUVIŲ NA
CIONALISTŲ PARTIJĄ.
Bernas.—Kaip jau buvoVilniuję paskutiniuoju

Bernas. — Gauta žinių, la 
kad gruodžio 4 d. Šiauliuo- ! maisto produktų krautu. 5u1n.ra.as v^ianue is.c- 
se mirė prof. Stasys Šalkau- ves- Po įsilaužimų i kelias nau->? pdt,'?kyra^_^ 
skis. Velionis buvo palaido- “Maisto” bendrovės krautu- draugijų ir politinių organi-

laiku padažnėjo įsilaužimai Pran.esta’komisaras Ostlande įslei-

kietijos generalinis komisą- krautuvės. Pavogta pinigai - _ • . , •
ras Lietuvoje von Renteln ir dideli cigarečių, degtinės bu"?™!,ra^’ kartdi;!?eS 
pareiškęs Univers i t e t u i ir kitų prekių kiekiai. nacionalistų partija! leista
užuojautą. ----------------------- ----------- Dabai. gautas dar nepa-

250 TAURAGIŠKIŲ MO 
KINASI VOKIŠKAI.

IŠNAIKINO DAUG ŠUNŲ ..u.aodl• tikrintas pranešimas, kad
Nuo lapkričio 1 iki 15 d. esanti uždaryta ir Lietuvių 

Vilniuje sugauna ir sunai- nacionalistų partija. Ar ši 
Tauragėje, kaip rašo kinta 67 šunys. Šunų pasiu- pranešimą' reikia suprasti, 

“Deutsche Zeitung im Ost-itimo liga paskutiniuoju lai- kad minėta partija visai už- 
land.'* atidaryti vokiečių ku žymiai sumažėjusi. Pa- drausta ar kad ji uždaryta
1 ■ o 1 Va • Vilime i i ą 3 ą zy r* 1 o 1 1**" 1 C* 111 V’ 1C O V*1 Q SI • 1 -P «kalbos kursai, kuriuos lan- gal vokiečių komisaro įsa- tiktai formaliniais sumeti 
ką 250 žmonių. Iš laikraščio kymą, savininkai, kurie ne- mais, ryšium su minėto pa-

i„j i---------- prižiuri savo šunų, bau- tvarkymo išleidimu, tuo tar
džiami.

sužinome, kad kursuose dė
sto 5 vokiečių mokytojai. pu žinių neturima.

Domisi Laivyno Dirbtuvėmis

# # Offieiai U. S. Nary Photo
Admirolas Marquart rodo d viem Senato patarnautojams 
New Ycrko laivyno dirbtuves. Tiedu berniukai atvyko iš 
\Vashingtono pažiūrėti, kaip Amerika stato karo laivus.

BAUSMĖS IR BAUSMĖS-
Vilniuje vėl nubausta vi- 

"a eilė žmonių už nelegalinę 
prekybą maisto produktais 
ir už kainų kėlimą. Bausmės 
siekia tarp 60 ir 100 vokie
čiu markių.

Šiomis dienomis Vilniuje 
nubausti 48 asmenys po 5 
vokiečiu markes už tai. kad, 
atvykę į Vilnių arba iš jo iš
vykę, nesiregistravo polici
joje per 24 valandas, kaip 
to reikalauja policijos įsa
kymas.

tacija, tačiau Vokietijoje 
deportacija nesanti žinoma, 
todėl ii “nėra priimta.” Kai 
kurie žmonės neužsiregist- 
ravę darbams. Todėl Kauno

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administraci jon nevėliau PAGEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per pzS- 
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal- 
olnt.

Norint, kad garsln'mas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest}.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleSkojlmus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodi- Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajteSko|imus giminių Ir draugtį, kai

na 1c. už Žod). Magiausio oajleiko- 
Jlmo kaina 65c.

Norint pajleSkot su paveiksiu, 
reikia pasiust fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROAO’.VAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Bernas.—Gaunama žinių, komisaras išleidęs naują i 
kad Lietuvos Raudonasis sakymą. Tada per 3 dienas,
Kryžius gruodžio pradžioje užsiregistravę 800 žmonių, 
buvo uždarytas ir perorga- daugumoje specialistai, ku- 

Vokiečių komisaro įsaky- nizuotas i Savitarpinės Pa- riems buvęs suteiktas dar- 
mu pertvarkomas statisti- galbos Draugiją. bas. Su gyvenamąja vieta 1
kos darbas. Statistikos davi-
nių rinkimas ateityje lei
džiamas tiktai su vokiečių 
Reicho komisaro leidimu- 
Tuos daviniu? gali rinkti ■ i

““““ 1 1 TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į 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 “Teisingas Patarėjas:”

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

BE LEIDIMO NEVALIA 
RINKTI STATISTIKOS 

ŽINIŲ.

NACIŲ PARTIJOS MI
TINGAS KAUNE.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo susirinkę vokiečių na
cionalistų partijos nariai— 
Vokietijos piliečiai, gyveną 
Kaune. Nacionalsocialistų 
(nacių) partija Kaune tu
rinti 285 narius. Susirinki
mą atidaręs propagandos 
šefas Lueth. o paskui von 
Fritsehe skaitęs referatą 
apie “Vokiečių uždavinius 
rytuose.”

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Steftukliaąoa Gyduolės, Kuriu* i'a 
naikina Žilintą, Plaukų slinkimą ii 
Plaigkanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam tyla, sler. 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu 
vo, bet nėra dažai. Nėra'riiako už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra 
žinti. Reikaiaujair.e agentų.
VALORTONE HERB CO..

Dept 4.
P. O. Box 305, CHnton, Ind.

NACIAI KONTROLIUO
JA MAISTO PREKYBĄ.

Vokietijos komisaro įsa
kymu. kiaušinius ir paukš
čius Lietuvoje gali supirki
nėti tiktai “Maisto” akcinė 
bendrovė ir “Pienocentro” 
kooperatinė bendrovė. Tas 
lietuvių įstaigas vokiečiai 
yra pasiėmę savo kontrolėn.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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 VVellso "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. Mass.

i i
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Brazilijos Kariuomenė

Pan-Amerikos konferencijos delegatai apžiūri išsirikiavusią Brazilijos kariuomenę. Bra
zilija-yra draugiška Jungt.nių Valstijų kaimynė.

Baisus Dokumentas Apie 
Bolševikų Terorą

Iš latviu šaltinių praneša- mos galvos ir šeimos narių 
ma, kad Latvijoje surasta* suėmimo operaciją atlikti 
dokumentas, kuris vaizduo- vienu metu, nieko iš anksto 
ja, kokiu budu buvo Įvykdy- nepranešus apie busimą 
tas “priešsovietinio elemen- perskyrimą.
to” išsiuntimas iš Pabalčio “Visa šeima siunčiama ijti 
valstybių. Ši* dokumentą.- pakrovimo *toties viename 
vadinasi “Instrukcija apie vežime ir tiktai pakrovimo 
Lietuvos. Latvijos ir Estijo. stotyje šeimos galva patal- 
priešsovietinio elemente pinamas i atskirą nuo šei- 
išsiuntimo operacijos Įvyk- mos vagoną, skirtą šeimos 
dymo tvarką." galvoms. Susikrovimo metu

šioje instrukcijoje paša- išsiunčiamųjų bute šeimos 
kyta: “Priešscvietinio ele- galva turi būti Įspėtas, kad 
mento išsiuntimas iš Pabal- asmeniški daiktai sudėtini Į 
tijo respublikų yra svarbu* atskirą čemodaną, nes iš- 
politinis uždavinys. Jo pa- siunčiamu ju vyrų “sanitari- 
sekmingas išsprendimas pa- nis apdirbimas” Įvyks at- 
reis nuo to. kiek rūpestingai skilai nuo vaikų ir moterų, 
apskričiu “troikos” ir ope- Pakrovimo stotyse areštuo- 
ratVviniai štabai sugebės jamieji šeimos galvos talpi- 
paruošti. operacijos Įvykdy- narni atskiruose, jiems ~kir- 
nio planą ir laiku numatys tuose, vagonuose, kuriuos 
visa, kas reikalinga. Opera- nurodys specialiniai tam 
tyvinių grupių (areštuojan-: tikslui paskirtas operatyvis 
čiu.iul instiuktavimą ap-j tarnautoias.”
skričių “troikos" atlieka šis šiurpus dokumentas 
operacijos išvakarėse mak- yra perdaug aiškus kad bu- 
simaliniai trumpu laiku1 tų reikalingi kokie komen- 
prieš operacijos pradžią, tarai...
Apskričių “troikos” laiku.--------------
parūpina reikalingąsia* “NIKELIUOSE” NEBUS 
transporto priemones ope- NIKELIO,
ratyvinėms grupėms išve- Dabartinės Amerikos 5 
žioti Į operacijos vietas kai- centa monetos, paprastai 
muose. Instrukta\us opeia- vadinamos “nikeliais.” vra 
tyymes grupes, joms įteikia- daromos iš trijų ketvirtada- 
mi dokumentai apie įssiun- bu varjo jr vieno ketvirta- 
ciamuosius. Dokumentai tu- dalio nikelio. Bet įnešta, 
ri būti sudėstyti pagal ope- ^ongresan bilius numato 
ratyvines grupes valsčius n dal vd penktukus iš pusės 
kaimus iokm budu. kad ju vario ir pusės sidabro. Nike- 
isdalinimas \\ktų be susi- jjo įU0Pe jau nebus, nes ši* 
tiukdymų. Atvykusios į kai- meĮajas vra reikalingas ka- 
mus. opeiat\\inės grupe-. ro pramoneį Turbut ne visi 
prisua!.\\damos įeikiamo £jno kad penktukams kalti 
slaptumo, susizmo su ^als- ka?raet Amerikoje būdavo 
čiu >o\ieto pnmininku. sek- PUVartojama po 435 tonus 
retorium bei nariais ir įsais- njkeĮį0
kiną išsiunčiamu šeimų tiks- ' ' ________

Policijos patari, as auto
mobilių savininkams.
Policija pataria visiems t 

, automobilių ir trokų savi-, 
ninkams užsirašyti savo pa
dangų (tajerų) šaižus, eili
nius numerius ir kokių fir
mų padangos padarytos, ar
ba kokiu vardu jos yra ži
nomos.

Policija nujaučia, kad 
vagys dabar labai vogs pa
dangas. Bus atsitikimų, kad 
pavogs automobili, išveš 
kur nors užmiestin ir nuims 
visas padangas. GalĮ tas at
sitikti ir garažuose, kur au
tomobiliai stovi sustatyti 

■Jeigu nenuims visų. tai pa
vogs nors atsarginę padan
gą. kuri paprastai būna 
kiekvienam automobiliuje.

Jeigu savininkas turės už
sirašęs savo padangų nume
rius ir vardus, tai policijai 
lengviau bus jas susekti

NUSTATĖ LIETUVOS IR 
LATVIJOS DARBININ

KAMS UŽDARBĮ.
Vokietijos komi sąrąs

“Ostlandui” Lohse išleido
įsakymą, kuriuo nustatomi kuomet jos bus pavogtos.
darbininkų uždarbiai “bu- 1_________
vusių Lietuvos ir Latvijos
valstybių teritorijose.” Juo
dadarbiai uždirba per va
landą 27 pfenigus, kiek ap
mokyti darbininkai 32 pfe-

Mirė Juozapas S’aurys.
Sausio 27 d., nuo širdies 

paralyžiaus mirė plačiai ži
nomas Bostono apielinkėje

o Juozapas Siaurys. Velionis
nigus. apmokyti 38. kvali- buvo draugiško budo žmo-

i i iv nrni’Oi Lr\roliTi_ . « « ° ■»fikuoti—44 ir gerai kvalifi
kuoti—50 pfenigų per va
landą. Tas uždarbis nusta
tytas darbininkams, turin
tiems virš 21 metų amžiaus. 
Įsakyme pasakyta, kad dar
bininkai turi dirbti per ša

pu* ir dalyvaudavo visuose 
lietuvių visuomenės dar
buose. Ir buvo da nesenas 
vyras, vos apie 50 metų. Bu* 
pašarvotas savame name, 
381 Centre Street, Dorches-

„ , . tp»v. Paliko jauną žmona,
vaitę 48 valandas. Pagal į- Tekle Siaurienę, sunu Al- 
sakymą. uz viršvalandžiu*•mą. uz vnsyaianuzius b Jr dukrelę Akvilę,
mokama -•> < virs normos. • kurj dažnai lietuvius pa

linksmina gražiomis daine- 
’ėmis nėr radi ją. Gaila my-

už sekmadienius ir šventa
dienių darbus—50', priedo 
ir už naktie* darbus—10r< 
priedo. Jeigu darbininkas 
gauna maistą, tai už ii die
nai skaitoma: už pusryčius,
20 pfenigų, už pietus—35: 
pf.. už vakarienę—25 pfe
nigai.

Įsakyme pasakyta, kad 
minėtos uždarbių nornio0 , 
taikomos tiktai “vietiniams f ' as 
darbininkams.” t. y. Lietu 
vos ir Latvijos
Vokietijos darbininkai, dir
bantieji Lietuvoje, gauna 
kitoki atlvginima.

limo draugo!
Koresp. B.

MILIONIERIUS MAN- 
VILLE VĖL NETEKO 

PAČIOS.
Asbesto fabrikantas Man

Nuoširdus ačiū.
Mano gimtadienio proga, 

pereitą trečiadienį gavau '• 
gražių sveikinimų, linkėji
mų ir dovanėlių. Kam galė
jau — padėkojau asmeniš- 

$75 dovanų už pirmutinę kai. Gi tiems, kuriems nega

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Renda $20 mėnesiui.
Štymu apšildomi, visi nau

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

Keleivio” name, 253bombą japonams,
Du Bostono korėjiečiai 

pereitą sąvaitę atnešė ir pa
dėjo pas miesto iždininką 
$75 kaip dovaną tam Ame
rikos lakūnui, kuris numes 
Japonijoj pirmutinę bombą. 
Tuos pinigus sudėjo septy
nios korėjiečių šeimynos

Įėjau asmeniškai padėkuoti, 4
dėkuoju per gerbiamą “Ke- Broadway, So. Bostone 
kivį.” Nuoširdžiai ačiū vi
siems ir visoms. Ypač nuo
širdų ačiū tariu ponams 
Minkams už gražius linkėji
mu* ir puikų gėlių bukietą.
Gvvam ir sveikam žmogui 
gėlės teikia labai dideli ma-

aaavzo i\vivjivviu ovuiiynvc « ■«

Bostone. Ju tėvynė. Kortja, lonum?' Jos P^ena jauny- 
4 stę. be rūpesčio dienas, 

kuomet ir mes, it tos gėlės, 
žy dėjome.

Dar kartą -ačiū, ačiū vi- į 
viems ir visoms.

Martė Krukonienė.

senai jau 
vergta.

yra japonų pa-

TeL TRObridge

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliosi. ir ftventadienlals 
ano 10 iki 11 ryto.

278 HARVABD STREET 
laap. Inman »t. arti Central »k». 

CAMBRIDGE. MASS.

Kalėjimas už pašalpos 
ėmimą.

Pereitą sąvaitę da du as
menys Bostone buvo nutei
sti kalėjiman už nedarbo 
pašalpos ėmimą, kuomet

Mergina plėšike.
Chelseaj buvo užpultas

. .. . ... Dombrowskio gėrimu san- ;
Užpuolime dalyvavo Į 

bandvtasCharles Power ir William 
Wolfe gavo po mėnesi kalė
jimo ir prie to da turi sugrą
žinti miesto bedarbių fon- 
dan išimtus pinigus — pir
masis $169, o antrasis $358. 
Yra mat gudruolių, kurie 
dirba ir ima pašalpą, šaky-j 
darni, kad negauna darbo, j 
Iš viso jau 27 asmenys nu-,. 
bausti už tai kalėjimu. , |

jaunas vyras oanavtas ir 
mergina. Jiedu atėmė iš sa
vininko $25 ir leidosi bėgti. 
Kai savininkas pradėjo juos 
vytis, banditas atsisukęs šo
vė ii kelis kartus, bet nepa
taikė. Toliau vytis Dom-; 
browskis bijojo.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

-iI»
t

«♦■
■»*♦i
»

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE MASS.

jEdmundas Ketvirtis išeina 
armijon.

Edmundas Ketvirtis, Pet- { 
ro ir Elenos Ketvirčių su- Į 
nūs, šiomis dienomis buvo ’ 
pašauktas Dėdės Šamo ar- - 
mijon. Edmundas su tėvu, 
turėjo ant Broadvės gražią 
papuošalų ir namų apyvo
kos reikmenų krautuvę.

4. J. V4#AKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAT. 
SOL'TH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 091S 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica. Plain. Masa.
Res. Tel. Amold 1028

!
t

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SUKUS
SMAGI VIETA PASI VAIŠINT 

Pas VINCĄ BALUKONI

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

VASARIO 16 TURĖS UŽ- 
SIREGISTRUOT 9.000,000 

VYRŲ.
Washingtono apskaičia

vimu, vasario 16 d. turės už
siregistruoti apie 9.000,000 
naujoku kariuomenės tar
nybai, bet tuo tarpu nedaug 
jų busią kariuomenėn pa
imta. nes da nėra išsemta 
anksčiau užsiregistravusių 
kvota. Ir kol kas da nėra ga-

Uždraus tr senu padangų 
pardavinėjimą.

Atatinkami valstijos or
ganai praneša, kad nuo va
sario 15 dienos bus sustab- 

ir pertaisytų (re- 
treaded) nadangu pardavi- 

b; nė j imas. Jos esančios reika-
• ingos karo tikslams. Civi
liai piliečiai, kaip išrodo, 
turės neužilgo statyti savo 
automobilius i garažu* ir 
vaikščiot pėkščiom.

Tėmykite—Ir bukite su 
mumis!

Sausio 31, ateinančio! su- 
batoj, nuo 8 vakare. Dor- 
chesterio Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia Whist Party, 
svetainėje 1436 Dorchester 
avė.. Dorchester}’. Pelnas 
nuo parer.gimo eina Raudo
najam Kryžiui, šelpimui

iją gyvenamą vieta.
“Darant kratą, išsiunčia

miems pranešama, kad vv- 
riausvbės nutarimu iie iš
siunčiami i kitas Sovietų Są- Yji]p vį] jau “singelis.” Pats 
jungos si it i>. Tuiint gabo- būdama* jau arti 50 metų 
je, kad is>iuneiamuių dau- amyjaus prieš Kalėdas jis 
guma vaies būti areštuota ir ved£ 22 metų amžiaus ak- 
ai)gy\endmta speciaiinė e Įorką Bonitą Edwrads. Tai 
Stovykloje (liogeriuoseL o buvo įau penkta jo žmona, 
ių seimos turės būti apgv- Pagyveno vos tik i7 dienų 
vendinto.' .-pecialiniucso kruvoj jr jaUna mergina 
punktuose tolesnėse siitvse, paTne{^ nudėvėtą milionie- 
reikalmga isMunciamo> sei- Pereitą sąvaitę ii jau

_ _ gavo nuo io divorsą—divor-
• PAĖMĖ DAUGU VĄ. są ir krūvą pinigų! Taip gy-
\ ienas Amerikos laikras- vena Amerikos dykaduo

nių korespondentas praneša niai!
’š Maskvos, kad rusai atsi- ------------
ėmė iš vokiečiu “Zapadnają VASARIO 9 PRASIDĖS 
Dviną." Nežino, nabagas, ŠVIESOS TAUPYMAS, 
kad “Zaoadnaia Dvina" ru- šviesos taupymo Įstaty- 
:ų kalboj reiškia Dauguvos mas Kongreso jau priimtas 
upę. kuri eina pro Dvin*ką ir perzidento pasirašytas, 
ir ties Ryga Įteka Į Baltijos Eidami gult antrą nedėldie- 
Jura. nio vakarą nuo šios sąvaitės

Rusai prideda prie šios turėsime pavalyt visus laik- 
upės būdvardi “zapadnaja’’ rodžius vieną valandą pir- 
(vakarų> dėl to. kad Rusi- myn, taip kad panedėlio ry- 
ios šiaurėj yra da ir “siever- ta, 9 vasario, turėsime keltis 
naja (šiaurėsj Dvina. kuri jau vieną valandą anksčiau, 
pro Archangelską teka Į Taip tęsis iki 6 mėnesių po 
Baltaja (ne Baltijos» jura. karo.

I

. . . , . . - , nuo karės nukentėjusių,
lutinai nustatę ta, kokio am- Kbubietės kviečia moteris ir 
ziau> tuiės 16 \a.-ano įegi^- paremti šį parengimą

_ _ ir visus atsilankyti pas mus
TRAUKINIAI NUŠĄLU- i ?ubatos vakare. Bus gražių 

' dovanu ir laimėtojai jas 
, , gaus. Taipgi svečiai bus vai-

. . a( išinami gardžiais užkan- likutinėmis dięnorni? i va- (Ižiajs. 5 Kliubietė,. 
karus nuo Možaisko kas- ____ __ _________________

truotis.

SIU VOKIEČIU.
Maskvos žinios sako.

dien ritosi no 5 ir 6 trauki- Reikalingas Bekeris
niuS SU nusalusiais ir sužeis- Kuris moka kept liietuvišky duoną,
tais naciais, šita papasako- ‘te!>5us ■’l.^iškas roiis vieta cam.

1 , , • bridtre Kreipkitės į Kel. ofisą (4)jo Možaisko stoties darbi
ninkai. kai pereitą *ąvaitę. 
tą miestą užėmė nišai.

Iki šiol Indijos nacionali
stai pasyviai priešinosi ka- 
įui. Bet dabar, kai prie In- 
diios pradėjo artintis japo-į 
nai. nacionalistų vadas Ja- 
wahar Lai Nėra paskelbė, 
kad tęsti toki priešinimąsi 
karui toliau butų pragaiš
tinga klaida.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad Lynno gaisre sudegė 
apie 10 žmonių. Dabar pa
aiškėjo. kad iš viso buvo 13 
to gaisro auku. Be to, dau
giau kaip 20 žmonių apdegė 
ar šokdami per langus susi
žeidė ir dabar jie visi guli 
ligoninėj. Gaisras Įvyko di
deliame apartmentų bildin-. 
ge. 19-2(1 sausio naktį. |

A-. J*
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I 253 Broadway, So. Bostone.

WATCH REPAIR
•••

MES PARDUODAM
BULOVĄ. HAM1LTON, 
GRUEN, ELGIN. WEST- 
FIELD ir EVKOB 
Laikrodžius. ’

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

South Boston. Mass.

Lietuvių Moterų Ap-tos
Draugystės vakarienė.
Sausio 25, pereitą nedėl- 

dienį. Lietuvių svetainėje, Visokių Stiprių ir Minkštų 
Moterų dr-stės buvo vaka- Gėrimų ir Užkandžių, 
rienė. kurioje dalyvavo Puikų patarnavimą užtikrina- 
skaitlingai South Bostono ir me. Vieta gražiai Įrengta. Pra- 
anielinkės lietuviai. Vaka- šome visų užeit pas mus pavie- 
rienė buvo linksma, smagi sėti.
ir gražioj nuotakoj. Svečiai RROAnu/AY
linksminosi iki vėlumos. Bet J* „ ADWAY 
kadangi lietuvės moterys SOUTH BOSTON. MASS. 
nesitikėjo tiek daug svečių.
tai buvo ir tiukumų. Vėliau . 
atėję negalėjo gaut pilnos j 
vakarienės, turėio pasiten- • 
kint tik užkandžiais. Vi- • 
siems atsilankiusiems Į mu
sų vakarienę tariame ačiū.
Taipgi dėkojam Lietuvių ,
Piliečių Draugijai, B10-’ { 
ckerts lietuvių alaus kompa- { 
nijai, Bostono Alaus komp.. {
Star Alaus kompanijai už } 
paaukuotą alų.

Prašymas. Svečiai vyrai, } 
kurie buvot musų vakarie
nėje. patikrinkit savo kepu
res. Per dideli susigrūdimą, 
viena ruda kepurė per klai
dą buvo paduota netikram 
savininkui, malonėkit su
grąžint Liet. Moterų dr-stės 
komitetui arba salės džiani- 
toriui. Prašome nepamiršti.
Ačiū. Komitetas.

Dr. Leo J. Podder
Iš LeningraJo.

Specializuoja Vyrišky organų su
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

motery. Motery Ir Vyry nRaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4570.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
IJetuvė Motery Grožio Kultūros 

lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham. Mass.
Tel. DEDham 1636

Gyv. 31132
\Dr Joseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Sere^om 9 iki 12 
ir ’usitarua. 

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugryžinu šviesą. Iieg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

jTeL 28624

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Rootn 29
BOSTON. Telef. Lafayetto 2271 

arba Scmerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L
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BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiui Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
■; KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT Į BUNSTRUBŲ VAIDYKLĄ.

VAIDOVILIS—FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

StX
IXXXX
5

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PEP.KRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
M o vers >

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Sau^i priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
I MOTOR SERVICE

TU0EB4KU

Telephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainon Stebėtinai Pirioa.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brešaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ-
Peter Treciokae ir
Joe Kapočinnaa — navininkai.

1 HAMUN STREET 
Elgktk 8L,

< ų
i




