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Aliantai Jau Sunaikino 
146 Japonų Laivus

WASHINGTONAS RUSIJOJ BAISUS KOMUNISTAI GI- J Ą
ĮSPĖJA MASKVĄ. KARO1 VAIZDAI. RIA WILLKIE. AUgUMlS tlHC NOSlSCKtl

Visuose Karo FrontuosePavasarj prieš Sovietus gali Miestai išdeginti, keliai už- 
pradet ofensyvą vokiečiai versti sudaužytais karo pa-

4 AMERIKOS ORLAI
VIAI NUMUŠĖ 9 PRIE

ŠO MAŠINAS.

re labai geras ginklas. Tai
;yra milžiniški orlaiviai, ku
riuos varo 4 motorai, ir jie

. —t----- .. taip apginkluoti, kad iš ku-
Filipuuose Amerikos geac- rjos pugės priešas juos ne- 

rola* McArthur suvarė pultų, vistięk jis bus apšau- 
japonus į jurą. dytas iš sunkiųjų kulka-

Amerikos spaudos ap- svaidžių. Be to, tie orlaiviai 
skaičiavimu, Pacifiko van- yra gerai apšarvuoti, gali 
denyne žlugo jau 146 japo- nešti dideli bombų krovini
nų laivai. Nors tai nėra ofi 
cialus raportas, bet jis gali 
būt visai arti teisybės, nes 
remiasi tomis žiniomis, ku
rios kasdien yra skelbiamos 
iš karo veiksmų.

Washingtono apskaičia
vimu, Japonija neteko jau 
apie 25 nuošimčių savo ka
ro laivų. Prieš ši karą jos 
laivynas turėjo apie 260 vi
sokios rūšies laivų. Nuo i čiai. 
gruodžio 7 dienos iki vasa- Iš

ir gali labai toli lėkti. Pa
prastus bombanešius turi 
lydėti kovos orlaiviai, o 
skraidomoms tvirtovėms to
kių palydovų visai nereikia, 
nes jos pačios gerai apgink
luotos ir lengvai užpuoli
kus naikina. Skraidomos 
tvirtovės yra amerikiečių iš
radimas: tokių pabūklų ne
turi nei japonai, nei vokie-

rio 1 dienos apie 65 japonų 
karo laivai buvo nugramz
dinti Pacifiko dugnan ir 26 
sužaloti. Tarp nuskandintų 
esą du šarvuotlaiviai, 3 krei
seriai, 15 naikintuvų, 9 sub- 
marinos ir keliasdešimts 
transportų
ginklais.

Filipinų atėjo kita
smagi zmia. Japonai tenai 
pareikalavo, kad Amerikos 
generolas McArthur pasi
duotų jiems geruoju, nes ki
taip busiąs sunaikintas. Ši
tą reikalavimą amerikiečių 
vadas, žinoma, atmetė. Tuo- 

su kareiviais ir met japonai pradėjo štur
muoti amerikiečių pozicijas

Skaudžiausis smūgis ja- nuo sausžemio ir nuo junų.
ponų laivynui buvo auetao-

tarp Borneo ir Celebes salų, 
kur olandų ir amerikiečių į

Amerikos komunistai da-, 
bar labai giria Willkie, bu
vusį republikonų kandida
tą Į prezidentus, nes jis ap- 

vii z- i * • x j siėmė ginti komunistą
Schneidermaną, kuriam teb 
smas atėmė pilietybę.

Šneidermaną tėvai atsi

būk lais ir sušalusiais 
lavonais.

įr japonai.
Washingtonas atvirai į- 

spėja Sovietų Rusijos val
džią. kad japonai gali už-i Press korespondentas, kuris 
pulti ją visai netikėtai, taip gavo Maskvoj leidimą nu- 
kaip užpuolė Amerikos po- vykti i karo frontą, piešia 
zicijas Pacifiko vandenyne, šiurpulingą karo vaizdą. 
Hitleris kelis kartus yra jau Rusų aimija, jis sako, po

LIBIJOJ JIE TRAUKIASI 
PO 35 MYLIAS Į DIENĄ.

' Tolimuose Rytuose japonai 
w ....... I juos išvijo ii Malajos ir ap-

V6ZC iš Rusijos kai jis bu\o supo jų tvirtovę Singapuroj. 
dar tik 3 metu vaikas. Susi

nu orlaivių dabar bombos 
pilasi Į tą tvirtovę kaip lie
tus. Nuo jūrių gi Singapura 
yra apsupta japonų laivais. 
Žinios sako, kad anglai turi 
Singapuroj apie 750,000 ka

.. . laukes 21 metu amžiaus ii-' Paskutinėmis dienomis reivių. Tai didelė jėga. Jie
raminęs Vokietijos žmones, valiai kelia savo kanuolės ir • -• Salipc niliečin musų talkininkams anglams turi turėti pakankamai gin-
kad jie nenusimintų dėl da- kitus karo pabūklus i vaka- \x.;1ci:niaiP dvvlikai metu pradėjo labai nesisekti. Ne- kių ir amunicijos. Visa bė- 
bartinių nepasisekimų Rusi- ius. Darbas sunkus, nes ke- nenyrtamenta« siseka Afrikoj, ir nesiseka da. kad kol kas japonai kon-

"Vokiečių armija nega- liai pilni nelaimingu kai- Vad Tolimuose Rytuose. Afri- traliuoja orą. Vis dėl to, ro-

pavasaris, vokiečiai vėl pra- bet kUr jie eina ir ko jieško, [L. nįirr;jJ; Tr TPl staiga priešas atsisuko ir Arthur su saujale kareivių 
dėsią ofensyyą ir savo tiks- rie patys nežino. Visoj apy- ‘♦i:0tvv‘1 ;x :n otsmp ‘pradėjo mušti atgal. Anglai gali atsilaikyti prieš japo- 
lo pasieksią. Taigi \Vash- rinkėj dar teberūksta namų * ZV aneiiavo i aukštes-! bu 0 priversti trauktis. Vo- nūs Filipinų salose, tai ang- 
ingtone manoma, kad jeigu degėsiai. Kiek toliau girdi- - teismą 1 bet nralaimėio kiečk1’ su italais užbėgo lams su tokia armija Singa- 
pavasarj vokiečiai ištikruių si kanuolių baubimas. Jis n* h ..„„jęgl,jx rAnnr/; jiems is užpakalio.ir apsupo puroj turėtu būt daug leng- 
darysią naują ofensyvą, tai aidi lediniuotais laukais Willkie ir aneliuoia pozicijas Bengazijoj. Iš viau gintis.
be jokios abejjonės tada kaip griaustinis vasaros me- . vvrjLls..- Rpr t:v tu sląstų anglai ištruko, bet Bet kodėl anglams taio
Rusiją pulsią ir japonai, tu. Visi keliai, kuriais vo- ‘ * vardu ii« 'dideli karo medžiagos. san- nesiseka visur? J šitą klausi-
Tokie planai buvę padaryti kiečiai traukėsi, užversti “ Pavadino- kėliai liko priešui. Per tris ma Churchill davė parla-

u.- ' 'Uenas anglai bu^priversti mente trumpą atsakv™:
Riehts ” i pasitraukti nuo Bengazijps anglams trūksta laivų, o be

" g ' ___________ net 105 mylias, taigi po 35 laivų negalima visur prista-
. n j mylias i dieną. Jie traukiasi tvti pagalbos,Detroitas Padary- i atgal į Egiptą. Egiptas yra -------

jau keli metai atgal. Tuo 
tikslu Japonija buvusi Į 
traukta ir i Anti-Kominter 
no Bloką.

Antifašistai Čilei 
Laimėjo Rinkimus.
Apie 100 žmonių sužeista.

rlnini dvi cavn šaiinfaiinku- 
sias divizijas. Bet puolimas 
neilgai tęsėsi. McArthur

Pereitą.kUL. Z3CKU --i cc’ptnjimit rmnucn

zidentą. Buvo du kandida
tai. Atžagareivių blokas 
statė generolą Carlosą Iba-orlaiviai užklupo japonų 1 praneša, kad vienas pneso____ ____ ___ _

riunčiama 100 laivų konvo-■ sparnas buvo išblaškytas, o nezą dėl Carinio" o"antifa- 
jų. Beveik pusė tų laivu bu- antras suvarytas i jurą ir kištų demokratu’ frontą?— 
vo sunaikinta ir apie 2o,000 • nuskandintas. Kurie japo- i jua„ą Antonijų Riosą Ži- 
ja^nu nuskandinta. Inai nenorėjo šokti i.vande-1 nios sako. kad rinkimus lai-

Leidziant mums si “Ke- m, tie buvo užmušti, arba! mėj0 anti-fašistų kandida- 
leivio numeri spaudon, iš paimti nelaisvėn. * tas kuris <=urinko 257 -

sudaužytomis karo mašino
mis ir sušalusiais lavonais. 
Vienui- iš pę( sniego kyšo 
rankos, kitur kojos. Mes tik 

' tą vietą.ką pravaz 
kur buvo 
sako korės 
bar jis su 
mes.

miestas, 
tas. Da- 

iki že-

Kainoms Kontro-

siąs Hitleriui Galą. neva Anglijos globojamas ĮKLIUVO 6 J APO- 
. ... . į kraštas, bet perdaug tun c ____

Automobilių gamyba su- iaisVps. jo sultonas Farukas NŲ AGLNTAL. . [laisvės. Jo sultonas Farukas

liuoti Įstatymas. cMUnTųSaSom^bUiuPg^m“’ Sį"JS SiP?‘įaLliX^uVjajo-

liuoti Įstatymą. Dėdamas dėl automobilių gamybos fronte. svetimos valstybės naudai,
savo parašą. prezidentas sustabdymo Detroite apie Tolimųjų Rylų fronte ir- bet neužsiregistrave Justici-
Rooseveltas prisipažino, 300,000 darbininkų neten- gi negeriau. Iš Malajos pu- įos Departamente kaip sve- 

i<*o -uu mu v. - tu^os t0 Įstatymo vietos ka laikinai darbo. Automo- siasalio japonai anglus jau rimos valstybės agentai.
Washingtono pranešama . ' Bendrai imant, japonams ■ yra netikusios- kadangi bilių fabrikai dabar ruošiasi išstūmė. Dabar anglai tenai įstatymas reikalauja, kad
kad musų laivy nas ir oriai- kasdien darosi vis prasčiau, tampo 202,036* balsus. Kongreso politikieriai pešė- tankų ir orlaivių gamybai, susispietė nedidelėj Singa- kiekvienas asmuo ir kiek-
viai smogė dar vieną trius- ir ateis laikas, kada jie buc 
kinanti smūgį klastingajam 'visiškai sunaikinti, 
priešui. Šį karta karo laivai i _________

S Puošiasi Organizuot
fiko vandenyne ir suardė; Moterų Korpusą. 
tenai įtaisytas ju papėdes. .. . x ,

Tuo pačiu laiku keturios M“omI « org“fS!ofJ:ra- 
musų skraidomos tvirtovės) ’ “° aP“uga' 2.000.000. 
skrido medžioti daugiau ia-i Kongreso reprezentante 
ponų laivų Borneo salos Edith Rogers įnešė Į žemes- 
aDylinkėj. Kaip širšių spie- niuosius Kongreso rumus į- 
čius jas užpuolė japonų ko- statymo sumanymą, kad A- 
vos lėktuvai. Prasidėjo ko- merikoje butų įkurtas Mo
va padangėse. Keturi ame- terų Pagalbos Armijai Kor- 
rikiečių orlaiviai numušė pusas, angliškai—Women’s 
iuron 9 japonų orlaivius, o Army Corps, o strumpinus 
kiti paspruko. Amerikiečiai į—WAAC. Armijos ir lai- 
neteko vieno orlaivio. 'vyno vadovybė šitam suma- 

Amerikiečių skraidomos , nymui pritarė, todėl nėra 
tvirtovės pasirodė šitam ka< abejonės, kad Mrs. Rogers 
____________  ___ __ j bilius bus priimtas.

i- P g- jstatyme nėr 6 mė- Jie turi jau už $5,000,000 puros saloj, kur jų yra įtai- viena organizacija, dirbanti
Isnnktas prezidentas Juan nesjup. taj esą aišku, kad to- užsakymų ir tuojaus gaus jų syta stipri tvirtovė. Iki karo svetimos valstybės’ naudai. 

Rios yra radikalų partijos bulesnio įstatymo šiuo laiku daugiau. Detroitas, sakoma, buvo tvirtinama, kad šita praneštų apie tai valsty bės 
padarysiąs Hitleriui galą.. anglų pozicija neprieinama gynėjui M7ashingtone. I šitana.7s ęneztas fašizmo negalima'tikėtis.

priešas, todėl jo laimėjimas 
yra smagi žinia visiems de
mokratijos šalininkams, v- 
pač kad Čilės prezidentas 
yra renkamas ilgam termi
nui, šešiems metams. Jis 
bus įvedsintas už 60 dienų 
ir nuo tada pradės eiti savo 
pareigas.

Einant šiuo įstatymu, vie- Tai reiškia, Hitlerį sunai- jokiam priešui. Bet iš japo- "kaiegoriją įneina ir komu
nas kainu administracijos kins Detroito pagaminti ——-----—------- --------------nistai. kurie spausdina ir
viršininkas galės tvarkyli ginklai. Netik Hitlerį, bet ir 
kainas kaip jam patinka. Jis visus jo talkininkus—Japo- 
galės net ir namų nuomas nijos militaristus ir Italijos 
nustatyti. Vien tiktai far- fašistus.
merių produktams palieka- Kaip tik Detroito auto-
ma kainų laisvė. Kainų mobilių fabrikuose *bus pa-. is'“Fo- Vocto™
administratorium paskirtas daryti reikalingi pakeiti- naikino 11 japonų kai o lai- pvtn RpikalaD

re- mai, tuojau pradės iš jų ri- ?' V transportų su karei- (Tolimųjų Rylų Reikalai),
__ X. K_.xais tis tankai, bombanešiai, ™1S- Kova siautė 5 dienas, kur buvo palankiai kalba-

pasibaigė Rio de Janeiro metaL^ kol da nebuvo tam kulkasvaidžiai. Uokai ir ki- Japonai siuntė is viso 100 ma apie japonų politiką,
mieste, Čilės atstovai atsisa- tikro įstatvmo. Pavyzdžiui, ti karo pabūklai. Darbinin- aivil ol?7dų .sal®Tns ata' Valdžios agentai suseke,
kė nutraukti savo santikius peniai jis nustatė cukraus kai, kurie dabar neteko kuot. Toj kovoj dalyvavo ir kad už šitos knygpalaikės
su Vokietija ir kitomis ašies kaina, ir todėl cukrus nuo darbų, tuoj bus šaukiami; amenkiecių orlaiviai, kurie platinimą japonų konsula-

nenabrane’o. bet už atgal. Jie gamins demokra-' nuskandmo apie 2o japonų tas San Francisco mieste

Pan-Amerikos konferen- Henderson. kuris
cijoj, kuri šiomis dienomis gyliavo kainas ir pereitais

Hitlerio Agentai Su
gauti

OLANDAI SUNAIKINO platina Maskvos rašytojų
28 JAPONŲ LAIVUS. paruoštą propagandą.
Batavijos žiniomis, Ma- Tarp kitos japonų propa- 

kasaro siauiumoje olandų gandos, buvo skleidžiama 
orlaiviai ir submarinos su- anglų kalba išleista knygu-

valstybėmis. Dabar mano- to laiko nepabrango, bet už atgal. Jie gamins ------ ----
ma. kad naujas prezidentas tai jis kažin kur prapuolė, tijai ginti mašinas. laivus,
nutrauks santikius pirmą Krautuvėse dabar sunku Tuo tarpu automobilistu

Kokios gi numatomos dieną užėmęs savo vietą. cukraus gauti. Gali būt, kad unijos (CIO) pirmininkas
motei-ų korpusui pareigos? 

Karo sekretorius Stimson
sako, kad armijoj yra labai

su Grobiu.
Šiomis dienomis Nevy 

Yorke buvo sugauti Hitlerio 
valdžios agentai pardavinė- . , . ,jam vogtu! deimantus ir ki-|°P«™otl ka* kūnas masinas, 
tokias brangmenas. Pasiro
do, kad užėmę Belgiją ir 
Olandiją, naciai išplėšė te-

daug darbų, kuriuos gali at- riaušės tarp atžagareivių ir
rikti moterys. Pavyzdžiui:

dirbti raštinėse, virtuvėse,
kepyklose, vaistinėse, prie 
telefono. prie telegrafo,

nai deimantų prekybos een- ijknygynuose ir tt. Dabar
tins ir atsiuntė tuos brilian-į <^ar^us \?lral*
tus išparduoti piniguotiemst Manoma, kad j šitą pa-
amerikonams. Sukeltus tuo ■ Salb°s korpusą gaies susior- 
budu pinigus nacių agentai J galuoti apie 2,000,000
čia vartojo savo propagan
dai. Kol Amerika su Vokie
tija nekariavo, tie vagys ga
lėjo čia laisvai savo gešeftą 
varyti, bet dabar kitokie 
laikai. Daug deimantu jau 
konfiskuota. Jie laikomi 
kaip atimtas iš vagių grobis 
ir po karo bus sugrąžinti 
leisjetiem^ savininkams.

moterų.

RUSŲ GROBIS ESĄS DI
DESNIS KAIP NACIŲ.
Iš Kuibyšiovo pranešama, 

kad per kelias paskutines 
sąvaitės rusai paėmę dau
giau vokiečių karo medžia
gos, negu Hitleris buvo pa
vogęs Čekoslovakijoj.

Priešrinkiminėj kampa- jr kiti daiktai išnyks, kai R. J. Thomas atsišaukė į 
nijoj Valparaiso mieste pe- jiems bus nustatytos kainu Kongresą, kad visiems au- 
reitą sąvaitę įvyko kruvinos “lubos.’’ ' ’

demokratijos bloko šalinin
kų. Apie 100 žmonių buvo 
sužeista. Kitur rinkimai pra
ėjo ramiai. Čilė tur daugiau 
kaip 5,000,000 gyventojų.

VOKIEČIAI VĖL ATA
KUOJA RUSUS.

šios savaitės žinios iš Ru-

mokėdavo amerikiečiui 
Williamsui po $350 į mė
nesį, bet Williams nėra apie 
tai Justicijos Departamen
tui raportavęs. Už tai gi jis 
dabar yra areštuotas ir ap

PAN-AMERIKOS KON
FERENCIJOS DELEGA
CIJA ĮKRITO JŪRON.

tomobilių darbininkams, Grįždami orlaiviu iš Pan- 
kurie dėl karo neteko laiki- Amerikos konferencijos, kaltintas kaip slaptas sveti- 
nai darbų, butų mokama iš Pietų Amerikos delegatai mos valstybės agentas. Su 
federalinio iždo po $24 i są- turėjo nelaimę. Jų orlaivis juo yra suimtas ir amerikie- 
vaitę. įkrito Atlanto vandenynan tis To\vnsend, kuris skleidė

Bet ne visi automobilių ir visiems teko gerokai išsi- japonų propagandą per ra-
" ‘ ‘ " .............................. '**’ mamerikonai

a tūlas Rvder.--------------- - o------ , .—----------- - — -
tie tebedirba.

^f±ti^' fabriLi L^jo. dij?. Trečia!
SSJ'SS; min°. ir autobusus, gelbėti, tik Argentmos už- apkaltinta.,

sienio mimstens Ennque Jis platino japonams palan 
----  Ruiz Guinazu buvo sužeis- kią literatūrą.

nimų ir pradėjo smarkiai 
atakuoti rusus. Maskva pri
sipažįsta. kad Kryme rusai 
buvo priversti pasitraukti iš

PARUOŠĖ 2,500 LAKŪNŲ 
BE JOKIOS NELAIMĖS.
Laivyno aviacijos stotis

New Yorke (seniau Floyd Feodosijos7VokiečTaVsakė 
Bennett field) paruošė gj atsiėmę Feodosija jau po- 
2,500 naujų lakūnų ir nei ,.a „vaičiu atgal. ' '
vienas jų nebuvo sužeistas. -- ------------
Jeigu paimti dėmesin, kad Užpultas jau 11-tas laivas, šovusi žemėn vieną priešo Valdžios žiniomis, spe- Danijos sostinės Kopenha- 
kiekvienas mokinys turi Pereita subatą vokiečių u.Iaivj, kuriame butą pagar- kuliantai yra supirkę ir pa- gos miestą. Daniia dabai
daug kartų iššokti iš oriai- submarinos nuskandino jau bėjusio vokiečių lakūno slėpę 265,000 tonų cukraus, yra vokiečių okupuota. 2i-
vių ir nusileisti parašiutu n-ta laivą Amerikos pa- Brauchnerio. Jis esąs atl i- i Karo Gamybos Tarybos vi r- nios nesako, ar ugnis kilo
ant žemės ir ant jūrių, tai krasčiuose. Skan d i n a m i kęs nemažiau kaip 200 oro šininkas sako, kad valdžia savaime, ar iš bombų. Rū
šis rekordas yra tikrai ste- dniitrianria alieiaus tinklai-' užpuolimų Lenkijoj, Fran- tą cukrų iš spekuliantų at- rias anglų orlaiviai metė į 
betųias. , (v|aj 1 euzijoj ir Rusijoj. imsianti. _ i vokiečių pocizijas.

RUSAI NUŠOVĖ ŽEMĖN
GARSŲJĮ NACIŲ LA

KŪNĄ.
Maskvos žiniomis, prieš

lėktuvinė rusų artilerija nu
šovusi žemėn vieną priešo

tas. Iš viso orlaivy buvo 12 
delegatų. •

GALI ATIMTI SLEPIA
MĄ CUKRŲ.

Valdžios žiniomis,

IŠDEGĖ DANIJOS 
SOSTINĖ.

Pereitą subatą atėjo ži
nių, kad ugnis sunaikino
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KAI KAM IR KALENDO
RIUS “ENCIKLOPE

DIJA.”

GERIAU AMERIKOS KA 
LĖJIME, NEGU BOLŠE- 1

VIZMO “ROJUJE.”

Amerikiečiai Sugavo Japonu Submarinų

“Laisvės” ’edaktorius. 
Rojus Mizara. nori paaiš
kinti mums, ką reiškia al
manachas arba kalendorius. 
Savo “krisluose 
dieną jis rašo:

“Per 57 

išeidinėja

Šiomis dienomis North 
Carolinos gubernatorius 
malonės aktu paleido iš ka
lėjimo buvusį komunistą 

sausio 28 1 Fredą Bealą. kuris buvo nu
teistas 20-čiai metu už pa

metus New Yorke garsėjusi Gastonijos audėju 
•The VVorld Alma- strel!<ą 1929 metais. Tą 

treika buvo suorganizavęnac,’ metraštis arba kalendo- ....

rius. Tai savos rūšies enciklo- komunistai, kurie tuo pačiu 
žygiu kėsinosi nuversti vie-pedi.ia.

"Pereitos sąvaitės ‘Keleivis’ 
išvadino ši metrašti-almana-

tos valdžią ir apskelbti Gas
tonijos “proletariato dikta
tūrą.” Todėl tenai buvo 
daug riaušių ir kraujo pra
liejimo.

VVorld-Telefrram’ dienraščio . Et ed Beal but o suimtas 
leidėju vra Mr. Rov VV. Ho- n.‘ apkaltintas kaip vynau- 

Ku sis tų riaušių kurstytojas ir

cha ‘šlamštu.’ išleistu 
Yorko žydeliu'!... 

“Vvriausiu ‘Neu

‘Xew

York

ward. žymus publicistas... 
rie ji pažįsta, puikiai žino. kad 
jis nėra žydų tautybės žmo
gus... Bet ‘Keleivis’ apšaukia 
šį laikraštininką ‘žydeliu.’ o jo 
leidžiamą almanachą — ‘šlam
štu’.”

Taigi išeina, kad “Kelei-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Viršuje matosi sausumon ištraukta japonų submarina. kurią amerikiečiai sugavo savo 
tinkli>.-Mr prie Pearl Harbor. Vaizdelio apačioje parodytas to pabūklo priešakis. Dvi ap- 
Mvritos gaivos, tai torpedų tūbos. Keturi Į priešakį atsikišę sargai turi labai aštrius kam
pus. padaryti taip, kad galėtų ardyt ir piauti povandennius tinklus.

Iš Kur ir Kaip Valdžia Gauna 
Pinigų Karo Reikalams?

se jie žlugo. Farmeriai ne
teko savo farmų. žodžiu, 
dėl infliacijos nukentėjo vi
ri—ir turčiai ir beturčiai.

O infliacija tada buvo 
atėjus dėl to. kad karo metu 
valdžia leido bilionus dole
rių ginklų gamybai, gi tie 
bidonai ėjo per žmonių ran
kas, visi daug uždirbdavo, 
viską pirkdavo ir kainos la
bai kildavo.

Roosevelto administraci
ja bijosi, kad neįvyktų tas 
pats ir per šį karą. Todėl 
dabar ji stengiasi skolintis 
pinigų ne iš bankų, bet iš 
pačių piliečių. Tuo tikslu 
yra išleisti krašto apsaugos

, ... , , i -• •• (defense) bonai ir stampos.kese.a.s; bet mokesčių ji į, Hj h. aud vraFva. 
negali tiek sulinkti. Kaip tat . Joi. t ,

Atsidarant naujai Kon- 
sesijai prezidentas 

Rooseveltas pasakė, kad per 
ateinančius fiskalius metus, 
kurie prasideda liepos 1 d., 
karo tikslams reikės išleisti 
apie 59 bilionus dolerių. Tai 
reiškia apie $1,700 kiekvie
nai šeimynai per vienus me
tus. Bet kiekviena šeimyna 
tiek juk neuždirba; o kurios 
ir uždirba, tai visko juk ne
gali valdžiai atiduoti, nes 
reikia iš to pragyventi.

Na, tai iš kur ir kokiu bu 
du valdžia gali tokią milži
nišką pinigų sumą sukelti 
per metus?

Dalį savo išlaidų, supran
tama, valdžia padengia mo

greso

ji padengia nedateklį?
Ji skolinasi iš bankų. To

dėl valstybės skolos auga. 
Po pirmojo Pasaulinio Karo 
šios šalies skolų buvo apie 
$25,000,000,000, o ateinan
čiais 1943 metais jos pa-

rcma smarki agitacija, kad 
žmonės tuos bonus pirktų. 
Pirkdami bonus, žmonės 
skolina savo pinigus val
džiai. O kai žmogus pasko- 
’ina valdžiai atliekamą sa
vo uždarbį, -jis negali išleis
ti tų pinigų nereikalingiems

vadas. Byla tęsėsi ilgai, nes 
komunistai rinko aukas ii 
samdė advokatus apkaltin
tąjį savo draugą ginti. Beal 
tuo tarpu buvo išleistas po 
kaucija ir pabėgo i Sovietų 
Rusija, bet pagyvenęs tenai 
nekuri laiką, sugryžo Ame-

vis” čia pusėtinai nusidėjo, rikon ir nuėjo kalėjiman at- 
Bet ištikrujų čia kaltas ne likti bausmę.
“Keleivis,” o pats “drau
gas” Mizara. kad jis nesu
prato ką “Keleivy” skaitė.
Anot tos žmonių patarlės,— 
žiurėjo i knygą, o matė 
špygą-

“Laisvės” redaktoriai ne
žino tos tiesos, kad dalykų 
vertė visuomet priklauso 
nuo santikiu su kitomis ver
tybėmis. Padėkim, Stalino 
įublis Sovietu Rusijoj vra 
geras pinigas: bet Amerikoj 
jis nevertas nei geros špyv 
gos. Arba paimkim šitokį 
pavyzdį: “Laisvės” redak
torius tarp lietuvių komuni
stų yra didelis “mokslin
čius,” bet tarp mokytų žmo
nių jis bus paprastas igno- 
ramus.

Taip yra ir su visokiais au
toritetais. “The VVorld Al- 
manac” kalendorius kartais 
gali but neblogas informa
cijų šaltinis, o “Laisvės” re
daktoriams net ir “savos 
rūšies enciklopedija:” ta
čiau palyginus tą almana
chą su Amerikos prezidento 
ofisu, arba su Valstybės De
partamentu, jis bus tik 
šlamštas.

Taigi tokioj prasmėj ir 
“Keleivis” palygino jį su 
šlamštu. Mes nurodėm. kad 
nesvarbu ką apie Lietuvą 
rašo tas ąJrnanachas. bet 
svarbu ką sako Jungtinių 
Valstijų vyriausybė. Prieš 
jos nusistatymą. “Laisvės” 
redaktorių “enciklopedija” 
yra tiktai šlamštas.

Pasakysim dar žodį ir dėl 
tų “žydelių.” Nors tai daly
kas visai nesvarbus, bet 
“draugas” Mizara norėtų 
parodyt, jog mes ir čia r.u- 
sidėjom. nes “vvriausiu 
‘Nevv York World-Tele- 
gram’ leidėiu” esąs Roy 
Hovvard. o kas jį pažįstas, 
tas “puikiai” žinąs, kad jis 
nesąs žydų tautybės.

Bet “draugas” Mizara ir 
čia susipainiojo, kaip višta

Apie tą jo “metamorfo- 
zą” kiek plačiau rašo “Nau
jienos.” Esą—

“Bylai užsitęsus, Beal buvo 
slaptai pabėgęs sov?'«4ų Rusi
jon. Kaipo karštas komunis
tas, jisai tikėjo.4/ tenai rasti 
ne tiktai prie<,/ucią nuo ‘kapi
talistų pers/k lojimo’, bet ir 
laimę. Tačiau, išgyvenęs so
vietų rojuje kelis metus, jisai 
įsitikino, kad komunistiška 
tikrovė yra visai nepanaši Į 
propagandos pasakojimus apie 
‘proletariato diktatūra’. Sugrį
žęs į .Jungtines Valstijas 1933 
m., jisai parašė ’Proletarian 
Journey’ (Proletarinė Kelio
nė). kurioje jisai nupiešė tik
rą uarbv zinOniu padėti SOc'iC- 
tijoje, užsitraukdamas tuo di
delę savo buvusiųjų draugų 
neapykantą.

“Komunistai atsisakė toliau 
jj remti ir apšaukė jį ‘provo
katorių'. ‘išdaviku’ ir tt. Be 
draugų paramos jisai negalė
jo teisme apsiginti. Bet Fred 
E. Beal pasakė: ‘Geriau atsė
dėsiu savo bausmę Amerikos 
kalėjime, negu gyvensiu so
vietų Rusijos “laisvėje“ “ ’’

Bet ne viena5 Beal nutarė 
pasirinkti Amerikos kalėji
mą vietoj bolševizmo ‘To
jaus.” Buvo ir lietuvių tarpe 
tokių karštų bolševizmo 
čampijonų, kurie bėgo iš A- 
merikos į Rusiją, bet pama
tę bolševizmą praktikoje, 
gryžo Amerikon nusivylę ir 
daugiau už jį nebeagituoja. 
o tūli jų virto net atvirais jo 
priešais ir dabar kovoja 
prieš jį. Kai kurie jų yra ge
rai mums pažįstami. Vienas 
jų gyvena New Yorke. ant
ras Detroite, trečias netoli 
nuo Bostono, o kiti kitur.

Mes taip pat atsimenam, 
kokiu entuziazmu vvko iš 
Amerikos į Sovietų Rusiia 
pagarsėjusi Emma Gold
man. O ar ilgai ji džiaugėsi 
tenai? Ne. Prie pirmos pro
gos pabėgo Suomiion ir

PAKITIMAI ŽEMĖS PLUTOJE.

jau apie S110,‘ daiktams pirktis. Valdžia 
000.000,000. ikisi tuo budu sulaikyti kai-

Kaip sakėm, valdžia dau- nu kiyma įr apsaugoti šąli 
giausia pinigų skolinasi iš infliacijos.
bankų. ios paskolos kelia- f>co?evelto administra-
mos šitokiu budu (čia tik

pakulose. Mes kalbėjome , , • . j , A
apie almanacha. o jjs kalba Li.._J Tz.i_ 
apie “vyriausi” “World- 
Telegram” dienraščio lei
dėją.

Jeigu jau kalbėti apie to 
dienraščio leidėjus, tai vv- 
riausis (ne “vyriausiu”) jų

“ijos finansinė politika turi 
da ir kitą gerą pusę, būtent, 
’imonės, kurie dabar nusi
perka apsaugos bonų, gaus 
savo pinigus atgal po 10 
metų, kuomet tokių getų už
darbių gal jau nebus ir pini- 
^as bus labai reikalingas. Ir 
žmogus tuomet gaus apie 30 
nuošimčių daugiau, negu 
dabar bus už tuos bonus už
mokėjęs.

Be to, valdžia nori paimti 
gerą žmonių uždarbio dalį 
:r mokesčiais. Čia irgi sie
kiama to paties tikslo: kuo 
didesni bus mokesčiai, kuo 
mažiau žmonės turės pini
gų “spendinimui.” tuo ma
žiau kils kainos ir tuo leng
viau bus galima išvengti in
fliacijos.

Negana to, Kongresas ga
li dar išleisti toki Įstatymą, 
kad apsaugos bonų pirki
mas bus visiems privalo
mas. Gali but taip, kad 
darbdaviai, mokėdami dar
bininkams algas, turės nu
traukti tam tikrą nuošimtį 
apsaugos bonam-.

Taigi valstybės finansų 
nikis yra labai Įdomus daly
kas. Valstybė skolinasi pi
nigų iš savo piliečių. Bet tie 
patys piliečiai turės sudėti 
valstybei pinigų ir tas sko
las atmokėti.

pavyzdys): valstybės ižda^ 
kreipiasi į banką, kurį mes 
čia pavadinsime raide B, iT 
sako: paskolinkit mums 10C 

mes mokė- 
nuošimčio pa

plotas. Atsivėrė didžiuliai Pei. metus. Bankas
plyšiai, net po 10 kilometrų -ako: gerai, skolinanti, 
ilgio ir keliasdešimts metrų , aidžia tada duoda tam 
pločio. Per tą žemės drėbė- bankui valstybes paskolos 
jimą daug Turkijos miestų lakštų, arba, kaip Amenko1 
ii- kaimu buvo sugriauta ir sakoma, bonu 100 milionų 
po ju griuvėsiais palaidota dolerių sumai, o bankas įra- 
apie *50,000 žmonių. 1765 ir šo i savo knygas 100 milio- 
1923 metais Įvykę žemės n0 dolerių kredito valdžiai, 
drebėjimai Japonijoje už- Valdžia tuomet gali pasi- 
mušė iš viso net apie 374.- imti visą šitą sumą iš karto

ka. Bet Rusijos revoliucija 
nejučiomis išsigimė į kontr- 
revcliuciją. Beveik visi bu-

tūli žmonės užsienyje vis da sausumon. Geologai apskai- 
negali to suprasti. Jiems vis čiuoja, kad po ilgų amžių 
dar išrodo, kad Rusija ištik- Švedijos sostinės Stokhol- 
rujų yra tokia ideali darbi- lno nebus galima pasiekti
ninku tėvynė, kokios siekė juros keliu 
pirmieji revoliucijos vadai. Kas yra keliavęs po Ang- 
Todėl kai tie žmonės nu- Uja. tai žino, kad garsieji 
vyksta tenai patys ir pama- Anglijos “penki uostai” da- 
to bolševizmo veidą savo bar jau apkloti smėliu. Tik- 
akimis. jie dažnai prieina 1 tai Dovei ,dUbtmįu budu pa 
išvadą, kad “geriau Ameri- laikomas, ikį šiai dienai išli
kos kalėjime.”

rikon. Kaip Fred Beal, taip 
ir Emma Goldman sakė: 
“Geriau but Amerikos kalė
jime. negu bolševizmo ‘lais-- • ? Mve.ie .

Jan Valtin taip pat buvo 
_ __ , _ . karstas bolševizmo apašta-

yra ne Roy Hovvard, Rojaus ]as< ^0] gyveno Amerikoj. 
Mizaros vienvardis, bet A. ^ajp nuVyko Rusijon 
Scnpps. ir pamatė bolševizmą savo

O jeigu kalbėti , apie akimis, dūmė atgal ir dabar 
“VVorld Almanacą, tą džiaugiasi ištrukęs “iš tam- 
“Laisvės” redaktorių “enci- Sos.” Jis parašė apie tai ir 
klopedija/’ tai vyriausia jo knvga—“Out of the Night.” 
redaktorius vra Eastman žmonės, kurie giria da- 
Irvine, žydų tautybės žmo- bartinę Rusiją, gyvena pra- 

■ eities viltimis. Praeity ir 
Na. tai kur dabar “drau- mes tikėjomės, kad po revo- 

gas” Mizara dėsis su savo liucijos Rusijoj galės susi 
"kritika”!

KANADOJ KONSKR1P-
CIJOS KLAUSIMAS.
Kanadoj dabar yra svars

tomas labai įkirus klausi
mas, būtent, kaip Įvesti pri
verstinąją armijos tarnyba?

000 žmonių. Buvęs užpra- arba dalimis. Paprastai ji 
ko uostu. Buvęs Anglijos* eitais metais žemės drebėji- ima dalimis. Padėkim, rei- 
miestas Dunvičas. kuris mai Čilėje, Pietų Amerikoj, kia užpirkti kariuomenei 
prieš kelius šimtus metų; sugriovė kelis miestus ir bu- maisto ir užmokėti už jį
siuntė net savo atstovus į 
parlamentą, dabar jau pa
skendęs juroje.

Gilioje senovėje kai ku
rie Francuzijos miestai bu
vo ties pat pajūriu, o šian- 

Dalykas, mat. yra toks. kad dien jau žymiai nutolę nuo 
1940 rinkimuose liberalų įo.
partija buvo įrašiusi savo ' 1925 ar 1926 metais vo- 
platformėn punktą prieš, kiečių matavimo laivas 
privalomąjį kareiviavimą. “Meteor” konstatavo, jog "T~ 
ir ta partija buvo išrinkta be pėdsaku pranyko Shomp- 
valdžion. Jos vadas. Mac son sala pietinėje Atlanto ?e; 
Kenzie-King. dabar yra Ka- vandenyno dalyje, kiek 
nados premjeras. Todėl ji? šiaurę nuo

ši reikalą

25.000 S50,000. Iždo sekretorius 
paima to banko čeki ir pa- 

Nemažiau pražūtingi yra ra?o ant jo: Išmokėkit Mai- 
vulkaniški išsiliejimai. 1902 Kompanijai Penkiasde- 
metais Martinikos saloje ?imts Tūkstančių dolerių.

Po čekiu pasiraso Iždo Sek
retorius (jis padeda savo 
vardą).

Bankas išmoka pinigus iš 
valdžios kredito.

Taip valdžia išvartoja vi
są savo kreditą.

Ir taip ji lieka tam bankui

vo užmušta 
žmonių.

apie

vulkano Mt. Pelė išsilieji
mai lava sunaikino visą St. 
Pievio miestą. Zundo archi
pelage, Krakatavos vulka
nas 1883 metais didelės eks-

oaivie kiek , toje vulkano pasidalė 75 ki - - „.
oaiyje. Kies j lometrų dvdžio ir 300 metru skolinga šimtą milionų do-

k ’ ? J gvlio ežeras. Tas sprogimas lerių. Vėliau ateina laikas,
, .- OAeanogiafai buvo buvo girdėti už 500 geogra- kada ji turi savo bonus iš-

ba' , k,a!p finių mylių. 18 km. masės iš- pirkti, kitaip pasakius—
plebi- didziu.e žemes tenioiųa negjįta‘ 20,000 kvadratinių gražinti tam bankui skolą.

mylių plote. Dulkės ir pele- Jeigu ji pinigų neturi, ji ta
nai buvo išmesti 80 kilomet- skolą pratęsia ilgesniam lai-

. tų aukštyn ir ištisus metus kui.
Šitoks įeisKinys Biskajos buvo priežastimi nuostabios Kaip praneša First Natio- 

pankoje pa.'iebunas jau tie- 1USVOS dangaus spalvos. Ši- nai Bank of Boston, šiuom 
cią kaitą paskutinių 1 s me- Ug sprogimas sukėlė juroje laiku bankai yra davę fede-

r 7au v 36 metrų aukščio bangas, valinei valdžiai daugiau 
caiKtas. kan netoue.-e Haiti per ta SprOgįma žuvo apie kaip $20,000,000,000 tokio- 
sa.ų pakuęs vandenyno 36 000’ žmonių. 79 metais po mis paskolomis.
dugną.' suoaprsiąs nei nau- Kristaus buvo baisus Vežu- Bet šitoks valdžios reika-

vijaus išsiliejimas, kurio la- lu finansavimas veda šąli vandemn ose ir (laupau va užlįejo ir sunaikin0 P(?m. p;.ie jnfliacijos Nes milio;
pejos ir Herkulanumo mies- nai kareivių gauna algas ir 
tus. Retas tų miestų gyven- tuoj jas išleidžia. Milionai 
tojas teišsigelbėjo, o visi kiti darbininkų karo pramonėj 
buvo užlieti ir sudeginti. uždirba gerus pinigus ir tuo- 

Nepaprastai baisus ciklo- jau juos išleidžia. Kai žmo-
,___ _________ _____ nų lydimi vandens užlieji- nės turi pinigu, jie viską

būti įrengtos dezinfekcijos dą. Daugiau pusės žemės mai. kurie įvyksta jūrių pa- perka. O prekių civiliems 
Įstaigos. Ypač patariama plutos virpėjimų žmonės nei kraščiuose, salose, arba di- reikalams dabar pagamina- 
buti atsargiais, turint reika- nejaučia. — juos tik labai dėlių upynų slėnyse. Vienas ma beveik perpus mažiau, 
lo su sovietu belaisviais, ku- jautrus moksliniai aparatai, iš tokių katastrofiškų įvykių negu pirma. Todėl pirkėjai 
rie yra didžiausi parazitų vadinamieji seismografai buvo Tigro ir Eufrato kraš- pradeda dėl jų varžytis ir

sumane pavesti 
referendumui, arba.
Kanadoje sako — plebi 
citui, kad patys žmonės pa- Biskajos įlankoje, toje vie- 
sisakytų už privalomąją ar- toje. kur vandenyno giluma 
mijos tamvbą. Tuomet libe- siekia 5000 metrų, 
ralu valdžia butu naliuo^uo-
ta nuo 
form ės.

savo rinkimu plat-

RUSAI NUPULDĖ ŽMO
NIŲ HIGIENĄ.

Vokiečių paskirtas medi
cinos daktaras Lilienfeld 
rašo Lietuvos laikraščiuose 
kad per rusų okupaciją nu
smukusi gyventojų higiena. 
Todėl gyventojai kviečiami

pastebima.
Ne tiktai žemė iš lėto, va

dinamu evoliucijos keliu, 
keičia savo veidą, bet dar

kreipti daugiau dėmesio į žemės pluta ir virpa. Moks- 
kuno, diabužių ir butų šva- lininkų apskaičiavimu že 
rą. Visuose valsčiuose turi mės pluta virpa kas valan

ir ligų platintojai.

VOKIEČIAI DEGINA 
RUSIJOS MIESTUS.

Associated Press kores-

tegali pažymėti. Kiti žemės te. Tą katastrofą mokslinin- kainos šauna aukštyn, 
plutos virpėjimai daugiau ar kas E. Suess laiko buvus Kai viskas brangsta, tai 
mažiau žmonių ir gyvulių Biblijoje aprašytą tvaną, pinigas pinga. Tai vra in- 
pastebimi. Kiekvienais me- Žemės istorija žino ir dau- fliacija. Infliacija gi visa- 
tais pasitaiko ir stipresnių, giau tokių ciklonų lydimų dos baigiasi finansinių kra- 
ar visai stiprių žemės plutos vandens užsiliejimu. chu, ekonomine depresija,
virpėjimų, kitaip vadinamų J- Kiudelis. nedarbu. Taip buvo po pir

mojo Pasaulinio Karo. Žmo-
pondentas Eddy Gilmore ___
praneša iš Rusijos, kad žemės drebėjimų. Tokių že- suvienytu
traukdamiesi vokiečiai de- mės drebėjimu išdavos tik- „L,-, V
gina. viską, ką tik galima rai baisios. ~ \ AL3TUŲ PILIEČIU.
padegti. Jis sakosi matęs 1939 metų gruodžio 27 d.,
ištisas mylias degėsiu, kur ivykęs žemės drebėjimas »*kyin»ia lietuvių ir an^iu kalbos? 

|kurti pavyzdinga santvar- pirma stovėjo namai. * Turkijoje buvo tiesiog ka- .PTnn? 2&c

nes. kurie infliacijos laiku 
turėjo orisipirkę namų. be
veik visi jų neteko. O kas 
turėjo savo pinigus susi
dėjęs Į bankus, tai bankuo-

VEŽA OLANDUS MO
KINT RUSUS ŪKININ

KAUTI.
Kauno dienraštis “Į Lais

vę” skelbia tokią žinią, pa
imtą iš “Krakauer Zei
tung” :

Į rytus pravažiavo pirma
sis olandų ūkininku trans- 
noitas. Šiuos ūkininkus pa
rinko Olandijoje “komite
tas pasiųsti Įmonių vedėjus 
i Rytu Europa.” Jais bus 
aprūpintas kaimų ir buvu
sių kolchozų vadovavimas, 
šie ūkininkai vietinių gy
ventojų pagalba prisidės 
prie Rvtų erdvės ūkinių ga
limybių išplėtimo ir Euro
pos aprūpinimo. Pirmajame 
transporte yra 100 vyrų. 
Netrukus seks ir kiti trans-, 
portai. Sausio mėnesį į Ry
tus persikels 400 olandų ko
lonistų. Pirmame transpor
te yra ūkininkai nuo 19 iki 
53 metų amžiau?. Olandai 
ūkininkai turės pirmiau ke
turias savaites išbūti Litz- 
mannstadto (Lodzės) sto
vykloje ir čia paruošti savo 
uždaviniams ir supažindinti 

naujomis priemonėmis.
Tš Litzmannstadto jie išvyks 
i savo paskvrimo vietas Gu
dijoje ir Ukrainoje.
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TAS DUONOS NEPRAŠO LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Oro Sargai Pratinasi Kovai K PHILADELPHIJOS PADANGĖSAPIE KAZIO PAKŠTO “PRE- 
LEKCIJĄ”

__________ i
Chicago. III. įsteigę daug mokyklų ir

Kazys Pakštas paskelbė knygynų Kad Lietuvos ka-j 
laikytį labai svarbią pre- kSmene “
’^StUam^n-tme^ m^TTlm^ino

paskirtos dienos su^kant- įuniSai’ ^u pagelba lenkų , 
*___ 1 kariuomenes, sudegino virsNuvykau. is- »>z\ aaa >• ± • x,« i« •

trirsiu labai moksliška ore- 30’000 hetuviV Šiaulių apie-SS lu ” urSSoriu- linkė e; ir kad 20-°°0 lietu- 
kalb&i profe.onu., vjų pab6g0 į Angl;ją ir g

“Profesorus” kalbėda- atvyko į Ameriką
mas trynė sėdyne kėdę, rai- 
vėsi, kraipėsi, lyg ir norėda
mas tuo parodyti, kokis di
delis jisai mokslinčių?.

Klausiausi ir laukiau, ka
da tasai “mokslinčius" nu-

Pakštas supykęs, “čia vra 
melas"! Jam pastebėta: 
“Atsakyk į klausima, bet 
nesakyk kad ‘melas’.”

Pakštas griežtai pareiškė.
jog čia niekas neturi teisės

jodys UetuvoS ŽS 18- “£it k^
tame šimtmety pnezasn. j

Jo išvada buvo tokia:' “Prof.” Pakštas melavo 
jeigu Lietuva butų tapusi per akis, kad lietuviu kalbo- 
katalikiška 300 metų anks- je nesą ir nebuvę istorijos 
čiau. nebūtų žuvusi kaipo'apie Lietuvą. Todėl, esą,: 
valstybė, nes katalikybė bu- lietuviams nebuvę * progos i 
tų pakėlusi lietuvius kultu- susipažinti su savo tautom i 
roję. Ir ant galo privedė, istorija. Girdi, tiktai keli 
kad Lietuvą pražudė prasi- metai atgal, “labai didelic i 
gėrę bajorai, o tie bajorai mokslo vyrai" parašę Lie-' 
visi buvo geri katalikai. tuvos istorija. Pasakė ir tv

Ot, manau sau, nieko sau, į “mokslinčių" vardus. Keli
paprastai kalbant, katali 
kiška kultūra!

Po tos “prelekciios” buvo 
klausimai, nes “profeso-

jų yra kunigai ir keli kuni 
gų pastumdėliai.

Pakštas meluoja neraus
damas. kad lietuviu kalbo-

M4, <Z «*.♦< r

< L. r ̂ . v į
. * -k•2 ♦;>* -

Vaizdelio viršuje Amerikos lakūnai bėga i savo orlaivi pratimų metu. Apačioje iš kairės 

matosi jų pasilsio kambarys. Apačioje iš dešinės jie vėl bėba iš kambario prie orlaivio.

Nepaprastas biznierių, pro- bėt ir tarti visokius reikalus, 
fesionalų ir amatninku P. Monkelevičius papasako-

rius" iš anksto pranešė, kad je nebuvo parašyta Lietuvos 
kiekvienas galėsiąs duoti istorija. Kas nežino, ar ne-

<*TZ' xf ' * »
' Y įiį- "Jį.
€. tf
yC

Kitas labai “moksliškas”
paklausimų. ! skaitė Simano Daukanto ir! klausimas, kurį tame katali-

Po kelių klausimų ir aš Dr. Jono šliupo parašytų i kų universitete Paryžiuje 
įsidrąsinau pakelti ranką. Lietuvos istorijų? žino ta- j buvo svarstomas,^ tai kiek
Sakau įsidrąsinau, nes juk tai visi lietuviai, tik vienas i milionų velnių šoka ant 
čia kalba “profesorius," ir “profesorius" Pakštas ne 
da su barzda. Tai ne juokas. žino.
kreiptis i tokia asabą. • Pakštui nurodysiu kelis tynių. Daug studentų už-

Kadangi savo kalboje p. faktus iš Daukanto ir šliupo . mušdavo.
Pakštas nurodė, jog katali- parašytų Lietuvos tautos Eikim toliau: Kunigai i- 
kybė platino kultuiį Lietu- istTJU’ kad kitą kaną sa
voje, ir kad pervėlai priėmę gydamas pi e lekciją nepa-
katalikybę lietuviai nespėjo —— jUQ-io=
Lietuvą sukulturinti. tai bu- pastate siuom kartu, 
vo paduotas toks klausi- Štai keli iaktai: 
mas: Lenkija nriėmė katali- Vilniaus vyskupas, 1629 
kybe keliais šimtais metu metais, turėjo 6 000 bau- 
pirmiau negu Lietuva, tai džiauninkų. o kunigų semi- 
kodėl katalikvbė nesukultu- narijos dvaruose dirbo! ros centrą*

Apie Parapijas, Kunigus ir Kitką.

rino lenkų? Kodėl Lenkija 1,200 baudžiauninkų, 
žlugo kartu su katalikiškai; , eliuonos klebonas turė- 
nesukulturėjusia Lietuva? j° 100 valaku žemės, 2 bra-

susirinkimas.

Metinis šito sąryšio susi
rinkimas buvo nepaprastai 
gyvas ir Įdomus, nes turėjo
me progos geriau pažinti 
vieni kitus. Buvo ir valdy
bos rinkimai.

Valdybos ir direktorių

jo. kaip pas ji apsilankė du 
detektivai, vienas iš Wash- 
jngtono, o kitas vietos (ge
rai jam pažįstamas) ir pra
šė, kad lietuvių draugijos 
apsisaugotų svetimų valsty
bių šnipų ir sabotažninkų, 
kurių šioje šalyje yra labai

metiniai raportai priimti su T.ik su Pagalba gerų
užgynimu. Šektetorei p. Gri- Į”!1““* Amenka galės karą
galiunienei nuskirta $25.00 Jai^et- ......
už pereitų metu darbuotę. arde sąryšio kviečiu vi- 
Kiti valdybos bariai atsisa- sus ^kon ir vienybėm Lai 
kė nuo bent kokiu dovanu. sl9 metų sąryšio veikla duo- 
Pradėjome rinkti naują vai- da gražių vaisių, kaip ir lei
dybą 1942 m. Musu gerasis tais metais būdavo. Visi 
ir taurusis pirm. p? A. Ka- esame lietuviai ir visiems 
niušis tikrai galėtų but am- vietos ir darbo yra užtektį- 
žinu sąryšio pirmininku. Jis P.ai» llk norėkim dirbti. Ar- 
per du metu nenuilstamo čiau suglauskim savo jėgas 
darbo aukštai iškėlė sąryšio "’.dmbkime su apsvarstymu, 
poziciją, todėl gaila, kad Dirbkim lietuvybės labui ir 
dabar atsisakė nuo kandi- l<* laimėjimui. Pragiedrin- 
daturos Į pirmininko vietą, kime tų nelaimingųjų vei- 
Susirinkimas jį prašė ir net dus. kurie ten, anapus van- 
vertė da nors vienus metus denyno, kenčia alki ir pa- 
apsiimti, bet jisai atsakė nieką. Dėdami paskutini 
norįs pasilsėt. Pirmininko centą sios šalies apsaugos 
vietai nuduoti trys kandida- fonams pirkti, nubrauksi
te būtent: p. Žadeika, p. me ir tų nelaimingųjų aša- 
Staniškis ir p. Rainis. Di- nu.° veide. Aukokime ko 
džiuma balsų gavęs p. Sta- daugiausiai Raudonajam 
niškis liko sąryšio pirminin- Kryžiui, Kurio pagalba pa
ku šiais metais. Kilo “aud- sieksime ir tuos, kune ten 
i a giedroje"... Nežiūrint to, Sibyro tyruose ištiesę ran- 
pradėjome rinkti vice pir- kas laukia musu pagalbos, 
mininką, p. J. Grinius atsi- Tai Lietuvos šviesuomenės 
šaškė iš vice-pirmininko dalis, jos vadai, tie, kune 
vietos: jis noris, kad jau- kulturmo sali ir troško, kad

’ kėjusi skolų daugiau negu nįeji užimtų valdybos vie- lietuvis butų lygiai kultu-
. tris tūkstančius dolerių. ta? 0 «erJam« duotų pasil- ringas ir pasiektų aukščiau-

. y - hažnvči™ Romos ka i Musų Romos kunigėlis sėtį. Kandidatais paduoti sį apšvietos laipsnį. Juk visi
adatos smaigalio. M šio b^^cio^^a Ronute, ka-(turėtų pnsunmti, kaip jam p. žadeika ir (čia gimęs žinome, kad sa is be geru,
klausimu kildavo net mus- steito policininkai išlaužė jaunuolis) p. Poška. Didžiu- sirdmgų ir mokslo vadų ne-
t™.,, kos bažnyčios Pradžia šie- tos klebonijos duris, kurioje ma balsu gavės p Poška gyvuoja, bet merdi. Amen-

atea^Tairi ii n? nu Uovė" dabar iis sėdi, kada jo para- Heka vice-pirmininku. Pra- ka karą laimės ir mes laimė-
alg.aL 1 d š1 P,1.' a nuuztove- pijonaj nenorėjo įsileisti, sideda sekretoriaus rinki- sime- Ateis Pergales diena

veiklInu 11 e»zista- Kaip vėliau jis su detekty- mai. Kandidatais siūlomi p. ir lietuvio veidas oragied-
™ n • vais bažnyčioj pamaldas Grigaliūnienė ir p. Bendo- rė?- Suplevėsuos Lietuvos
Kaip kitais klausimais, laikė bi lodamas kari kac Didžiuma Raku tnspalvė Gedimino bokšte

steigė studentams daug 
“meilės lizdų" Paryžiuje,
kuns Tais urvais ir sianuien 
yra garsus.

Tačiaus “prof." Pakštas

SCRANTON, PA.

Scrantono mieste vra dvi

taip ir tautiškos bažnyčiom nors nuo altoriaus nenu- lieka p. Grigaliūnienė išgirsime, kad Lietuva jau
reikalu savo laiku yra buvę trauktų. Net į šermenis ei- rinkta. Finansų sekretorius laisva ir nepriklausoma ša- v v i p , v ton daug Įvainų diskusijų. Kun. davo su detektyvais. Juk vieton jaunuolis Žvigaitis iis! . „ .

sako. kad Paryžius, natau- Kuras vede labai įžūlią pi o- garbės tas nedaro. Jeigu jr pamainytas p. Streleckiu. Daugiau dėmesio kreip- 
kybės laikais, nuves ‘Kultu-( pagandą. Jis gąsdino savo butų rimtas vyras, tai butų Iždininkas lieka tas pats p. kime į apšvietą ir kultūrą; 

Petras parapijonis įvairiais budais pamojęs ranka ir nei savęs' Dalbukas. Iš direktorių re- vystykim sąryšio veiklą.
Nereikia kalbėti apie se

novės Paryžiaus meilės ur-
Juk Lietuvoje katali-j žmonėmisvus.

voru ir 3 karčiamas. Vvžuo- * kams įsigalėjus pi ostituci ja! nieko neatsiekė. Nei jo mal-
Norėdamas pasirodyti di- njų klebonas turžjo 40 vaJ taip pat buvo legalizuota

deltų tstonjos žinovu, p. , k j ir 7 karčia
Pakštas smarkiai atkirto, A, kIebona? turė. 
kad Graikija ir Roma. kai ( 60 valaku žemės, 340

.Pa«?n,£kos'.stOT?Joi“dUšių” baudžiauninkų ir 
taip toliau.

Bendrai imant, tik Vil
niaus vyskupijoj katalikų 
bažnyčia turėjo 29,000 bau
džiauninkų.

aukštai kultūroje ir moks
luose, irgi žlugo. Esą. Lietu
vos ir Lenkijos likimas bu
vęs tokis pat.

, Bet Pakštui buvo nurody
ta, kad Graikiios ir Romos 
kultūrą sunaikino kataliky
bė. Ir kuomet katalikybė 
vyravo Europoie, tas laikas 
yra žinomas kaip tamsiųjų 
amžių gadynė...

Įpykęs Pakštas atkirto:
“Yra melas
žiu visai nebuv 
žiuie buvo 
džiausiu univ
(tavo net po 40.01)0 studen-i vilniufe’fr‘Svažia''voTjet^ 
tų. Tada buvę labai kultu- zoKmąJ Taj tab) katalikai

“platino kultūrą."
17-tam šimtmetyje kata

likai kunigai sunaikino Lie
tuvoje visas liuteronų, kal- 

įurnenias. vįnų jr unitarijonų mokyk-
Buvo pareikalauta, kad jr su^egjno knygynus.

Pašėlusi “kultūra." ponas

Tačiau “prof." Pakštas su 
pasididžiavimu savo “pre- 
lekcijoj" tikrino, kad “ka
talikybė platino kultūrą 
Lietuvoje.’

Jos nepanaikino nei katali
kas prezidentas Stulgins
kas, nei dievuotas Smetona.

Kitas padavė Pakštui 
klausimą: ar nėra faktas, 
kad katalikų kunigai Lietu
voje daug stabmeldišku ap
eigų įvedė į katalikų tikybą 
Lietuvoje?

Pakštas

ir draudė, kad nieko bendra ne; bažnyčios, nei Dievo ne- zignavo p. Tribula ir p. Ža- ^ad galėtume parodyti pa-
neturėtų su kitos parapijos butų tuo žeminęs. deika; liko p. Vaivada ir da šauliui, jog ir lietuvis yra

Žinoma, jis tuo Senų pažiūrų žmonės ir penki ’prie io darinkti; jie kultūringas ir moka sugy-

dos. nei jo davatkos, ne;u- šiandien verkia, kad neturi yra: p. A. Tvaranavičius, p. .8razįus darbus stato
kito klebeno. Bet tokia yra Bendoravičius p. K. Žemai- pirtnoj eilėje, uzmirsdamas• • t «• • 'r * * * _ _ * y 1 .. .___stabdė to darbo, kuris lietu- ab -;u vyskupo valia. 0 pri- tis p K Romanas (čia ei- asmeniškumus, yiams išrodė naudingesnis: klausanyt nprie paraplJof ” ir jalmuolfe)Tp. ša«S- St.

ir visais žvilgsniais geresnis. ( dėl jos dirbant per desėtkus kas (čia gimęs), chemijos
Nes prigulėdami pne tautis-. metŲ? negrį mainysi savo inžinierius ir aukštai vietos
kos bažnyčios jie apsaugo-j‘^-ierą ” kaip dzūkai sako. politikoj stovintis asmuo; 
ja save nuo išnaudojimo n f) dėl tos nronarandos. ku- oioro-ioc,'
mulkinimo.

Grinienė.

EASTON, PA.
Mirė Skirutis.

ringi laikai...
Čia pasirodė, kiek Kazys

Pakštas yra kultūringas. Sa
kyti “melas.” tai davatkos 
arrumentas

“prof." Pakštas atsakytų į 
klausima: “Ka jėzuitai vei
kė Lietuvoje? Kodėl jie ne- 
rukulturino lietuviu per du 
šimtu metu laiko? Juk tam-

Pakšte!
Da viena pastaba: 
Pakštas pasididžiuoda-

O dėl tos propagandos, ku- jisai stengiasi įkurti jauni- Sausio 24 d. čia J^uvo palai- 
ria jis bando vesti prieš ki- mui žaidimo aikštes, ypatin- dotas Juozas Skirutis, 51 metų 

Kada keli metai atgal at- taip manančius žmones, tai gai pietų dalyje, kur dau- amžiaus lietuvis. Buvo kilęs iš
romiškoii bažnyčion galima tik juoktis. Tas da- giausia gyvena lietuvių, 

akštas, lyg atsipeikėjęs Į kun. Miliauskas, jis pradėjo l.vkas jau pasenęs ir visų nu- Išrinkta nauia va]dvba ir 
nuo pirmesnių klausimų, kartoti tuos pačius gąsdini- mestas į guibą, tik jam isio- direktoriata idomiai pri- 
pareiškė: katalikų tikyba----------------- .... ------

Žemaitijos, Lapaičių sodžiaus, Tverų parapijos. Paliko nuliu- dusią žmoną Oną ir dvi dukte-,____ ___ t __ __ „ k , , . , , , , oozavimu w r*s — Josefiną ir Besę. Pasta-
daug ko priėmė netik iš lie- kius vartojo būdama5 gyva? Jeigu lietuviai -kur sueina nuQ save?1 ynkiu jjems ge- r°j* yra ištekėjusi, 
tuvių pagonų tikybos, bet j kun. Kuras, būtent: kas ei? bendram veikimui, tai juos rjaU5j„ pasekmių. Velionis J. Skirutis buvo pa-
katalikvbė visur prisiima1 ar draugaus su tautiškos riša ne tikėjimas, bet bend- vyzdingas žmogus, dirbo per

' ' - - - - • as ras visų lietuvių reikalas. Nutarta baliaus pelno da- e„ chemikalu išdirbystė-
, turėjo daug draugų, kurie skaitlingai dalyvavo laidotuvė- Skirutis buvo susipratęs. .----- b , ., darbininkas ir nuolatinis “Ke-

“mokslas" labai platus, to- airišio vyskupo tarnas, dau- O šiais laikais lietuviškas varYt pirmyn, kan susny- jeivjo» skaitytojas. Prieš pat 
dėl kur mato reikalą priimti giau niekas. Žmogelis vo? veikimas via būtinas. Net ir su kitataučiais, ai oa mirtį labai sunkiai sirgo, bet
pagonų tikybos daliu, tai ir tik mišiukes gali atlaikyti, patys jo parapijonai nesu- n^t ir pralenkti juos į var- «Keleivio., nepamiršo ir pasiun-
Criima.'.. tai ir vra vi«S įo auklėji pranta, kodėl ių klebonas gon.nmko Dz.ko balių nu-
’ Jeigu “prof.'’ Pakštas tu- mas. Tūli parapijonys yra tam nepritaria. ŠĮ kartą ga- taria nuvykti in eorpore.
retų nors pradinės mokyk- kur ka? daugiau prasilavinę

ėjo

mus savo parapijonims, ko- do “naujas ir “svarbus.’’

los žinojimą, jisai žinotų, visuomenės reikaluose, ne- 
kad katalikybė, kaip religi- R"u tituluoias Miliauskas. Jis

saikdino p. J. Grinius. Aš

na. Jei reikės, tai'vėliau bus Prisirašė astuoni nauji na- 
daugiau. ria’- Susirinkimas tuo ir bai-

Miliausko kaimynas, gėsi- Sėdome visi prie stalo 
užkandžiauti. Tai buvo tik-

tė už metus prenumeratą.Lai būna jam lengva DėdėsŠamo žemelė. V. S. Draugas.

ja, nieko savo originalaus net pamokslo gerai nepasa- «KELEIVIO’’ KALENDO- rai lietuviška puota (valgiai
nejTzus Kristus yra pasisa- ^kSt R,AUU?t2.**STAMS sk.an!a? P-.Biliūnienės paga-

vintas Jezeus Chrishna nuo Miliauskas sakydamas

RIAUS 1942 METAMS 
NELEISIM.

skaniai p. Biliūnienės paga
minti ir gėrimai pirmos ru-

Ar Boro Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

ikstas pasididziuoda- vintas Jezeus Chnshna nuo v , v? • Pranešam draue-ams kad Sies). Laike vakarienės p. “e* *’■**>-sta sakei, kad jėzuitai sklei- mas pareiškė, kad katalikų indusų. Katalikų škapleriai, Pamokslą apie kolektą vis - Kalendoriaus A. Kaniusis perstatė naujos 5^/Eį, ?uXJd*’nnta'' iT kR”>
dė kultūrą, steigė mokvk- valdomoj Francuzijoj, Pa- rąžančiai ir mišios yra taip- kaltojo: mane apgauti gali- iQ42 metams nelefe Tiem* vaidybos narius, kviesda- tikime i kristų. tod« turime 

te, bet Dievo r.eapmonkysit. ^raug,ams, p^irje jau prisiun-' mas juos pasisakyt ką jie
budlstU- I Net davatkos pradeda su-! tė pinigus už Kalendorių, žada šiais metais sąlyčiui

\isa katalikų tikvba susi- prasti, kad ivmiokai kum- pailginsime prenumeratą nuveikti. Perstatyti buvo p. knksči«r.y9 p*^ bX-
deda iš įvairių stabmeldžių gai yra labai prasti prana-1 atatinkamui laikui. Grinius ir p. Monkelevičius.
tikybų liekanų. Kalėdų šai. Štai, per tiek metų jie “Kel." Administracija. Pirmasis kalbėjo apie šios 
šventė yra nukopijuota is ir jų kviečiami misiionieriai i — — šalies Bill of Rights, kuriai

buvo įsteigta?..." i džiausiu universitetų, kurį
Pakštas pasijuto kaip ant lankę net 40,000 studentų, 

žarijų ir piktai atkirto, kad Bet ko tie studentai mo- 
jėzuitai mokyklų nebuda- kinosi? Jie mokinosi “šven- 
voio. Reiškia, jisai priešta- to rašto.’’ kaip žydai karia- 
rauja savo kalbai. vo ir skerdė žmones Abrao-

Jam buvo pastebėta, kad mo Dievui padedant Gi 
Lietuvoje buvo įsigalėję liu- Abraomas buvo arabų gen- 
teronu. kalvinų ir unitarijo- ties plėšikų vadas. Tokis, 
nų tikėjimai. Kad tie pro- kaip šių dienų Stalinas ar 
testoniski tikėjimai buvo Hitleris.

PIRŠLYS SUVADMOTOJAS 
Vie-n veiksmo Komedija. Famsė

Bf’Ti. Rnmšas. Gaąa jnokir.cra' veiks
lą® Onh-vi-uja 2 moterys ir 6 rvrai. 
KUNIGO METI A Vieno veliumo Ko- 
medi a Pa’-ašė Ben. Romias. Jookin- 
<ras veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir

Tt v ▼- i i. . ... — 2 rrv'icrvs. Ah« veiksliai vienoie
. J. Kučinskas, reitais metai- ji yrp apmo- knyrvtėje Kaina ...............

romėnų šventės Satumali- pamokslais ir maldomi? 
jos. skelbia, kad tautiška bažny-

Iš kultūros ir istorijos at- čia turi griūti, nes ten nėra 
žvilgio, Kazio Pakšto “pre- Dievo, bet ji vis dar negriu- 
lekcija" buvo bevertė. va, o laikosi labai gerai. Pe-

sukako jau 150 metų. Jisai 
pasakė, kad jeigu ne šis į- 
statymas, tai gal to gražau« 
susirinkimo šiandien nega
lėtumėm turėti; o dabar be 
žandaru ffalim laisvai kal-

rtais. Atra-ot* kad net Bik'iia neti
no kada Kristus rime, mirė ir kada 
jinai hovo nukrvtiavotas. •

MYTAI APIE KRISTŲ k.,yra tu
ri 111 puslapių. Kainu tiktai 35 cen 
tai. Galima rauti “Keleivio” afiso ar.

T. J. KUČINSKAS.
3312 So. Halsted SL,CHICAGO. II.U
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imas 
Maikio su Tėvu

“Vilnis” sako: “Sovietų svieto gale.galėtų rašyt apie 
Sąjunga dabar pati pirma tokius dalyxus, kuriuos ne
stovi demokratijos fronte.” senai patys “Laisvės” ko-

/?4SL4/ Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINES GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.
munaciai buvo sufabrika
vę?

Pavyzdžiui, laiške kalba
ma apie “300 Lietuvos dva
rų, kurie buvo atimti ir ati
duoti vokiečiams.” šitą ži
nią “Laisvė” buvo paėmusi 
iš “New York Times” 5 spa- 

j nacio balsas: “Ir Sovietų Hu laidos, sufabrikavus iš 
; Rasėja!” jos komunacišką šiupinį ir

Ir taip be galo. Kaip katė išspausdinus spalių 6 d. 
su pūsle... Kiti dalykai tame laiške

--------  yra pakaitoj imas to, kas bu-
TruputĮ juokinga, kad ir vo “Laisvės” pastogėj su- 

“Laisvė” ir “Vilnis” kartu fabrikuota ir tilpo da rugsė- 
pataikė išsišokti prieš ša- jo 16 d. Pavyzdžiui, apie tą 
lum Aleikum, kam jis “bir- gai'suji “lietuvišką” parti- 
bina,” kad iki šiol bolševi- zaną Šimėną, tariant Šė
kams nesisekė karas? Kam mioną: apie tai, kaip parti- 

! jis rašo. kad bolševikai yra zanai Nemune nuskandino 
daug tamsesni, menkiau iš- 2 vokiečių transporto lai- 

į lavinti ir neturi gerų vadų? vus; apie tai, kaip partiza- 
Kam jis sako. kad Vorošilo- nai Šiaulių mieste sugriovė 
vai. Budionai kilę iš feltfe- elektros stotį, ir apie tai. 
beliu ir negali lygintis su kaip prie Jonavos gelžkelio 

stoties partizanai užpuolė

Amerika kariauja su de
mokratijos priešais pati ir 
padeda Sovietų Rusijai, 
Anglijai ir kitoms, bet mu
sų komunaciams visuomet 
matuška Kasėja “pirmu
tinė.” Paminėk tiktai Ame
riką, tuoj atsiliepia komu-

tikrais profesionalais, bai
gusiais aukštuosius karo 

į mokslus? Kam jis užsime
na. kad geriausius vadus, 

j kaip Tuchaševskis. Putna ir 
Stalinas

fašistus varančius iš valstie
čių suplėštus (pabraukta, 
gal atimtus?—š. A.) gyvu
lius. Visa tai galima rasti i 

Ubarevičius, Stalinas su- “Laisvėj” rugsėjo 16 d..! 
.šaudė? spalių 6 d. ir 13 d. laidose. *

jo penkinę ir sako: “Gerkit) Jegul jau visa tai, anot Taj tokios yra tos “spe-l 
ką tik norit ir kiek tik no-.. į n.ie>' ^us.. phurpyne . cjaijos” žinios, to “specia-! 
rit!” —"Ale vactumaru,t akurat kmp is Hitleiioi yo” korespondento ant' 

ne pirmiena. • kodėl tu mums pundini?” biblijos. Ket t?5>1 P. . ! “specialio” Lorimer strvto.
klausia zakristijonas. Juk b™* buvo redakcnai ori- j ______
tu. sako, ne musų vieros; tu duotos gruodžio 1 d. Tuo. Mūsiškių kom u na c i u
netiki kad yra pekla. Komu-j jnetu Europos rytų j spaudoj pasirodė visiems;
nistas sudavė delnu zakris- buvo~ tokia padėtis. Mask-.gefai žinomo latro Marcin-; 

jtijonui į kuprą ir sako: “Jes.Į\o5.?r0?le skiečiai tebesi- kevįčiaus antras laiškas. Šis) 
-Tai laoai bloga.- papro- i pirma netikėjau, ale dabar į ' elz.e pnjnyri. Pietų fronte į jajška? esąs rašytas anglu' 

tys, tėve. Į jau tikiu, ba buvau nuvažia- p °^iepiai. Plrrn3< kalba, kurios jis nemoka.
—Kodėl blogas. i vęs į Stalino karalystę ir pa-prie Rostovo.Talpinamas tas Marcinkevi-
—Todėl, kad gėrimas mačiau, kad tenai visa pek- ’0> pliurpaiynes K.11>_'čiaus laiškas “Laisvės” vai-

kenkia sveikatai ir kišeniui. lu." Irtą pasakęs jis persi- n Ką>:u j-kuiuje u P? kežams angliškai pasiskai-
žegnojo. lot. sako. žiūrėkit, riktą1 gruodžio 1 < d. Bet nei;^j duodamas jo “lietu-

—Uskiuzmi, Maike, kad 
šiandien aš truputį išsigė 
ręs.

—Tai jau 
tėve.

—O ką padalysi, Maike? 
Kanais žmogus turi gerti 
kad ir nenorėdamas.

—Aš. Maike. dabar jau 
savo grašių ir nespendinu. 
ale kai kas užpundina. tai 
reikia išgerti. Juk atsisakyt

aš jau nebekomunistas. ba
ko, kai Stalino saulė mane 
įkaitino, tai išgaravo visas 
komunistiškas štymas. Da- 

' bar, sako. aš noriu pi išira- 
Į syt prie vycnj vaisko ir eit

viena is tų dvieju sesučių vį^aą 
nedrįso pacituoti, kad tame “ 
straipsnvįe buvo pasakyta:
“Gai dabar jau pradės ge-į .. .
i iau bolševikams sektis, nes laiško pridėti.

(Tąsa.)
Nesunkus buvo gyvenimas, tai ir nepajt - 

tęs. kaip prabėgo... Bet generolas numirė 
o jis vis dažniau savo kraštą atsiminda
vęs... Nesitikėjęs ką nors rasti savųjų gy
vų, tiktai dažnai obelį sapne žydinčią ma
tydavęs... Tai ir parėjęs, bent prieš mirti 
dar kartą ją pamatyti.

—Dėkui, kad nenukirtote!—dėkojo se
nis. ir ašaros akyse blizgėjo.

—Kur čia tokį gražų medį kirsi? Ar jau 
galvos neturėtum?... Sulaukei pavasario, 
pats pamatysi, kaip ji gražiai žydi,—guo
dė seniai parkeliavusįjį.

—Tai vis dar žydi?—klausė lyg netikė
damas Gricius, ir jo primerktos senos 
akys švito.

—O kaipgi žydi ’.— patvirtino seniai, 
galvas linguodami.

Bet, be tos žydinčios obelies, nieko dau
giau kaimas Griciui nepaliko. Tai praėjus 
pirmam nusistebėjintui, nesmagiai pasiju
to ir nežinojo ką daryli.

Panaikinus baudžiavą, kaimas išsiskirs
tė vienkiemiais ir Gricių žemę išsidalino. 
Seniai Griciai buvo mirę, o jų vienintelis 
sūnūs, Vincas, kai išvarė jį į rekrutus, be 
žinios buvo dingęs. Niekas ir nemanė, kad 
jis dar gyvas kur nors butų. Kaimas augo, 
keitėsi, vieni kitus išstūmė, sodybas pra
plėtė. tai kur čia dabar ir atskirsi, kur ta 
Gricių žemė buvo?... Senai kaimas užmir
šo, kaip ir patį tos žemės paveldėtoją. To
dėl ir nelabai malonus buvo kaimui senio 
Griciaus sugrįžimas. Visi jautė—neteisin
gai pasielgę, reikėtų skriaudą atlyginti. 
Bet kaip atsilyginsi, jeigu rėžiai senai pa
naikinti, suskirstyti pagal sodybas, o ir tos 
sodybos iš rankų į rankas ėjo, silpnesnieji 
užleido vietas stipresniesiems, tie pralobo, 
įsigyveno, pamėgink dabar, kad nori. juos 
pajudinti?... Nieko nebus, gražumu jie ne
atiduos, o per teismus ir tiek nelaimėsi. 
Tai kur čia dabar tam Griciui žemės gau
si? Tiesa, turėjo kaimas dar bendras ga
nyklas. dėl įų ilgai su dvaru bylinėjosi, 
kol laimėjo, o laimėję negalėjo pasidalyli, 
taip ir liko visam kaimui po senovei.

Tai buvo prasta žemė, pelkėta, krūmok
šniais apaugusi, bet vis dėlto žemė. Ir vie
nas kitas iš senesniųjų ūkininkų pradėjo 
nesmagiai aiškintis sugrįžusiam Griciui:

—Tai matai, taip jau čia dabar išėjo!... 
Tavo. amžiną atilsį, tėveliai buvo mirę. o 
tu pats—nežinojom, ar gyvas esi, tai ir iš
siskirstėme tavo žemę... Visi jau apsigyve
no savo vietose, kur čia dabar tau žemės 
gausi? Nebent ganyklose, ten. nuo miško 
pusės, kur sausesnė vieta? Jau dvigubai 
iau atrėžtume!... Krūmokšnius išgenėtum, 
viena kitą griovį iškastum, ir gražus gyve
nimėlis butų!...

Pasiklausydavo Gricius tų kalbų ir gal
va palinguodavo:

—Taip, tai taip!... Tik nei aš krūmokš
nius genėsiu, nei žemę arsiu. Tai man ir tų 
balų nereikia. O duonos už dyką nevalgy
siu. Kaimo gyvulius galėsiu ganyti, žiemą 
pančių nuvysiu, vyžų nupinsiu, ir nemirsiu 
iš bado... O dobilo aš vis tiek ilgai nemin
siu!... Atgyvenau, kas man priklauso! Ot 
pavasari dar kartą pamatysiu, kaip obelis 
žydi, ir užteks!

Kaimas apsidžiaugė. Nei čia žemės 
draskyti, nei ganyklų rėžyti. O ir savo 
skerdžių turės. Ko čia geriau ir reikia! 
Vienas kitas net pastogę savo pasiūlė, ma
lonės duoną.

—Atsivalgiau svetimos duonos—neno
riu!—atsakė senis.—Ot, aš čia apsižiūrė
jau. senoji skerdžiaus pirkutė tuščia. Jus 
bent kiek pataisytumėte ją, naują stogą 
uždengtumėte, ir užtektų mano gyveni
mui. Duosite nuo gyvulio po gorčių kitą už 
ganymą, tai ir prasimaitinsiu, o kai numir
siu, tai po lentą grabui sumesite ir už pa- 
zvanus sumokėsite... Ar daug čia senam 
žmogui reikia?

Kaimas taip ir padarė. Palopė šiek tiek 
trobelę, stogą naują uždengė, o naujos 
krosnies su kaminu taip ir nestatė, paliko 
senąją iš akmenų sukrautą kampe ugnia
vietę, tiktai aukštinio langelio dangtį nau
ją padarė, nes senasis buvo kažkur pražu
vęs,—piemens nujojo ar buvusis sker
džius, pritrukęs malkų, sudegino. Į vienin
telį langelį, užkištą pakulų gniūžte, įdėjo 
žalsvą stiklą. Tai ir viskas, ką kaimas pa
darė. Ilgai tas senis gyvens, kur čia daug 
kaštuosiesi, ir taip bus gerai! Gricius ir 
nesiskundė, kad tiktai vėjas nepučia ir ant 
galvos nelyja, užteks jo amžiui!

Dėl savo amžiaus jis pats ir kaimas ap
siriko. Ne vieną iš tų pragyveno, kurie ža
dėjo įam ant pazvanu sumesti ir erabui

lentą duoti. Senis dar gražų amžiaus galą 
pagyveno ir visą kaimą pralinksmino, su
rengdamas su senmerge Barbora vestu
ves. Nusibodo vienam dūminėje pirkutėje 
gyventi, susirado iš savo laikų paną ir— 
vedė. Dūko kaimas per tas vestuves, ir kur 
neduks—tokių vestuvių niekas nematė! O 
ir pats Gricius, vieną kitą burnelę išmetęs, 
mėgino su jaunaja išeiti šokti^ tiktai ne
lemtoji koja sukliudė. Bet dėl to senis ne
nusiminė.

—Dabar, kai turiu bobą, ir su viena ko
ja apsieisiu.

Ir paskui, išėjęs į kaimą, kartais links
mai mirktelėdavo, dairydamasis:

—Žiuriu, ką čia į kumus reiks kviesti! 
Nagi, mano boba pastojo’...

Kaimas netikėdamas kvatodavo:
—Negi iš šventos dvasios?
Senis šyptelėdavo, pats įtikėdamas:
—O kad ir iš šventos dvasios? Tai ką? 
Bet veltui buvo senio lūkesčiai. Tiktai 

tada, kai iš ganyklų parsinešė nelaimin
gosios Ulės kūdikį, surukusi baudžiavos 
laikų trobelė nauju gyvenimu prašvito.

II.
O vis dėlto daug rūpesčių prasimanė 

senis Gricius, parsinešęs vaiką į savo tro
belę. Jo bobukė, kurią jis an risčia u veltui 
rugojo, kad nieko nepradedanti, dabar, 
kai jau buvo vaikas, nukrankė, kaip rišta, 
baisiai supykindama senį:

—Tai tau ir gana, nei pati pagimdei, nei 
svetimą užauginai! Be reikalo tiktai ve
džiau !

Likęs vienas, daug vargo turėjo su vai
ku. kol tas žilvičio vytelių lopšyje gulėjo 
ir klykė. Nei su savimi į ganyklas pasiim
ti. nei trobelėje vieną palikti. Bet vis tiek 
nesutiko niekam perleisti. Nešiodavosi 
^u vaiku, kaip katė su pele.

Kol dar buvo šilta, išsinešdavo vaiką'į 
ganyklas, o kai užstojo rudens darganos, 
pagirdydavo iš rvto pienu, padarydavo 
iš duonos žinduką, susukdavo į drobės 
skudurėlį, pavilgydavo piene ir įkišdavo 
į burnikę. Užsklęsdavo duris ir išeidavo ligi nįptn.

Vaikas čiulpdavo, čiulpdavo žinduką ir. 
nieko neiščiulpdamas, pradėdavo taip 
klykti, jog net ganyklose atsiliepdavo. 6 
senis su bonka pieno jau klibikšuodavo i? 
ganyklų namo.

—Mat, vabalas, ir tas ant viso kaimo 
gerklę moka paleisti! Tiktai užtiuk bent 
kiek. tai. rodos, paskutinis galas atėjo!— 
burbėjo ir skubino, kiek drūtas, namo.

Vos tiktai sugirgždėdavo trobelė® dū
lys. vaikas ir nutildavo, skerečiodamas 
mažytėmis rankutėmis ir nekantriai, kaip 
šuniukas, unkšdavo.

—Še. jau še! — kišdavo senis vaikui 
bonką pieno prie burnos.—Išalkai, ką?

Vaikas abiem rankytėm stverdavo?! 
butelio. Senis šypsodamas pastovėdavo, 
pažiūrėdavo, kaip godžiai vaikas žinda 
pieną, ir šilta srovė nuslinkdavo per atša
lusią senio kiūtinę.

—Trauk, trauk, vyras užaugsi, busi man 
užvadas! — prašvisdavo senio akys.

Bet ne užvado senis iš vaiko laukė, tik
tai savo vienišą senatvę praskaidrindavo.

Taip pastovėjęs, pažiūrėjęs, pamažu 
atatupstas traukdavosi prie durt], vėl jas 
užsklęsdavo ir išeidavo sušilęs atgal į ru
dens darganą kitų vaiku prižimėti. kurie 
bandą su juo ganydavo. Tie vaikai ir buvo 
visas jo senatvės džiaugsmas.

Ne kartą dėl ių ant senio galvos pasi- 
keldavo viso kaimo audra, kad jis taip 
vaikus išpaikinąs, jog ir suvaldyti ių nega
lima, o už vis daugiausia jam kliūdavo dėl 
mažiausio, kuris dar lopšyje gulėjo:

—Užtrukdys tas senis visas kai ves su 
tuo savo benkaitu!—skųsdavosi gaspadi- 
nės, nors tiesiai į akis seniui vengdavo 
prasižioti. Jei kuri prasižiodavo, neapsi
džiaugdavo. senis mokėdavo atsikirsti:

—Tai jau ir gana! Viso kaimo karvės 
neišžindys vieno vaiko! Turėsim bent 
kiek sarmatos ir patylėtum !—ii- tos gaspa- 
dinės karves dažniau melždavo vaikui 
pieno.

Ne iš keršto tai dalydavo, tiktai apmau
das senį apimdavo dėl tokio žmonių godu
mo. Seniau taip nebūdavę. Baudžiavos 
prislėgti, ponų engiami, žmonės daugiau 
vieni kitus užjausdavo. Nebuvo to gobštu- 
mo, tiktai glemžti viską, tempti į savo gūž
tą. Paskutiniu kąsniu žmonės pasidalyda
vo, kartais net ir savo kailiu už kitą nu- 
kęsdavo ir tylėdavo. O dabar? Pieno lašo 
ir to. mat, gaila, kad jus kui surugtumėte! 

(P.U6 daugiau j

vertimas patiem' 
komunistams pasiskaityti.

nrip m 
f. Mar-

TlaIč tik ■ galimu 
kadhegražu. w ,___ ________________

, ~Tai reiškia, * kad tėvas ,• prje x-v-£.ju vaisko ir eit raudonasis caras Stalinas I f 
turi geni draugų. j bolševiku‘kasa vot. Na, kai oasišaukė baltojo caro M i- Lietuvoj ii

—Dievas taip duoda, šitaip, Maike, tai mes visi kaiojaus profesionalą gene- i tuu>ką 
Maike, kad kartais ir ne-: trys prie baro pasibučia- rola Šapočnikovą.
draugas 
Vot. nep
dviem su zakristijonu ne- čių vaiską! Ura už jų štai ša 
šlekiai užpundino vienas• generolą, ir lai gyvuoja pe- 
komunistas. kia!”

—O iš kur tokia keista bi- —® Uz>J 
čiulystė?

— Bičiuly tė. Maike, iš-*>
tikiu buvo čiudna. Tu galė
tum knygą apie tai parašyti.

— Nejaugi?
—Jes. Maike. Tas dėjosi į 

apie dvidešimt- metu atgal.
O gal ir daugiau. Tais lai
kais po Ameriką važinėjosi 
su misijomis barzdotas tė-

Kau Kaliau- n ne- trys prie Daro pasibucia- 
panrašo mie baro.ivom ir iškėlę stiklus visi 
pšiklat. dabar mu- kaitų sušukom: "Ura už vv-

kurią peklą jus 
ž Stalino pek

lą. ar už kunigu peklą?
—Vot. Maike. šito tai 

mes ir neapsvarstėm.

gėrėt, tėve? L

mokėjo

gyvendamas 
valgvdamas lie- 

duona, "angliškai" 
tik šiuos žodžius:

patrajykikitei“°lrait, šiur ir gorahel.’

VALDŽIAI REIKALINGI 
SVETIMU KALBU 

VERTĖJAI.
Federalinei valdžiai tuo

jau reikalingi kalbų vertė- 
vas Kazimieras, žinomas' jai, kuriems bus mokama 
taipgi kaip kapucinas. Jis nuo 81.800 iki 82,300 per 
šaukdavo visus šliuptarniu®! metus.
ir kitokius paklydėlius grįž-j Vertėjas gali pasirinkti 
ti atgal prie pono Dievo, ba į bet kurią ar bet kurias šių 
kitaip visi jie turės degti pe- kalbų:
kloję. Taigi sykį per tokias j Kinų. danų. olandų, fran- nagrinėsime truputį tą dar- 
misijas ta? komunistas atsi-įcuzų. vokiečių, hebrajų, ita- Rytą lietuvišką kalbą, ku- 
stojo ir sako į tėvą kapuci-j lŲ- madžiarų. graikų, norve- rios Šimkus nemoka, o 
ną: “Nemeluok ir žmonių) gų- lenkų, rusų. portugalų.į “Laisvė” nuolatos knibždė
tu savo pekla nemulkink, į ispanu, švedų. i te knibžda.
ba tokio pleiso. kaip pekla,; Aplikantai privalo but J. Šimkus tikriausiai ne- 
niekur nėra!” Salėj pasi da- šios šalies piliečiai, nejau- 
rė eimyderis. Davatkos pra- nes n i kaip 18 ir nesenesni 
dėjo rėkti: “šliuptarnis, kaip 53 metu amžiaus. -Jie
šliuptarnis! Geriaut iš čia!! turės laikyti kvotimus. Kvo- 
Pašol von !” O jis stovi
sprečina. kad peklos niekur 
nėra—nei danguj, nei pek-

Tavoriščiai. 
dar roza...

______  “Skaitykite J. Šimkaus n
"Vilnv" pasirašęs "Laik- į Marcinkevičiaus raštu®; 

raščiu skaitytojas K. B.” sa- sovietų. pagarsino i? 
ko. kad jis praskleidęs “Ke- anksto “Laisvė." “Laisvė”, 
leivi” ir žiūrėjęs i užkrautą iau kelis kartus prieš kelis ■ 
dideli antgalvi: “Krislai ir mėnesius spausdino tas pa-! 
Raštai." I čias “žinias” anie Simėna-

Mielas laikraščių skaity- Semioną, apie nuskandini- 
toiau. nežiūrint kad buvo; Nemune laivų, apie pa- 

i “užkrautas didelis antgal-; degimą elektros stotie? I 
vis.” tamsta vistiek nepajė-j Šiauliuose ir tt. Bet tada ji i 

Įgei jį perskaityti. Tenai bu-;nesakė, kad tai "Šimkau® i 
vo ne “Krislai ir Raštai,” žinios. ,
bet “Krislai ir Rastai.” ' Ir skaitykit “Marcinkevi-:

Panašiai kaip: kito akyse čiaus laišką Hitlerio karei-' 
mato krislą, bet savo akyse j viut užbaigia “Laisvė, 
nemato rąsto. ! Matote. Marcinkevičių®|

--------  ! parašė laišką Hitlerio karei-
"Laisvėj" pasirodė jos Į viui. o pasiuntė “Laisvei.”! 

"specialio korespondento” I kad visi komunaciai pasi- 
Jono Šimkaus laiškas. Pa- skaitytu!

Ir kas dar gali sakyti, 
kad komunizmas su naciz
mu neturi nieko bendra?

sakytų “fašistiniai šuns." o 
šunys. Nesakytų "naciona
linis himnas ir nacionalinė

Ioj. Tada mudu su zakristi-į rimų į anglų, 
jonu nutvėrėm jį už kalnie-j bekaim raštu, 
riaus ir išdeportavom už du- Į
rų: magaryčioms įspyrėm 
da į sėdynę ir paleidom. Tai 
taip. Maike, mes pasidarėm 
bičiuliai. Tokia buvo pirmu
tinė musų pažintis. Ir nuo 
to čėšft mes jo daugiau ne
matėm. Buvom jau ir užmir
šę. kas tada per tas misijas 
atsitiko. Bet dabar visai ne
tikėtai susitikom tą komuni
stą ant Brodvės. “Alio. alio, 
vyrai!”—sako jis mums.—
“Roman, aš judviem užpun- 
dysiu!” — Na. ėmėm ir nu
ėjom i bara lis tuoj pa kio.

pakartojo "Lais- 
apie “paskilbu- 

. Cvirkos ketini- 
Amerikon. kuris

“Vilnis" 
vės” žinia 
šio” (?) f 
ma atvykti 
taio 
•iai®

p.eišdegė. Užbaigia ii! 
žodžiais: “Jis galėjoj

ir) rimuose jie turės įrodyti,į ir tautinė vėliava. Nesakytų daug naudos padaryti pa-! 
jog gali gerai versti iš anglų j “musų brolių latvių, estu ir buvęs tai p Amerikos lietu-! 
i svetimas kalbas, irišsve-islavu liaudys,” o‘ sakytu viu."

vėliava.” o tautinis himnas

Kvotimai at-i liaudis, nes pats žodis liau- Taigi, taigi. Įkėlęs koją 
dis yra daugiskaitoj. • laisvėn Amerikon, kur nė-

Aplikacijų galima gauti; Dabar panagrinėjus to ra nei GPU šnipų, nei likvi- 
paštuose arba parašius į. laiško turinį, galima tikrai dacinės sienos, Cvirka butų 
Civil Service ( ommission, Į pasakyti, kad tas “specia- galėję- daug naudos pada- 
\\ ashington. D. C. Aplika- Jus’’ “Laisvės” kore-uion- rvti Amerikos lietuviams ir 

dentas sėdi ne toliau, kaip lietuviškiems maskoliams, 
ant Lorimer stryto. Iš kur Yes, ves, nevisi “genijai” 
toks “specialus korespon- Bacevičiai...
dentas,” sėdėdamas kitame! Šalum Aleikum.

cijos bu? 
vo 17 d.

priimamos iki ko-

PREZIDENTAS DĖKOJA 
UŽ DOVANAS.

Savo gimtadienio proga, 
prezidentas Rooseveltas pe
reitą sąvaitę gavo labai 
daug sveikinimų ir dovanų, 
už kurias jis karštai dėkoja. 
Ponui Rooseveltui sukako 
jau 60 metu amžiaus.

MEMBER

Ol'R POLICI
“The piir|»<»e <>i th>- A<.«<*riation *>hnll 
be to help pre-er,e the Me»l» and 
traditioii- of our eonuiry, the l'niteo 
State-, of AioeriiM. to r«»ere its laws 
and iw«pire others to re^pert and ohey 
them. an<l in all ways to aid in Rinkine 
thl« eonntry sreater an< bettcC"
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Įvairios Žinios.
ŠIS-TAS IŠ URUGVAJAUS.

Laukiam geresnio rytojaus, vajaus Socialistų Partijos

kart^metu 
paraližiuotas importas labai
pakenkė privatiškajai in- tribūnoje, stat

giai mirė aktingas 'partijos 
xo m veikejas? drg. a Caramela.

Pasiruošusios Oro Atakoms i
KELEIVIS, Sa BOSTON

Čia matom porą moterų iš civilinės apsaugos Philadelphi- 
joje. Jos yra apsirengusios ngamais kostiumais ir gop- 
turais.

KAS GIRDĖTI PO CHICAGĄ. PAJIEŠKOJIMAI
Pataria moterims pridaboti 

vyrus.savo

Chicagos Lietuvių Cent- 
į alinė Draugija, kuri turi 
apylinkės miesteliuose sky
rių, ištikus nelaimei ar ligai 
teikia savo nariams pašal- 

1 pą. Mirusio šeimynai išmo
ka $200, ir tinkamai numi
rėli palaidoja už labai ma
žus mėnesinius mokesčius.

Draugijos centro metinė 
! konferencija įvyko West
Sidėj. Delegatų buvo 46 iš1 

Jie atsto-

Šino. Man rodos, jog iš to- pajieškau pusbrolio FRANO GAR-
liau raportą galima ir raštu sv9xį jis paeina ii Lapainios, Dar- • • J- m* x . suniškio parapijos, Rronio valsčiaus,
pnsiUStl. 1 Uomet susitaupy- Vilniaus apskr. Pajieškau giminaičio 
tU išlaidos. Bernardo VAREŠKOS, jis paeina iš

- ’ .... Migonių parap. ir valsčiaus. PrašauKonferencija baigėsi 1 juos atsišaukti, turiu labai svarbų
vai nnnipt inarpianodami; reikal»- Kurie žinot kur jie randasi, vai. popiet, jpaieiguoaamc malonėkit pranešti jų adresu, už tai 
valdybą, kad kitai konfe- tariu ačiū. Frank Warkala (6)
rencijai parinktų vietą ii 174 Third st-> Ehzabeth, n. j.
kad konferencija įvyktu Pajieškau brolio ANTANO mačio, 

anksčiau. Visi delegatai bu-
VO pakviesti pne užkandžių, sišaukti. kurie žinote kur jis randasi, 

malonėkit pranešti jo adresų.
Adelė Maciutė-Čuprinskienė 

3247 So. Union avė., Chicago, I1L
kuliais pavaisino jauna n 
grakšti šeimininkė Mille-

dustrijai. 
bedarbių 
deja.

Cerra, viena iš didesniųjų Kalbėjo keli kalbėtojai.
Montevideo priemiesčių, nušviesdami partijos ii- Jau- į 

kuriame gyvena su virš 22 ™jų Socialistų Organizaci- 
tukstančiai gyventojų, ku- J°s veiklą.
riame didelį skaičių sudaro Paskutinis kalbėjo E. j 
lietuviai, tą Cerra -‘puošia’’ Trugoni. Savo aiškia ir ne- ■ 
trys didelės gyvulių skerdy- apsakomai publikai patin- 
kios. Vienoje skerdykloje, kančia griežta ir vietomis 
“Nacional” vadinamoj, dir- humoristiška kalba, jis su- 
ba beveik tik vietiniai— kėlė publikoje didelį entu- 
urugvajiečiai, o likusiuose ziazmą, o priešuose —di- 
dvieiuose — daugiausia at- dėlę pagiežą. Dikčiai akėjo į
eiviai darbininkai. Šiose katalikų vadus, kurie sklei- dos, kad ii- komunistai gale-' kuris ėjo vis garsyn ir gar-
skerdvklose darbas veik se- džia tamsa ir sąžinės skur- tų ateiti ir dalyvauti musų syn. Choras sudainavo A-
zoninis. Reikia pastebėti, dą darbininkijoje. Suminė- • parengimuose Lietuvių sve- merikos ir Lietuvos himnus
kad pastaruių dešimties io praėjusius barbarizmo tainėj. Yra tokių susirinki- ir tris daineles. Po to, pane-
metu bėgyie čia dirbantieji laikus ir tt. Pagaliau “pa- mų, kurie turėtų but visiems lės Airin ir Jean Saliokiutės
darbininkai skundėsi darbo karšė” ir komunistų “takti- Į lygiai svarbus, pavyzdžiui, duetu padainavo tris daine-! V. Mankus perskaitė pe-
stoka. Gi karui Europoje ką.” Tiesos žodžiai užvirdė naujokų išleidimas. les, kas publikai labai pati-! reitų metu konferencijos
prasidėjus darbas veik vi-, kraują “extremuose.” Štai- Veikdami visi išvien, ga- Po sekėD P^tokolą, kuris buvo vien-
siškai sustojo. Dirba tik ma- ga iš minios pribėgo pne imtume daugiau nuveikti ir * fantai, Stasys Povilaitis ir balsiai priimtas. Finansų se-
ža dalis darbininkų, ir tai tribūnos vienas asmuo, kultūros aitvie Daugiau ??nas ,, .®ns’ . , ? Ppjuo- kretorius. Paul Milleris, pra
tik keliatą dienų ar keliatą šaukdamas: “Tegyvuoja buty pasisekimo ir biznyje. kino PubllM visokiomis sa-
valandų per mėnesį. O kiti,j Gomez” (vienintelis komu- Lietuviai yra gabus žmonės X° ir gražiu nu-
nedirbantieji. gyvena “liki-į nistų atstovas parlamente), ir vienuti veikdami gale- davl.mlį p.° Į°» broliai Juo-• ..... - i i'n^gnmrtis s^bėto- tas .r ^ubajir

JU. Tačiau uoliena “reikalą „piin draugas Phil Popple pa-
sutvarką ir publikoje grį- g T , - . p^Ta£okim drau- ^ambitno. Hava.£ jufade- 

- ižo ramybė. ■ ..F1 .P^gaivoKim arau lem; ta jų muzika zavete
_ .f ... , . . guciai, ar nebūtų laikas uz-x nublika Tie buvo iš-Taigi, ve. kokia dvasine miršti neįtiki gavėjo puonną. jie duvo is-

• ’ • Npo-a- mi -1 '3S.U* . sa'? ne^utlRi_ saukti kelis kartus i sceną.«eea . ,.enybę. buv0 Prano PaUe.
Du Lašai.

įvairių kolonijų, 
vavo viso apie 7.000 narių.

Metinis Draugijos kon
certas įvyko sausio 18 d.,

APSIVEDIMAI.

VEDYBŲ TIKSLU noriu susipa
žinti su rimta mergina ar našle tarp. - _ « 0 • _ • «.a»*va ou a uuva aa uaoit;

Rnvn ič Ciporn Rnsol-jriJn AmalgamateCl ovetameje. 35 ir 45 metų amžiaus. Rašykit šiuo Buvo u Cicero, Koselando,
kas nusiskundžia. Sako,---------------------------------- -I Rockfordo, Harvey. Racine,

VVaukegano ir iš kitur. 
Konferenciją atidarė Chi

cagos Lietuvių Draugijos iž
dininkas K. Augustas. Savo 

i kalboje jis pažvmėio, jog 
i ši konferencija įvyksta žy- 
. m iai pasikeitusiose sąlygo
je, ir paskutinių dienų įvy- 
, kiai visam musų judėjimui 
nustato naujas gaires. Kas 
dabar vyksta pasaulyje, 
paliečia visas musų organi
zacijas, o taip pat ir kiek
vieną musų atskirai. Kalba 
jo buvo švelni ir jaudinanti.

Reikalinga moteris, ar 
mergina

bpt nėr toki larp 40—50 metų, labai lengvus pasilinksminu, oet oei LOKĮ <larbas atsakančiai ypatai ant visa- 
SUSlgrudimą ne g a 1 im a. dos. Nereik skalbti, bile laiku gali iš-
j)mnnfic stumdosi subatom ir nedėliom liuosa. Gu-zmones gruaasi, stumdosi h pne laikyt vaiką ar mergai. 
—negalima nei prie baro tę. bet berniukas neturi but senesni*
nri^iti Tuiai cakn o-arian kaip 5 metO- Jeigu kurie iš skaityto- pneiti. taigi, saKO, geuau jų žinotų rimtą moterį> praneškite>
namie būti, ar kur kitur nu- busiu dėkingas. Kuri tikrai norėtu 
ppj tokj darbą, atsišaukit bile laiku į
elL1- krautuvę ypatiškai, arba per laišką.

Čia draugijai kaip ir gėda cizinacskas <g)

r 14o8 W. 15-th Street, Chicago, 111.

nors sykį į metus butų malo
nu su draugais pasimatyti ir

mui atsidavę”! Ir laukia 
Montevideo mieste gvv

ną darbininkai bent kiek,?**'•’“*““ b-i- Taigi pagalvokim, drau
geriau stovi, bet ir jų pade-: zo ramyoe. gučiai, ar nebutu laikas už-
tis nepavydėtina. Diena po
dienos darbai mažėja. o.nĮizenia priešginose. J^ega- mus ir spiestis į vienvbę 
pragyvenimas: butai ir mai-1 lėdami nukovoti žodžiu 
stas brangsta. Rvšv su tuo ^uos» l^ne Ju. apmaudui ne

tiki, jie griebiasi smurto 
priemonių. E. Smilius.

nacionalizmas, vietiniu ne
apykanta ateiviais, didėia 
ir nesantaika darbininkų 
eilėse. Ta darbininkų ne
santaika smarkiai padeda 
kapitalistams slėgti darbo 
klases judesį. Optimistai, 
aktingi visuomenės veikė
jai. intensvviai darbuojasi,

MONTREAL, KANADA. 

| lietuvių vakarą susirinko

nešė, jog santikiai su Kultu 
ros Draugijos skyriais yra 
labai geri, taip kad iokių 
nesusipratimų neįvyksta. 
Reikia pripažinti, kad per 
paskutinius kelis metus san
tikiai ištikrujų geri. Išnyko 
visi nesusipratimai. Kredi
tas už tai priklauso P. Mille
nui, nes pradėjus jam dar- 

nio ir jo orkestros juokų mi- buotis, pasiliovė visi nema-

HARTFORD, CONN.

Jaunalietuvių Choro kon
certas pavyko labai gerai.

Prieš vienus metus musų 
mieste buvo jsiktsys Ja ulių H=pap Da'ičė"

šinys, kuris taip pat patiko Į lonųs ergeliai ir teismai, 
publikai savo juokais. Su ’ 
jais dalyvavo ir viena jauna 
gabi lietuvaitė iš New Bri
tam. tai Onutė Valančiūtė, 

labai gražiai pašoko 
Pakenio or-

kuri
500 žmonių. ______ ________  __

Sausio 25 d. Montrealo kestrai griežiant, o mergi-

kad prašalinus šį nemalo-i *’Aušros” choras buvo su- 
numą. Ar oasisek* tai oada-^ošęs vakarą su dainom-' 
i*vti na^ndws ateiti. O me**, vaidinimu. Sceno; buve 
darbininkai, laukiam- Pastatytas trijų aktų veika- 
auštančio geresnio darbi-i J^Ijs Lietuves Močiutė. Žmo-

• nių susirinko 500 su viršum.
Į Mes visi Montrealo lietu- 
, viai džiaugiamės tuo vaka-
• iu. nes jis tikrai palengvinc 

Šių 1942 metų pradžioje kiekvieno suvargusio lietu-

ninkijai rytojau^.
Priešrinkiminė agitacija 

Urugvajuje.

Lietuvių Kliubo naujas « d?i' "°mS di”nU°iant

dienų Įvykiai viską keičia 
tai ir šis choras nukentėjo, 
nes keli choristai buvo pa
saukti kariuomenėn, o kiti. 
darbo aplinkybių verčia
mi. išvažiavo kitur. Taigi 
merginos pasisiūlė ateiti li
kusiems choristams i talka
—dainuoti kartu, 
vaikinai nudžiugo išgirdė

Įvyk-ta Urugvajaus Res- vio krutinę. Rodos, dabai tokį merginu norą. Ir štai 
publikos, prezidento, atsto- Montrealo lietuviams nieke trys mėnesiai atgal susidarė 
vų i parlamentą ir senato nereikia, tik daugiau vieny- mišrus vaikinų
rinkimai. Visoje šalyje eina bės, kad tokių vakarų gale- choras kuris tuojau nutarė 
smarki priešrinkiminė agi- tume turėti dažniau. rengti koncertą šio choro
tacija. Visu partijų veiki- žinoma, žmonės nieką- vienu metu sukaktuvėms

ca, I Leve You”
Ameri 

ir “God

Buvo pasiūlyta paaukoti 
iš iždo Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir vaikų parali 
žiaus fondui. Abu pasiūly
mai vienbalsiai priimti. 
Raudonajam Kryžiui paau
kota $25.00. o vaiku paraly
žiaus fondui—$5.00.

Iš centro valdybos ir ko-
Bless America. Šis aktas,Joniju delegatų raportų pa- 
publikai tam patiko, kad ji aiškėjo, kad nariai pradeda 
reikalavo dar pakartoti tą labiau nusistovėti, išbrauki- 
punktą. my skaičius labai sumažėjo.

Baigiant muzikos progra- Tai džiuginantis reiškinys, 
ma. Jaun;i lietuvių choras, Tačiau iš delegatų praneši- 
p-lei M. Čeponytei vado- mų paaiškėjo, kad dėl ne-
vaujant. -į dainavo tris dai- 

žinoma, neies: “Pi myn i kova.”
icm vzda . t-.‘Pamylėjau vakar’ 

išėjau i guele.”

butų, kad į jos metinį pa
rengimą negali nei trečda
lis narių atsilankyti. Tokiai 
miniai svetainė kai kiše
nius.

Apie vidurį sausio Chica
goj buvo smarkus šalčiai. 
Kaip kam pasidarė nemaža 
nuostolių, užšalo sinkos. su
plyšo paipos, sugedo toile- 
tai, o kaip kas net ir pats 
sušalo.

Buvo ir juokingų nelai
miu. Vienam jaunam ber
niukui liežuvis prišalo prie 
geležinio lempos stulpo, kai 
jis norėjo tą stulpą palai- 
žyt. Žmonės iš to juokiasi. 
Girdi, jeigu liežuvis butų 
prišalęs kokiam politikieriui 
ar radijušninkui, tai butų 
ramesnis gyvenimas, nes tas 
ju be galo ir krašto lojimas 
visiems perdaug įkirėjo. 
Kasdien vis tas pats ir tas 
pats: “Moterėlės, vyručiai, 
bėkite, pilkite, seivykitė, 
skubėkite. O rytoj bus da 
pigiau.” Taip triubija tie 
musų radijušninkai.

Jurgis Slabuška.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokią vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENfi
1814 S. W»ter St, Philadelphia, Pa.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
t Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. FOURTH STREET

SO. BOSTON. MASS-

» 
* 
* 
t

Prašalink ŽILUS PLAUKUS } 
ant visados. Vartok 

KOKY FOR GRAY HAIR
J NauJas iSraditnaš sugrąžins piau-T 
i kų spalvą taip kad atrodys nata- J 

rališki '
iimu

ŽILI PLAUKAI

Į

d į trumpą laiką. Su prisiun- * 
$1.50. |

ROXY REMEDIES
6839 SO. WESTERN AVĖ

CHICAGO. ILL.

paprastos padėtie^ sunku 
yra gauti naujų narių. Jau- 

ir “As nuoliu gauti beveik neima- . . ,
nema, nes ųe vra saukiami;

JAPONAI TURI 3,000 
ORLAIVIŲ.

Kiniečių valdžios apskai- (f 
čiavimu, japonai turi Pači-: ♦ 
fiko vandenyne apie 3,000 • 
orlaivių ir apie 400,000 ka- » 
reivių, kurie dabar yra įsi- J ALEXANDER’S 
veržę ar da veržiasi Į viso- | CASTILE OLIVE OIL

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

SHAMPOO
Ant pat galo New Britai- • kariuomenėn. Bet tokios 

n; merginu no artistai suvaidino kome- kalbos labai neapgalvotos 
di ja “Nesiuriešink. ’ Žmo- ir net blėdingos. Jos kenkia 
nėms ji la'ai oatiko ir visi;tiems, kurie darbuojasi arba 
prisijuokė kiek norėjo. rengiasi naujų narių įrašy-

Nors Jaunalietuviu cho-( mui. 
ras dar jaunutis ir bijojosi. Gaila, kad moterys, išleis

damos iš namų savo vyrus į

PAPARCIO ŽIEDAS IK KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

il» Neužsitikintis Vyras: 12) Žy
ra. Jo-e nurodoma kaip žmonės pai
kai tik-' i v’ook'us prietarus, 
burtus ir tt. ........................ I5r

mas neapsakomas. Urugva- dos nebuvo vienodų pažiu- paminėti. Koncertas įvyko
jaus batelistų partiia (eolo- rų ir nebus: bet nežiūrint -ąusio 25 d. Lietuvių Ame- ....... ..... ...... .................
rados), kuri nuo 1933 metų, pažiūrų skirtumo, mes vis- rikos Piliečių Kliubo svetai- ^a(j j koncertą gali mažai 

tiek galėtume veikti bendrą nėję. Koncertas buvo gana žmonių ateiti, bet kaip pasi- 
darba bendrai. Nėra reikalo įvairus ir gražus. rofip \ • mažai tokiu kon-

buvusiam prezidentui Tiei
rai pavartojus diktatūros darbą bendrai. Nėra reikalo Įvairus ir gražus. rotJė tai mažai tokių kon
metodus, protestuodama žiūrėti j savo kaimynus taip Uždangai atsidarant, pa- certų Hartforde dar buvo. 
prieš tai. jokiuose balsavi- kaip Hitleris žiuri. Man ro- sigirdo Amerikos himnas, žmonių privažiavo net iš 
muose nedalyvavo, dabar į.
dalyvauja ir stato savo kan-! 
didaturą į prezidentus.
Urugvajaus Socialistų Par-' 
tijos kandidatas į senatą. I

Pastarasis Urugvajaus^
Socialistu Paitiios atstovų 
suvažiavimas Montevideoj 
nutarė statyti savo kandida-S 
tą į senatą. Kandidatu ski-! 
riamas Dr. Emilio Trugoni.

Lėšos propagandai.

Metais anksčiau prieš rin-1 
kimus Uiiig. Socialistų Par-j 
tija yra įsteigusi rinkimų 
agitacijai fondą. Partijos 
nariai ir simpatizantai au
koja tam fondui mėnesiniai 
ir vienkartiniai. Dabartiniu 
laiku fondo iždas turi kelis 
tūkstančius pezų. Tai geras 
įspūdis, leidžiantis manyti,' 
kad sekančiais rinkimais 
pakils socialistų atstovų 
skaičius parlamente.

Norėjo užmušti Trugoni.

Pereitų metų lapkričio 29, 
dieną, Montevideo prie-, 
plaukos rajone įvyko Urug-,

tokią konferenciją, nepn- 
daboja jų ir nepamokina. 
Geriau jie, po šimts p vokiu, 
butu tylėję, o ne kalbėię. 
Sunku suprasti, ar jie laik-

■‘Sslomėia”. a"ba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui ralva. Drama vienam* 

ak-*, pni-ašvta smrsaua arųrlų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
•kaitvti............................................. .. 25c.

HAIR

New Britaino. Waterburio,
New Haveno, Meridano, į raščiu neskaito, ar jiems ka: 
Manchesterio ir kitu mies- ’ baimę. įvarė. Juk kiekviena 
telių — suvirs 400 žmonių, antradienį “Naujienų” špal-
Choristai r.usistebėio pama
tę tokią gražią publiką. Bet
gi atsilankę ir nesigailėjo. 
Jaunuoliai yra labai dėkin
gi visiems geradėjams, ku
rie parėmė juos savo atsi
lankymu ir pridavė drąsos 
dirbti toliau.

Koncerto dalyvi*.

MAŽIAU CUKRAUS 
PREZERVAMS.

Karo Gamybos Taryba 
pranešė prezervuoto (ke- 
nuoto) maisto gaminto
jams, kad šįmet jie turės 
dėti daug mažiau cukraus į 
prezervus. Kai ?.urie vaisiai 
bus pakuojami visai be cuk
raus.

GRIŪTIS UŽGRIUVO 
GELŽKELĮ.

Iš Berno pranešama, kad 
kalnų griūtis užgriuvusi Go- 
tardo gelžkelį. tarptautinę 
susisiekimo liniją tarp Švei
carijos- ir Italijos.

RAUMENŲ GĖLIMAI. 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuo* sfcamoms P*in- 
Expelleri5. kuris yra stebėtinu linim^ntu ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Virš Ift 
milijonų bonkučiu parduota, kas liūdiia jo 
naudingumą. Reikalauk4 tikrojo 
Fam-Expellerio su Inkaru ant f *tT 
dėžutės. L l 11
P A I N - E X P E L L E K

{ padarytas iš tikro- 
< in Castile muilo.
J U. S. P. Išplauna 
{ pleiskanas ir viso-
1 kius kitus nešvaru- 
J mus ir sustiprina
2 odą. 50c. už bonką.
5 ALEXANDER’S ______
• REFRESHING TONIC •
♦ Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu ♦ 
2 Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl } 
I plaukų šaknims ir Odos gydymui. { 
I 50 centų už bonką.
* Pasižymi savo gerumu. Pęūiun- { 
l čiam per Paštą į visas dalis Su- i
• vienytų Valstijų. •

ALEXANDER’S CO.
41 i W. BROADWAY

* t
SOUTH BOSTON, MASS. •

tos taip ir mirga nauju narių 
įsirašymais. Ne karinio am
žiaus, nes Chicagoj nestin
ga vyrų nuo 15 iki 18 ar 19 
metų amžiaus. Tokiu yra ne 
šimtai, bet tūkstančiai. O 
tėvai ir motinos trokšta, kad 
jų sūnus ir dukteiys eitų pa
vyzdingais keliais, priklau
sytu prie kultūrinės organi
zacijos, o ne po kabaretus 
slankiotų.

Antra vėl, nuo 40 iki 45 
arba 48 metų amžiaus vyrų 
ir moterų Chicagoj yra tūk
stančiai. Ir jie patys, be jo
kio paraginimo, ateina ir 
isirašo. Rašosi visi: katali
kai, socialialistai, bolševi
kai ir paprasti žmonės, ir vi
si čia turi lygias teises, nėra 
iokių persekiojimų. Nesuti
kimai ir rietenos žmonėms 
jau įkirėjo.

Kai kurie delegatai nusi
skundė, kad iš toliau atvyk
stant į konferenciją pasida
ro iškaščių ir laiko susigai-

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., Ine.
TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 22?1.

į *
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L
Moterims Pasiskaityt

si SKYRIŲ TVARKO 
M. MI CHE I JONIENE.

PASTABELĖ DETROI- 
TIEČIUI.

Gerbiamas Detroitietis 
“Keleivio” num. 3 prašc 
moterų, kad mes jį patar
kuotume.

Gal butų neprošali minti
mis pasitarkuoti, jeigu ger
biama redakcija musų raš
tus talpintų ir musų rašybos 
klaidas ištaisytų, nes var
giai yra moterų, kurios ne 
šoktų vyr ams i akį.

Yra sakoma, kad vyra 
valdo pasauli, o motery, 
valdo vyrus

Medalis turi dvi puses 
arba, kaip čia pasakius—jei 
nebūtų propozicijos, nebutv 
nei opozicijos. Gyvenim; 
problemos irgi turi dvi pu 
sės. Visados galima vien 
kitus kritikuoti.

Jeigu redakcija neatsisa

Ar nematome, kas darosi 
su suaugusiais vyrais ir mo
terimis? Moterys kartais tu
ri geriausius vyrus, bet pa
lieka mažus vaikučius ir iš
bėga su kitais. Kiek tragedi
jų. kiek komedijų kila iš ly
tinių aistrų ! 0 jei suaugę 
žmonės neįstengia savo ais
tru suvaldyti, tai ka bekal- 
bėti apie jaunuolius.

Gaila, kad žmonės lyti
nes aistras vadina “meile." 
"uaugusics moterys, dažnai 
au vaikų motinos, susitinka 

kitą. kaltais daug prasteni 
iž savo vyrą, kartais vedusi 
r vaikų tėvą, suardo save 
•eimyną ir kito. o paskui da 
eisinasi, sako. negalėjau iš- 
aikyti, tokia karšta buvo 
meilė!

Ar tai ne meilės išniekini-

Amerikos Moterys Mokinasi Aviacijos Išėjus

Anglijoj yra organizuota moterų pagalba aviacijai. Jos mokinasi skraidyt ir lėkdina or
laivius iš dirbtuvių į aerodromus, arba priešingai. Aptarnaujamos orlaivius namie, jos 
paliuosuoja daug vyrų lakūnų karo žygiams.

Jos visos pasipuošusios vokiečių kareivis atėjo su 
savo išeiginiais rūbais. Ne- kirviu prie tvaito, mamė ir 

nubėgo pas tvartąkurios savo, o kitos savo vy
rų išgalėm — kaip papras
tai... Bet man taip gražu,

brolis
prieš ji. Mačiau, kaip ašaros 
riedėjo per mamės raukšlė-

taip gražu... Kaip katros ja- tus, vėjo supustus veidus, 
kūtėje tiuputis šilko matosi. Brolis užsimojo tuščia ran- 

| Mano kūną šilkas niekad
nėra palietęs, išskyrus tą 
metą bažnyčioj per šventos 

į Onos atlaidus, kai žmonės 
labai grūdosi ir prispaudė 
mane prie Gauronskienės, 
kun buvo išėjus iš už grote-

ka ant kareivio; tas nusi
kvatojęs pastūmė manę ir 
bi-oli į šoną. Paršas sužvie
gė tvarte, ir kareivis už pa
kulinių kojų išvilko jį iš 

kiemo. Dabar jokio gyvulio 
namie nebeliko.

lių uždegti žvakę pas kokią Joms čia labai gerai, čia 
tai šventą stovylą. mieste švaru. Pas mus gi ne-

Aš niekad nepamiršiu, ’ išbrendamas purvynas. Si- 
kaip aš jaučiausi paspaudus jonus pasikėlus turim vaikš- 
pirštais jos sijono kvoldą. eioti. Čia gatvės užlaikytos
i.-_ xi.—,._i-----------k..i švariai, kad vokiečių batai

neišsipurvintų. Dėlto ir jom 
geriau. Jos kasdien nešioja

konas pažiūrėjęs tik “krei-
ziu” pavadino.

P. Devesko rašo. kad ji
j apgailėtina. Bei tai ne mei- jaučiasi linksma skaityda-
j ’ė, o liga. Ir dar kokia mir- ma kaip kiti linksminasi.
i inga liga! Tai ugnis, nuo Taj retenybė. Nes ir maži
> '-orios ne vienas sudega ku- vaikai verkia matydami, kai
į "iškai ar protiškai, jeigu ne- motina eina linksmintis, o

stengia išgyti—lygiai kaip Juos palieka namie. Musų
’r nuo bile kurios ligos. diedukai pasakodavo apie

„.. .. ... . ? . vergijos laikus. Nors jie su-Tikroj] meile, tai motinos b bet kaj • jrvi I LmniLmn . • * , _ . . * ■* _linksmindavosi ir puotauda
vo, jiems tai netik nesuteik-

įvykių. Vieni jų būna įdo , Prisakau sDreSi "iii ?avo linksmybių, bet jie da
mos. kiti ne. Vieni keli.- P^mdavo.

mą išriša. Kartais nuomones išreikš-
Chicagietė. ti gal ir gerai. P. Deveskc

-------------- sako, kad ji labai mėgsta
DĖLEI PITTSBURGHIE- laikraščius, net su savim ne- 

TĖS PATEISINIMO. jiojasi visur. Aš irgi mėgstu 
laikrascrus. bet as iu nesi- 

Nors tie ginčai beverčiai, nešioju: turėdama

nas? Kad negalėjai atsilai
kytų ginčus talpinti, vargia . kyti prieš pagundą, tai ne- 
kritika sustotų vienu klausi- 5 tebėtina. ir nesmerktina, tik 
mu. Kitiems klausimam
nebūtų ir vietos laikrašty.

Apie pokilius ir vestuve 
jau buvo daug rašyta.

Be abejonės, jeigu api< 
visas vestuves, apie visu 
pokilius. kiek jų yra, vis 
pradėtų rašyti, tai ir penki’
“Keleiviu” neužtektu.

Gyvenime yra visokir
meilė kūdikiui.

Kaip sumažint nesubren-
hisių jaunuolių sutuoktu-

mųs,
dideles vestuves, o kiti kuk 
liai susituokia.

Aš, kaip ir gerb. Detroi 
rietis, išauginau šeimyną i 
visi jau yra vedę. Vieno 
vestuvės buvo aprašyto 
laikrašty, o kitos ne. Pa’
nerašiau; parašė kas kitar jet visgi ir aš norėčiau savo perskaitau visą atidžiai, ii 
Buvo tūlos gyvenimo aplir i nuomonę išreikšti, kad ir aš daugiau jis man nereikaiin- 
kybės. buvo aprašytas ne J ematau jokio progreso to- gas? Pas' mane kadaise gy- 
malonus įvykis: bet aprašė ■ riose “parėse,” kurias tan- Veno įnamis J. K. tai jis im- 
ir malonų. Galį būt, kad i šiaušia kelia tokie žmonės, davo laikraščius angliškus 
tam rašytojui buvo daugiai- i kurie niekuo daugiau ne- vien tik dėl nešiojimo: nors 
malonumo rašyti, negu įdomauja. Pakalbėk jiems angliškai skaityt jis nemo- 
skaityti. Tiek to anie vestu-! ką iš laikraščių, tai jie labai kėjo, bet labai norėjo ame- 
ves bei pokilius. bodžiaujasi ir net pradeda rikonu būt, todėl kur tik ei-

Gerb. Detroitietis tur su savo vaikais alasuot, kad davo. ten nešėsi laikraščių 
Ji tik greičiau nustotum kai- našta.

LAISVĖS SŪNŪS.
Ne, aš niekam nevergausiu.
Nors tai butų pats dangus!
Aš visur sau laisvės gausiu.
Kolei siela kūne bus!
Kas man žemės vylių burtas.
Kas man liūdesio klasta?
Mano rytas—saulių kurtas.
Ir diena man—jų mesta!
Aš keliauju žemės plotais 
Su širdies liepsna kaista.
Mano kelias laisvės klotas.
Kas pastos jį—tam kerštu!...
Ei, šalin, žemėtos kaukės!—
Aš ne jums kasdien gimiau.
Kol dangus be saulės niaukęs.
Kol laisvėti aš ėmiau...
Ne. aš niekam ne vergausiu.
Nors tai butų pats dangus!
Aš visur sau laisvės gausiu.
Kolei siela kūne bus!

Petras Vaičiūnas.

Jis šlamėjo kaip sausas bul- 
į vių krakmolas, bet jautėsi 
kaip gėlės lapas. Taip švel
nus, taip minkštas. Šilkas!...
Viešpatie, šilkas!...

Jei aš bučiau motinai pa- 
, sakius kaip aš tada jaučiau
si, ji butų sakius, kad nusi
dėjau tokių tuštybių trokš
dama... Ne man šilkai dėvė
ti... Bet slaptai norėti to 
man niekas neuždraus, net 
ii- baimė motinos... Aš ir da-! ra mėnesių atgal musų kai 
bar noriu nors kiek šilko minką neteko pieno po pir- 
turėti savo jakutėje... maginio. Būdavo, keliais la

jos man nieko nesako , JeHaisį. vilgo mažučio lupas, 
manęs nieko neklausia. Aš i į nUTn’r5 bado...
kaip vaikas pirmą kartą at- i ^an viskas primena namie 
vežtas į vestuves ar krikšty-1 įtiktas nelanres.;. Būnant 
nas — sėdžiu kampe nepa
stebima...

Jos kalba apie savo pro
tingus sūnūs, garbingus val
džios vyrus, apie gražuoles, 
apie vokiečių mylimas duk-

batelius.
Paduoda man stiklą ar

batėlės. Mano ranka nuo 
skalbimo pamėlynavus ir 
dreba jį siekiant.

Jos kalba, kad veido 
raukšlėms išlyginti gerai 
esą pienu praustis. Man bai
siai nesmagu klausytis... Po-

namie visi vargai nelaimės 
paprastos. Rodąs, taip turi 
buti gyvenime. Gyveni žmo
gus laukdamas geresnės 
dienos ir tiek. Bet išėjus ir 
pamačius kaip kiti gyvena, 
sunku pamiršti kas dedasi 
namie... Vargas, didžiausias 
vargas...

Siūlo man pyragaitį. Aš 
enai juos visus suskaičiau

klausima.svarbesnį 
rašo:

“Koks metas atgal šiame atmena ir 
skyriuje tūla Motina buvr kiek kokių

bėti. Ot, apie “pares,” tai jie 
20 metų atgal 
gėrimų išgėrė,

iškėlusi klausimą, ką daryti, kas girtas virsdamas ranką 
kad kaip noi-s sumažinu* nusilaužė, kas eidamas is 
nesubrendusiu jaunuoliu *‘parėsT naktį pusnin par- 
kartais dar kūdikių. «usi- virto ir išgulėjęs per naktį 
tuoki mus. Rodos, tai buve pirštus nušalo ir tt. Ir as 
labai opus klausimas kiek- nematau jokios naujienos, 
vienai motinai, vienok mo- j kad pora išgyvena 25 me- 
terų atsiliepimas į tai buvę1 us. Jeigu pasitaiko susi- 
beveik zero.” * .uokti abiem vienodos nuo-

Marė Meškauskienė.
Nuo redakcijos. — Dėda

mi draugės Meškauskienės 
straipsnį, uždarom Pittsbur- 
ghietės pakeltas diskusijas.

JOS SEPTYNI SŪNŪS
KOVOJA U2 DEMO

KRATIJĄ.
Mrs. Flora Gray iš Alton. 

_ . III., šiuom laiku labai di-
Mažai reikalauja iš mųr ’ ptonės. tai jie gali 2o metus džiuojasi savo sunais. kuriu 

moterų gerb. Detroitietis— daugiau išgyventi: is ki- jj užaugino net 7. Jie visi 
ar ne? į?05. &1 Fra zmonių la- jšaugo sveiki, dailus ir pro-

I tą klausimą negali atsa 1 protingų ir vertų pagar- tingi vyrai. Motina tikėjosi 
kvti joks pasaulio moksF- į 90?’ ^et jie poroj nesugyve- (iaUg paramos iš ju. vienok 

na ir persiskina. nes abu bu- likjmas kitaip lėmė. šian- 
vo skirtingu nuomonių. O (jj&n j j paliko viena, nes pe
ną tokių puspročiu, kad be- peitą sąvaitę jau pats jau- 
nrotnamy galėtum rasti pro- niausiąs ir paskutinis įos su- 
ingesmų. betgi jie poroje nus jstojo atmijon. kurio’ 
ugyvena ir vaiku tiek pri- tarnauja ir kiti jo broliai 

veisia — alkanų ir pusnuo- yįsj jje nuėjo kovoti už 
71.1—kad beveik savo paša- žmonių laisvę ir demokrati- 
ėn nebepareina: ir tada to- ja jr yjgį jje išėjo su moti- 

kie tėvai tankiausia di- nos pritarimu — .ginti savo 
džiuojasi sugyvenimu ir gajį nuo žiaurių užpuolikų.

ninkas, o gerbiamas D. nori 
kad mes, ateivės, bemok? 
'lės motinėlės, toki svarbi 
klausimą išspręstume.

Dėl ko nats gerb. Detro; 
tietis to klausimo nenaban 
do išspręsti? Juk čia klausi
mas lygiai svarbus moti
noms ir tėvams.

Ši problema kįla iš lytini’
aistrų, o apie lyties klausi- vaikais. 0 tarpe kultūringų 
mus viešai rašyti nėra pri ėvn tankiausia vienas ar du 
imta. vaikai, ir tokie tėvai parių

Pagaliau, kad ir butų ga 
Įima rašvti viešai apie lytie' 
klausimus, tai vistiek var 
giai butų galima juos išsprę 
sti, nes čia turi daug bendrr 
ir prigimtis, o prigimčia 
pakeisti kol kas dar moks 
las rakto nėra suradęs.

Iš prigimties žmonės atei 
na į šį pasaulį su gabumais 
bei talentais. Taipgi iš pri
gimties yra ir išsigimėlių 
puspročių -bei idijotų. Taip 
gi iš piigimties yra jaunuo
lių su labai karšta aistra, i 
kada pasitaiko susiartinti sr 
priešinga lytimi, nelengva 
protui tą aistros ugnį suval 
dyti.

Bet ką čia kalbėti apie 
jaunus!

” eta i p paiso, bet vi<a savo 
gyvenimą pašvenčia 
kams.

P-nas Bulsavage pareiš
kė. kad Drie jubilėjaus ap- 
ašymu turėtu tilpt net ii 

atvaizdai tokių laimingų 
ėvų. Bet senvvų žmonių at
vaizdais niekas nedomau-

Nors motinos širdis i» 
dreba iš baimės, nes ji neži
no kuris sugriš. kuris ne 

vai- vienok ji su ašaromis akyse 
didžiuojasi savo didvyriai5. 
Vyriausias sūnūs, Glen, yr? 
leitenantas: antras — sar- 
žentas, ir vienas paprastas 
kareivis. Keturi kiti broliai 
tarnauja laivyne.

IŠ PRAEITIES.
Ir ku? g: A iau ii< nraėin.r—- r— ------ •’ -

Kaip už tavo kasu dobilas žydėjo...
Dabar toji gėlė tau nereikalinga.
Nes per ją likai tu linksma ir laiminga...
Bet pakelk, gražuole, tu ją iš purvyno.
Nes ji tavo galvą taip puikiai dabino.
Ir pasodink vė! ją i rūtų darželi.
Nes ji, nors sutrinta... bet žydėt dar gali!

V. Markevičius.

MEILĖ AUTOMOBILIU J.. APIE VALGIUS.

laiUiC * re*i ve*.-.

Ratai minko kietą gumą 
Ir. užmiršęs mandagumą. 
Spaudžia prie savęs Barborą 
Jurgis, leisdamas motorą.

Ji tik mylimąjį mato 
Kaip iš foto aparato;
Jis taip pat iau nusikreipęs, 
žiuri kaip Barbutė kraipos.

Šypsą ta širdy sugaudžia: 
Jurgį, tavo šios luputės!
Ir palengva jas prispaudžia— 
Budi meilė—vairas snaudžia.

Ir prie pačio pasukimo— 
Vaizdas lyg ėangun ėmimo: 
Jurgis vejasi Barborą. 
Lekiančią stačiai į orą!

Pabaiga: abu vaitoja...
Gal medinė laukia koja... 
Įsikibusi i tvorą.
Nosį pudrina Barbora.

O Jurgutis brauko koją. 
Prakaituoja ir vaitoja:
Oi. Barbut. tau pasakysiu: 
Jau ši kart n-išlaikysiu!

Motina nėra turtinga, ta- 
;a. Ot, jeien pasitaiko jau- čiau ii atsisakė imti pašalpa 
nų mergaičių, pažibu at- iš valdžios. Pragyvenimą ji 
'•aizdai. tai skaitvtojai net užsidirba gamindama už- 
:šsikerpa ir pasideda kitą- kandžius Higb Schoolė? 
wk pasižiūrėti.

Taip subiro jų motoras. 
Nemasina meilės noras.
Abu patvoryje trankos—
Oi. kaip gelia kojos-rankos!

Burum Plunxna.

Aš mačiau angliškuose 
’aikraščiuose aprašytų jubi- 
’ėjų ir 80 metu senio atvaiz
dą, kuris turėjo ant rankų

te iis, apie brangius rubus ir 
dar brangesnes perfumas 
Jom žinomos knygos net 
vokiečių kalboj, visos pa
žiūros politikoj, viso miesto. , __
tarnaičių nuovokos... Kaip ’^tėj ant stalo. Nė nežinau 
daug, kaip daug jos žino... kiek kartų. Ten .m guli gel- 
Visus klausimus ir atsakv- tonų, gražių cbyiika. 
mus. Man
žino net ir kitų mintis...

Mano kaklas

imus ir atsaky- tonų, gražių dvyuka. Man 
atrodo, kad jos butų tik dvylika kąsnių, o
. ---- jos visos privalgys ir gal dar

liks rytojui... Stebuklai... 
Kaip jos čia gyvena. aš ne
galiu suprasti nei žiūrėt...

Ona Pucetaitė.

sustingo
kreivai Peseamt... vertas 
jau nesišypso, nors ir rei
kia... Aš pavargus, taip bai
siai pavargus. Kėdė nors ir 
medinė, kurioj sėdžiu, bet, 
rodos, vis minkštėja ir 
minkštėja... Kartais jau

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Kankins reikalingiausių žodžių ir 
Į pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 

.. .. 7 ! ta’p lengvai ir suprantamai, kad kiek-
Č1UOS1, Kad įklimpus 1 ją iki I Vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.

Air, liškai. Joje telpa netik atskiri žo. Kaklo... Na. 11 kaip as Čia dž-mj, bet Čieli sakiniai, pasikalbėji- 
papuoliau?... 'nsai darbo jieškant, važiuojant kur

AČiu tetai, kuri mane pa- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt
sikvietė i svečius. Ji laimin- i®**™”0 ir gramatika., , r , T . Antra padidinta ir pagerinta laida.ga, kad tun gabų vyrą. Jai Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.

VERšIENA šVEDIšKAI. buvo gerai kain rusai valdė Kaiw* ................... . ase
1 didelis sukapotas svogūnas. Lietuvą; gerai ir kaip vo- TABAKAS.
2 šaukštai sviesto arba kitu kiečiai valdo. Tik mums Arba liaukimės, vyrai, rūkę. nes

riebalų.
2^ svaro veršienos.
2 šaukštukai druskos. 
H: šaukštuko pipirų.
1 šaukštukas paprikos.
2 puodukai verdančio 

dens.
2 šaukštai miltų.

puoduko rūgščios
tonos.

van

sme-

! vargšams vis vargas ir var
gas.

Namie aš. rodos, tokia 
kaip ir kitos; bet čia, tarp 

į jų, aš nieko nežinau. Aš net 
i bijau pasijudinti. Jos pa- 
■ matys mano suadytą panče- 
' ką. Mamės dešinio batelio 
1 kurka krypsta Į šoną. Jei 
atsistočiau, jų akylos akys ir

tabakas yra nuodai. Kaina 25c.

Pekla
. . , . x tai pamatvtu. Mano apati-Paupirgink «ogun? siulais Kap.

panku, nudek manais -™>teįais :m s_0, taj jog
supiaustytą veršieną ir uzden-; J
rus pašutink kelias minutaa. j aš nemoku kalbėti. Jei aš 
Po tam apibarstyk druska, pi- ■ ; 
pirais ir paprika.
dar.čiu vandeniu ir šutink ant
lėtos ugnies 1% valandos. At- 
skiedus miltus šaltu vandeniu, 
supilk kad butų tirštas sosas. 
Ant pat galo supilk rūgščią 
Smetoną, gerai išmaišyk, užvi
rink ir tuoj duok karštą Į stalą, 
apdėjus bulvių koše.

TW ... i ii- pradėčiau ką sakyti, jos 
zpi \erį^oj mano sakinius užbaig

tų už mane. Jos tokios ga
bios, greitos. Aš turiu tik 
tylėti. Gal ka iš įų išmoksiu. 
Aš mokykloj mažai buvus. 
Dabar mano proga pasimo-k 
kyti. Kalbėkit daugiau.

Jos kalba apie virimą va
karienių. Net baimė mane 
ima.

BROŠIŪRA S V PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parr.sė

M. METELIONIS.

Kunigai gąs<i;na tamsuo
lius amžina peklcs ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kar.rių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra ine’a® ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, ki.r Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai an
ga. Ir pridėtas 'peKlos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama "Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS”
253 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONl 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

i iFTiTViii i m v i11““* Jos net pečiuose kepaeTnViVnRAnrY^TfY val^ius' be vandens troški- 
LETOJŲ DRAUGYSTE na Aš moku tik bulvi.

i nę košę išvirti ir porą sriu- 
: bų. Tik tą mes ir valgom. 
Mamė sako. kad tik to turė
tume visada, tai daugiau 

į nieko nereikėtų. Aš apie tai 
730 McAiister avė., Waukesran, ib. negaliu joms nieko sakyt,

Wau5^ni. i nes jos tik juoktųsi iš ma
ny. RAST.—Emilija Kernagis Bros nęS. Ir tetai butų didelė Sar-

laibais 111 McKinle>’ ave” wa“kegan, m. mata. Ji priklauso prie jų... senovės laikais KAS0S GLOBĖJAI — n. Lauraiti*, r J'e
buvo nukerpami GiGriniusu _ ! Na, ir ką vargšas žmogus

KODĖL MOTERYS KERPASI 
PLAUKUS?

Klausimas:
moliniams. <ais moterys

Nedaug yra tokių motinų, riaukus?
Atsakymas:JAU PENKI METAI. Jaukai joms

Kodėl musų lai- 
pradėjo kirptis

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS.

PIRM__ Juozas Mačulis,
906 Prescott st., Waukegan, III. 

PIRM. PAGELS.—F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st.. Kauke gan, III. 

PROT. RAST.—Susana L. Gabris.

siu metų vasario mėnesy 
ba tik gimusį kūdikį ir di- sueis jau penki metai kair 
^žiavosi, kad tai iau dvide- “Keleivy” moterys turi save 
šimtas jo vaikas: bet ameri-;skyrių.

Ž bausme, kuomėfc jos nusidė- MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
a\o sestam Dievo prisakymui. Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

ros prie to taip priprato, kad dienį kožno mėnesio, 1:00 v, po pie. 
•iabar jau ir pačio® nusikerpa.

gali daugiau valgyti. Turė
jom dar vieną paršą. Aš jį 
niekad nepamiršiu. Buvo 
baltas, riebus. Tą rytą, kaip
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ŽINIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

(Gautos aplinkiniais keliais)

Karo Vaizdai iš Australijos

DINGUSIŲJŲ ŽMONIŲ
TURTAMS SKIRIAMI 

GLOBĖJAI.
Kauno dienraštis “Į Lais

vę” spausdina teismo spren
dimus, kuriais skiriami bt 
žinios dingusių piliečių tur
to globėjai. Iš skelbiamu 
pavardžių atrodo, kad “ne
žinia kur esantieji” yra iš
vežti bolševikų laikais i Si- 
byrą arba kur nors kitui 
dingę. Gautuose minėte 
dienraščio numeriuose pa
skelbtos tokios nežinia ku: 
esančių pavardės:

(1) Igno Bie’.iuno turte 
dobėju paskirtas Eugenijur 
Bieliūnas; (2) Onos ir Juo
zo Vosylių turto globėjai' 
paskirti Magdalena ir Juo
zas Bitkauskai; (3) Adol
fo Leščinsko turto globė.b 
—Aldona Gerulaitytė; (4' 
Vinco ir Eugenijaus Kai 
niecių nekilnojimam tur 
tui, esančiam Desiukiškr 
vienkiemy. Ku -kliu valsč 
globėju skiriamas Prana* 
Ciemnolomskis: (5) Jorv 
Mačeikos nekilnojamo tur 
to, Penagalio kaime, Troš 
kūnų valsč., globėjomr 
skirtos Teresė Žvirblienė i' 
Mariia Tamošiūnienė; (6^ 
Kauniečio Vytauto Račkau
sko turto globėju paskirta 
Viktoras Račkauskas; (7) 
Antano Atkočaieio turto 
esančio Kaune, globėja pa 
skirta Ona Lakšanskienė, c 
turto, esančio Paežerių vai 
Panemunės dvare, globėjai 
paskirti Elena ir Broniu' 
Laurinaičiai; (8) Stasio Tu
mo ir Elenos Tvuienės tur-

V1LN1UJE GYVAI VEI
KIA STUDENTAI.

Iš Vilniaus Pedagoginio 
Instituto gyvenimo skelbia
mos tokios žinios:

Insttute greitu laiku i- 
vyks didžiulis vakaras, or
ganizuojamas Instituto ir 
studentų vadovybių. Pro
gramoje inscenizuojamos 

II-jų veiksmų “Lietuviškos 
vestuvės.” Režisorius — ar
tistas Velička, šokius rengia 
—Vokietaitytė, dainas — 
Sodeika.

Gyvai veikia studentų li
teratų būrelis. Gruodžio 
mėnesy buvo rengiamas li
teratūrinis teismas “Rašy
tojas tarybiniais metais.” 
Literatų būrelio globėjas 
yra lektorius Vytautas Mak- 
nys., pirmininkas — Paulius 
Drevinis, vice pirmininkas 
—Juozas Bežinskas, sekre
torius — O. Maželytė, val
dybos nariai: Ipolitas Cieš- 
ka ir Vytautas Va jėga. 
Sporto gyvenimui vadovau- 
:a lektoriai Vokietaitytė ir 
Pempė. Ekonominiam gyve
nimui vadovauja Kavaliū
nas ir studentų atstovybė: 
Vadopalas, Žilytė, Stempo- 
žeckas, Markunaitė ir kt. 
Instituto patalpose Įsteigta 
studentams valgykla.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Viršuje iš kairės yra parodytas Australijos premjeras John Curtin. kuris pareikalavo iš Anglijos tuojautinės pagalbos savo kraštui. Viršuje iš dešinės pusės matosi australėnų kariuomenė maršuojant Sydney miesto gatvėmis. Apačioje skrenda Australijos orlaiviai.
VOKIEČIAMS NEPATIN- BOLŠEVIKŲ ATIMTI NA- 
KA, KAD LIETUVIAI NO- j MAI GRĄŽINAMI SA

RI NEPRIKLAUSOMYBĖS
BOLŠEVIKŲ TERORAS __ . ... , .. ,
LIETUVOJE PRASIDĖJO KalP anksčiau bolševikai.! 
DAR “LIAUDIES SEIMĄ taiP Panašiai dabar vokie- 

RENKANT.” ciai stengiasi sudaryti toki
įspūdį, kad lietuviai nepri- 

Aprašinėdama gyvenimą klausomybės nebenori, o 
Ukmergės apskrity, “Nau- nori t>uti vokiečiu valdo
ki Lietuva” pažymi, kad mais. Bet vis tik laikas nuo 

. “liaudies laiko, taip sakant, išlenda
__ __ onesų areštai prasidėję via iš maišo. Iš pačių oku-

slavas Karpavičius, (9) Ka- tar 1940 m. liepos 10—20 pantų spaudos matyti, kad 
zio Zvbausko turto, esancir dienomis, ypatingai ‘‘liau- lietuviai nenustoja vilties ii 

dies seimo rinkimų išva-: nenustoja reikalavę nenri- 
karėse. Visi buvę aukštes- klausomybės. Vokiečia 
nieji karininkai, organizaci- kiekvieną jų norams pasi 
^.ya. ?• visuomenės priešinantį lietuvį yra linkę
veikėjai ir kiti tapo suimti apšaukti bolševiku, o kitur 
kaip liaudies priešai,’ jų vėl gąsdina, kad jei neko 

^en‘ Rėklaitis, Deye- operuosit. tada vėl bolševi 
P1?; Steikunas ir kt. Toliau kaį gali grįžti. Tas lietuvii 
laikraštis sako, kad per vie- reikalavimas laisvės, matyt 

v a ik . ?? mitingą Balninkų moiey- yra toks visuotinas, kad net
lis< (12 ) Alberto ir Stanį?- kloję vienas jaunuolis, ku- per savo laikraščius vokie-

.. . t- j i v iv i-i -x- vi- • , , čiai randa reikalo atkreipti fpaskirta?: Liudvikas \elbu- iškentė bolševikiniam kai- tai dėmėsi. Štai “Deutsche
t^S’ <tasio Paskevi- betojui pastebėjęs: ‘įlos zeitung im Ostland” pa-
ciaus turto globėjais paskir- maiše; nepaslėpsi. Lž po- skelbė vedamąjį straipsnį
ti Maniona ̂ adauskiene u ros dienų Kisevičius buvo kuriame smerkia tuos “Ost-
Jonas Paskevicms. suimtas ir daugiau nebėgu- lando” gyventojus, kuriem?

i zo; tik šiam karui įskilus jis “ju norų išpildymas neinr
rastas Teisių kalėjimo kie- pakankamai greit.” Laik
me žiaunai nužudytas. 1941 ra$tis išvadžioja, kad tokie
metų birželio 13—lo dieno- žmonės per greit užmiršę
PV? liaudies priešų _ me- ^as buvę bolševikų laikais
dzioklėje iš Lkmergė? ap- jr nebepajėgia suvokti, kac
sknties išvežta apie /0 sei- jvvktų, jeigu bolševikai vėl
mų. Daugelis numatytųjų is- gržtų. Nekantrus žmonės
vežti mokytojų, buvusių po- trukdą “organinę raidą.”
licijos^valdininkų ir tt. ilgai istoriniai persitvarkymai
slapstėsi. Jie dar pnes sį reikalaują laiko. Taip pa4
karą buvo susimetę 1 kovos “Ostlandas'’ gyvenąs tok’’

V,s karui, visi saunai persitvarkymo periodą. Ta;
! 7. bolševikų persekiojamie- negali įvykti be skausmų ir

to globėiais paskirti Elen? i bolševikų laikais 
Guževičiutė, Stonas ir Jero.

A Panemunėje, globėju pa 
skirtas Stepas Vazbys; (10)
Jadvvgos Sutkionės turto 
esančio Maironiškių kaime 
Lapių vals., globėja paskir
ta Stanislava Pnltarokienė•
(11) Balio Žvgelio turto 
esančio Romainiuose, Rau
dondvario vals.. globėju pa
skirtas Aleksandras Žyge-

kloje vienas jaunuolis, ku- per 
lavos Milvidų turto globėju • rio pavardė Kisevičius, ne- K

DAUG RASEINIŠKIŲ
NETURI PASTOGĖS.
“Deutsche Zeitung in: 

Ostland” rašo, kad Rasei
niuose prieš karą buvo 753 
namai; iš to skaičiaus 237 
triobesiai buvo sugriauti 
Taigi sunaikinta trečdali? 
miesto ir trečdalis gyvento
jų pasiliko be pastogės. Ka: 
kuriems ju prieglauda buve
surasta prie kitų gyventojų
bet kiti pastogės da neturi ... __—_____________-
J kaimus nelengva juos iš- 7 ėmė bolševikus vyti lauk auky kuriu kiekvienas 
kelti, nes tenai nėra kas juoc ’s Lietuvos. Partizanai vpac turjs nešti. Reikalas sukasi* 
maitintų, o ir pastogės ūki-į Dn®’?ėj° prie Ukmergės ap- apje “ĮajSvos Europos įku-
ninkai nenori kitiems užlei
sti. Todėl Raseiniuose tai-

’krities gyvenimo sunorma- 
lizavimo. Dabar iau veikia

somi sugriauti namai ir pa- Į kooperatyvai, pastai, mo 
vargeliai glaudžiasi tarp! kyklos ir kitos įstaigos.

Kelmėje tokiems nelai- ^AUNE SUDEGĖ ME- 
mingiems esą pastatyti ba- DŽIO FABRIKAS 
rakai.

NEDAUG BUVO EGLAI
ČIŲ PER KALĖDAS.
Per pereitas Kalėdas eg

lutes buvo leista pardavinė
ti tiktai valdinėms medžio 
prekybos ištaigoms. Vilniui

VININKAMS.
Komisaras Lohse pnes

VILNIAUS POLICIJOS 
PAREIGŪNAIS YRA

LIETUVIAI.

ŽMONĖS JIEŠKO SAVO 
GIMINIŲ.

laikraštis “Į Laisvę” de
da tokius pajieškomų žmo
nių skelbimus:

(1) Ką nors žinančiam 
apie kareivi Joną Atkočių, 
tarnavusį Lietuvos kariuo-

MIRĖ LEONAS 
BIELINIS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša. kad Posūnių kaime, 
Švenčionių apskrity, mirė 
beveik 60 metų išgyvenęs 

. . , į Leonas Bielinis, kuris nuo 
pXje -‘M revoliucijos di-
vusį Pabradės poligone, 
prašome pranešti Jonui At- 
kočiui, Voveršių kaime,
Skiemonių paštas, Utenos 

i apskričio.
(2) Vyr. Įeit. Povilas 

Rakšnys, buvęs Biržų nuo
vados viršininkas, kilęs r 
Šiaulių apskr., Joniškio vai. 
birželio 16 d. bolševikų iš
vežtas su šeima. Kas turi 
apie jį ar šeimą kokių žinių 
prašome pranešti J. Rakš- 
niui, Panevėžys, Prekybos 
mokykla.

• džiausiu atsidavimu dirbo 
į lietuvybės iabui. Jis pradė- 
1 jo eiti nuo kaimo i kaimą, 
visur mokydamas jaunimą 
savo dainų. 1905 metų revo- 
iucijos metu velionis plati

no priešcarinę literatūrą ir 
slėpė lietuvius studentus 
nuo žandarų. Vėliau jis ėmė 
organizuoti pradžios moky
klas. Aptikęs gabesnius kai
mo vaikus, jis juos siųsdavo 
i mokyklą, o vėliau ir i lietu
višką gimnaziją švenčiony-

(3) Turintieji žinių apie : se. Nuo 1919 metų jis ėmė 
šoferi Antaną Sabalį, kilusi’ ruošti lietuviškus vaidini- 
iš Utenos miesto ir dingusį | mus. Kol lenkai nebuvo visų 
1941 metų birželio 24 d. J kultūrinių lietuvių pastan

gų užgniaužę, Leonas Bieli
nis suruošė Adutiškyje 50 
lietuviškų spektaklių ir reži
savo 30 veikalų. 1930 m. jis 

ninką Žilinską, prieš karą Adutiškyje įsteigė šv. Kazi- 
buvusį Vilniaus ligoninės miero draugijos skyrių, apie 
sanitaru, prašom pranešti: kurį spietėsi visas apylin- 
Vyduno ai. 15, M. D. * kės lietuvių kultūrinis gyve-

nrašomi pranešti jo broliui 
P. Maželiui. Kauno Radio
fonas.

(4) Kas žino apie Domi

(15) Jei kada matei kun. 
Rimkų, buv. Kražių vikarą, 
neatsisakyk pranešti Ant. 
Šlinskiui, Jablonskio gt. 21. 
Panevėžys.

GRIEŽTA KONTROLĖ 
ŽUVŲ RINKAI.

Vokiečių generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido________  ____  r___ Iš laikraščių matyti, kad

Kalėdas išleido patvarky-‘ Vilniaus II policijos nuova- potvarkį, pagal kun žve- 
mą, kad miestų namai, ku- dos pareigūnai yra nuova- jams draudžiama pardavi- 
riuos bolševikai buvo iš dos viršininkas Vaišnys ir nęti sugautą žuvį tiesiogi- 
žmonių atėmę, dabar yra karininkai Jakimaitis ir šu- ąiai prekybininkams ar var- 
perduodami valdyti buvu- kaitis.
siems savininkams. Jeigu 
jie yra mirę arba bolševikų NĖRA MĖSOS? AUGIN- 

KIT KRALIKUS!

Lietuvos laikrašččiuose

nma.
Kitame straipsnyje tas 

pats laikraštis griežtai pasi
sako prieš tuos, kurie klauso 
ne Vokietiios radijus. Laik
raštis įspėia, kad gali buti 
atimti radijo aparatai. Strai-

Laikraščių žiniomis, Kau- psnis pavadintas: “Žaidi-
ne sudegė medžio apdirbi- mas su ugnimi 
mo ir baldų gamybos fabri
kas. Gaisrą gesino visos 
Kauno gaisrininkų koman
dos. Pradėtas tardymas dėl 
gaisro priežasčių. Laikraš-

KOOPERATYVŲ VEDĖ
JAIS SKIRIAMI LIE

TUVIAI.

buvo paskirta 4.000 eglučių.1 pateikia.
.. . Alvtaus vartotojų koope-

ciai fabnko pavadinimo ne- ratyva? persitvarkė. Nau-

PANEVĖŽY ĮSIKŪRĖ
MIESTO CHORAS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Panevėžio mies
tas į kūrė nuosavą chorą, ku
ri vadovauja muzikas A. 
Likerauskas.

ion valdvbon išrinktas agr. 
Matulionis, agr. Našliunas, 
ūkininkas Rėklaitis, Stadal- 
nikas ir Luobikis, o revizi

nimas. Pašlijus sveikatai, 
jis nenustojo dirbti. Rinko 
Tautosakos Archyvui folk
lorinę medžiagą ir užrašė 
450 senoviškų liaudies dai
nų, meliodijas, daug šokių 
ir kaimo žaidimų. Lyg nu
jausdamas mirtį, velionis šį
met nukeliavo į savo gimtą
jį kaimą, kur ir mirė. Laik
raščiai deda šio nenuilsta
mo lietuvybės veikėjo at
vaizdą.

Išrodo, kad visi Bieliniai
totojams. Visos žuvys turi tokie. Kipras Bielinis, žino- 
buti pristatomos Lietuvos mas Lietuvos socialdemo- 
valstybiniam žuvies trustui. kratų veikėjas, taipgi pasi- 
Nuo pristatymo prievolės šventęs dirbo revoliucijos 
atleidžiamas tas žuvies kie- darbą, kad išvijus iš Lietū
kis, kuri žvejys sunaudoja vos caro valdžią. O jo tėvas

:švežti. tai namą valdo žmo
na, vaikai ar tėvai. Namas
džiamas jeigu jis laikoma^ gyvent0Jai ragmami auginti gavo rt kalantis. Kas šiam buvo pats stambiausi knyg- 
nepatikimu arba jeigu tani į."° . daugiausia potvarkiui nusikals, bus nu- nešys,kuomet Lietuvoje bu-
orieštarauia viešasis intere- Straipsniuose pabrėžiama, baustas. Be to, tokiais atvė- vo uždrausta spauda. Jo at-
H ----- - “ kad “miestų gyventojai šiuo jais gali buti atimtas žvejo- gabenamomis knygomis bu-

jaučia kiek didesnį jimo laivas ir uždrausta davo apmpinama visa Lie-as. Valdytojas ima nuomą, 
bet užtat turi namą išlaikyti 

mokėti mokesčius. Po
tvarkyje dar pasakyta, kad 
galutinis nuosavybės klau- 
-imo išsprendimas palieka
mas ateičiai.

metu 
mėsos trukumą.” verstis žvejyba. tuva.

Iš Lietuvos laikraščių su
žinome, jog Dr. Kazvs 
Sruoga yra p.askiitas tieki
mo ir paskirtymo įstaigos 
maitinimo valdybos valdy
tojas.
\R BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?
Kaip Nojus galėjo surinkt i kelias die- 

aa visų veislių gy vanos, kūne gyve- 
'a išsimėtę ix> visa žemės kamnob * 
’aip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmės: 1 
»ek vandens, kad visa žemę aps^u 
ų? Kur tas vanduo dabar yra" Kr.ii 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirast 
■o tvano juodveidžiai. raudonvęid?.ia; 
r kitu veislių žmonės? Šitie ir šim 
ai kitu klausimu i kuriuos repai 
tsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai

aiškia: išdės*yt: šitam veikale
Cnyga be gaio idn-ni Kas žodis—ta 
aktas; kas sakiny?—tai nauias ku 

’igų argumentas B-riuva Mokslaa i’ 
noksiąs r.uo pradžios iki galo. Ka; 
na ................................................. 25c.

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 jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina

Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

BETURČIAMS STEIGIA
MOS VALGYKLOS.
Vilniuje “Valgio” ben- jos komisijon — burmistras 

drovė įkūrė 3 valgyklas, ku- Matulionis. Babilius ir Pan- 
riose beturčiams valgis duo- gonis. Iš kooperatyvo pelno 
j------------ markių paskirta Savi

tarpinei Pagalbai.
damas nupigintomis kaino
mis.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad ps-jrjlnimas tūptų 
ORElT, reikia p- duoti garsinimą 
admtnlatracl jon nevėliau PANEDS. 
LlO VAKARO. Siundant per paA- 
tą. reikia paclust it anksto, kad pa
siektų mus ne v?' au kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tns 
sąvaitės numer; nespėjama patal- 
oint.

Norint, kad flarslnimaa nesusi- 
trukdytų, ayklu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mo kęst Į.

DRAUGIJOMS engiant pikniką 
ar ktt*k} parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už *1.00. Už didet- 
nlus garsinimus skalioms nuo colio

US paJleikojlmut darbininkų, par 
davimus Ir kitok į s smulkius prane 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambeu 
nėm raidėm antgn'vla—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajletkollmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Magiausio pajleiko. 
Jlmo kaina 16c.

Norint pa jieškot su paveiksiu 
reikia pasiųst fotografiją lr klaust 
kainos.

"KKLeiVIg.“ 2SS BROADWAY. 
SO. BOSTON. MAS*.

=J l

re’.na”
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlebe? 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 atsi
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

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

‘Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir 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 botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai. 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kudik)?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

253 Broadvvay,
KELEIVIS

South Boston. Mi
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Aštuntas Poslapis

ŽODIS “LAISVES” FANATIKAMS
Januškiui nereikėjo prie so
cialistų dėtis, nes jis visuo
met ėjo su jais. Lietuvoje jis

, , .------ -  KT , buvo Socialdemokratų Par-
Nelabai senai Noi^oodo tijos gąragU išrinktas i tre- 

lietuvių socialistų kuopii čiajį seimą. Įsigalėjus Sme- 
buvo surengus prakalbas wnCi režimui jis buv0 5U.
draugui Jonui Januaknu. įr išbuvo 5 mėnesius
Drg. Januškis yra nesenai 
atvykęs iš Europos, išgyve
nęs 8 mėnesius vokiečių 
okupuotame Paryžiuje, tai-

DĖL DRAUGO JANUŠ
KIO PRAKALBŲ 

NORWOODE.

koncentracijos stovykloje. 
Pabėgęs Vokietijon, drg. 
Januškis redagavo Lietuvos 
socialdemokratu užsieny

gi gerai pažįsta nacių dikta- !eidžiamą įaib-ašų “Kovą.“ j 
turos žiaurumą ir pav ergtų j Vokietijoj įsigalėjo hit- 
zmonių vargą. Jis yra Lie-. {erįzmas> dl-g. Januškis per- 
tuvot jaunesniosios karto; ^ėlė demokratinėn Fran- 
socialistas, 41 metų amžiau CU2jjon įr tenai veikė kon- 
zmogus, giliai apsiskaitęs socialdemo-
iabai inteligentiškas ir drau- imtais, pabėgusiais nuo

JlS PaSak* Stalino įkištu. Apie tai ži
rą prakalbą. no muSų pažangioji vi-

Nonvoodo komunistą suomenė. To nežino tik 
manė, kad draugą Januškį “Laisvės’’ fanatikai. Jie 
kaip nesenai iš Europos at- klausia, kodėl atvykęs Ame- 
vykusi ii* nepratusi vest rikon drg. Januškis prisidė- 
ginčus prakalbose, jiem io prie socialistų. Jie neži- 
bus lengva savo “kiausi- no, kad jis visados buvo so-
mais” sumaišyti ir “sukriti- cialistas.
kuoti. Todėl tie tamsų; Mūsiškiai stalinininkai 
•‘Laisvės ’ fanatikai atėjo ' baisiai neapkenčia lietuvių 
prakalbas pasiruošę. Sako- socialistų. Persisunkęs fa- 
ma, kad prieš prakalbas ju natiška pagieža, Nonvoodo 
net “repeticijas darė, mo stalinininkų negramotnas 
kino? i “klausimus statyti r seskretorius pravardžiuoja 
“kritikuot. ^LaL sykį či- vietos socialistus “soc.-na- 
kalbėio Simokaitis, tai ko- ciukais,” “adolfukais” ir 
munistams ištikiu ju pavy kitaip.
ko jį nugąsdint. Sustoju- q ištikruju faktai vra to- 
jieirs visiems kartu ir pra- kie> kad Adjlfą Hitle‘ld ęar. 
dc.ui-> atakuoti ii visokiai- kino patyS komunistai, štai, 

klausimais, jisai niekt 1949 metu “Laisvės“ 30- 
neats?..,ę> pabėgo nuo pa- tame numery žinomas ko- 
gnnaų. munistų papliauška. Las-

Bet draugas Januškis, ta kvs. garbina naciu erštą ši- 
ne Simokaitis, ir komunis- tokiais žodžiais: ‘“Stalinas 
tai šį sykį skaudžiai apsišu- įr Htleris pasirodė kytresni, 
tiro. Jis kalba labai įimtai, vieton peštis tarpe savęs, jie 
kiekvieną pareiškimą pa- pasisveikino. Šitoks ju kvt- 
remdamas neginčijamais ras darbas nugąsdino viso
faktais, taip kad prisikabin- pasaulio reakcijonierius!“ 
ti prie jo kalbos jokiu budu
negalima, ir visos komunis- Taigi “Laisvė viešai 
tų “repeticijos” nuėjo nie- skelbė, kad Stalinas ir Hit- 
kais. O jeigu kokį paklausi- ieiiS’ tai “kytriaj^i” vyrai 
ma iie ir davė. tai kalbėtojo pasauly. Pasibučiuodami 
atsakymas juos apliejo kaip jiedu nugąsdino viso pasau- 
verdančiu vandeniu. ko “reakcionierius, su-

~ ,........................ prask — Anglija, Francuzi-
Gavę šitokią piro. jie į- ja ir Amerika?

puolė istemon. v ienas "
dabar kliedi savo “Laisvėj“ Taip rasė “Laisvės ko- 
< sausio 26 d. laidoj) ir ko- niunaciai 1940 metais. Jie 
lioia vietos socialistus Hitle- butų šitaip garbinę Hitlerį 
rio sekėjais, o apie dranga 5r šiandien, jeigu jis dėl gro
ja nuški sako, kad jis “prisi- h.io nebūtų su savo partne- 
biiąs plūst Sovietų Sąjungą. fiu Stalinu susipešę?, 
kaip Amerikos sąjunginin- Na 0 dabar parodykit, ku- 
kę prieš hitlenzma. Ir to- socialistu laikraštis yra 
liau tas “Laisvės ’ ignoran- nanašiai Hitlerį garbinęs! 
tas apalio.ia, buk Norvvoo- Neparodysit, nes socialistai 
no socialistams Jonuškio visuomet nacizmą smerkė ir 
kalba nepatikusi, nes jis ne- ..-merkia jį dabai? 
pludęs Sovietų Sąjungos
ir komunistu, kaip juos plū
des Simokaitis.

Taigi, vietoj šmeišti so
cialistus “hitlerininkais,“ 
komunistai turėtų atsimerk- 

bet komunistų sekreto- tj j,, pažiūrėti į buvusį Stali-

“Keleivyje“ buvo jau nu
rodyta, kad pavienis asmuo 
yra paliuosuojamas nuo fe
deralinio pajamų mokesnio 
(income tax) iki $750, o 
šeimynos galva—iki ši.500. 
Be to, šeimynos galva gali 
atskaityti da po 8400 kiek
vienam vaikui iki 18 metų 
amžiaus ir seniems tėvams, 
jeigu jis juos užlaiko.

Čia dar nurodysim. kiek 
reikia mokėti taksų, jeigu 
žmogus uždirbo daugiau 
kaip aukščiau nurodyta.

Kiek moka pavienis.
Jeigu pavienis vyras ar 

moteris uždirbo pereitais 
metais Š750. taksų nėra. -Jei 
uždirbo 8800. taksų reikia 
mokėt $3.
Nuo 8900 mokama 811.40 
Nuo 1,000 ” 21.00
Nuo 1.100i.
NUO I,ZUU 
Nuo 1.300 
Nuo 1,400 
Nuo 1,500 
Nuo 1.600 
Nuo 1.700 
Nuo 1.800 
Nuo 1.900 
Nuo 2.000 
Nuo 2.100 
Nuo 2,200 
Nuo 2,300 
Nuo 2,400 
Nuo 2.005 
Nuo 3,000 
Nuo 3.500 
Nuo 4.000 
Nuo 4,500 
Nuo 5,000

no-Hitlerio draugiškumo 
paktą ir turėtų iš naujo per-

(7)

nūs rašo nesąmones. Jeigu 
draugo Januškio kalba ne
patiko socialistams, tai ji skaįtyti pereitus “Laisvės” 
turėjo patikti komunistams, numerius, o tada gal ir jie 
y J1 pūtiko. Kada patys suprastų, kur jie sto
ry V erseckas paklausė kai- Vęjo j,. keno naudai jie dir- 
betoja koks yra skirtumas b() Demokratas.
tarp Stalino ir Hitlerio, kai-_______________________
bėtojas atsakė: “Skirtumas PARDUODU NAMĄ 
toks, kaip tarp choleros ir Gcra> , -cimynų pi) . rui. 
ciumos. JeigU staliniams mus, perai atrodo ir naujas rufas.
šitokie nr^akvmai natinka Kaina pigi. Savininką iralirr.a matvt . llOKie auaKymai paiinha, vakarais po r,, ant viršutinių lubų 
tai jie patinka ir prakalbų 258 Boiton Street, South Bostone, 
rengėjams.

Beje. “Laisvės“ kores
pondentas tvirtina, kad ir 
Simokaitis esąs socialistų 
žmogus. Visi Amerikos lie
tuviai, kurie skaito laikraš
čius, žino, jog Simokaitis į 
yra gryno kraujo tautinin- * 
kas. Smetonos garbintojas.
Tačiau “Laisvės” redakcija 
deda savo korespondento 
melą be jokios pastabos.
Nejaugi ji nei tiek nežino, 
kiek žino paprastas laikraš
čių skaitytojas? O jeigu ji 
žino ir deda tokią klaidą 
savo laikraštin be jokios 
pastabos, tai ji sužiniai mul
kina savo skaitytojus.

Laisvini n kas stebisi, ko
dėl drg. Januškis prisidėjo 
prie socialistų! Čia vėl pasi
rodo politinis komunistų 
nesubrendimas. Draugui

WATCH REPA1R
► • • S

MES PARDUODAM

BULOVĄ. HAMILTON. 

GRUEN, ELGIN, VVEST- 

FIELD ir EVKOB 

Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.

312 Broadvvay

South Boston, Mass.

PER 
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EXCLUSIVE 
United PressNews 

Every Morning
Seven world-widc Ntwj and Photo 
*ervice». four of them Exc!vtice! 
Over 376,000 copiej »o!d daily— 
cood newi for OVER A .MiLLION 
PEOPLE! The Post i* preferred by 
MORE READERS than any other 
daiiy paper in Boaton, mornin; or 
evenin g.

FOR HOME SELiVEF.Y
Dc;!y and Sunday

Call Vour Loeal N:wt<fes!er cr
Circulat on Def.. the Boj'.on r-e»t

(Tet. LRF. 1383) Boiton, Wait.

Sužeistas Amerikos Pakrašty

KIEK REIKIA MOKĖT INCOME TAKSŲ

KELEIVIS. SO. BOSTON

čia yra parodytas norvegas jurininkas, kurio laivą vokie

čių su’omarina nuskandino New Jersey pakrašty. 42 žmo

nės buvo išgelbėti, jų tarpe ir šis jurininkas, bet jis buvo 

lengvai sužeistas. Amerikos laivyno daktaras uždėjo jam 

ant sužeistos kaktos "V” ženklą, kas reiškia “Victorv.“

Nuo 2,300 
Nuo 2,400 
Nuo 2,500 
Nuo 3.000 
Nuo 3,500 
Nuo 4,000 
Nuo 4,500 
Nuo 5,000

70.80
80.40
90.00

138.00
186.00
249.00
312.00
375.00

Gerai peržiurėkit 3-čią ir 
4-tą “Keleivio“ numerius, 
kur yra paaiškinta, kokias 
išlaidas galima išskaityti iš 
savo pajamų, kad mažiau 
reikėtų taksų mokėt.

DIDELIS GAISRAS 
PITTSFIELDE.

Pittsfield. Mass.—šį pa
nedėlį ugnis sunaikino šio 
miestelio biznio centrą. Nu
ėjo su dūmais 6 didelės 
krautuvės. Nuostoliai siekia 
8200,000.

Nori užkirsti kelią gimdymo 
kontrolei.

5,000 Massachusetts pi
liečių pasirašė uo peticija, 
reikalaudami kad gimdymo 
kontrolės klausimas butų 
pavestas išspręsti patiems 
balsuotojam'5. Bet Romos 
kataliku bažnyčios šulai ne
riasi iš kailio, kad šito klau
simo neleidus žmonėms bal
suoti. Pasamdytas jų advo
katas reikalauja, kad pilie
čių peticija butų atmesta. 
Štai. kaip klerikalai gerbia 
demokratiją!

galima tas pajamas gauti. 
Taksai mokami tiktai už tą 
sumą. kuri lieka apmokėjus 
išlaidas, atskaičius nuosto
lius ir tt. Plačiau apie tai 
buvo rašyta pereituose dvie
juose “Keleivio“ nume
riuose.
Kiek mcka šeimynos galva.

Iki 81,500 šeimynos gal
va taksų nemoka. Be to, 
8400 paliuosuojami kiekvie
nam vaikui, kuriam da ne
sukako 18 metų amžiaus, ir 
kiekvienam tėvų.

Jeigu šeimynos galva ne
užlaiko nei tėvų, nei vaikų, 
tai atskaitęs visas išlaidas, 
jis moka už grynas savo pa
jamas sekančiai:
Nuo 81,500 nemoka nieko
Nuo 1.600 moka 86.60
Nuo 1.700 ” 13.20
Nuo 1,800 “ 22.80
Nuo i.uvu ” 32.40
Nuo 2.000 “ 42.00
Nuo 2,100 ” 51.60
Nuo 2,200 ” 61.20'

Nuvarnišiuokit automobi
lių blėtas.

Automobilių registracijos 
viršininkas Goodwin pata
ria automobilių savinin
kams nuvarnišiuoti šių me
tų registracijos blėtas su nu
meriais, kad nesurudvtų, 
nes kitais metais naujų blė
tų nedalys, reikės vartoti 
tas pačias.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

(H W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

YVONNE’S
HOUSE OE BEAUTY

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham. Mass.
Tel. DEDham 1636

30.69Oil “i V.-V
49.80 

” 59.40
69.00 

” 78.60
88.20
97.80 

107.40 
117.00 
126.60

” 136.20
145.80 

” 155.40
165.00 

“ 220.50
283.50
346.50
409.50 

” 482.50
Nereikia tačiau užmiršti, 

kad iš bendių (gross) savo 
pajamų galima išskaityti 
beveik visas išlaidas, kurias 
reikėjo padengti, kad butų

GOOD NEWSl

P1CKWICK
ir nuo seno pagarsėjęs

PICKVVICK ALE
12 ANCŲ ir PILNOMIS KVORTOMIS BONKOSE

ir IŠ KRANO.
MCWKD SY MAFFEMREFFEP R CO Ro etery MEWERS StNCC l«7o

ii

No. 6. — Vasario 4 d.. 11)12 m.

Žvejų streikas pasibaigė. 1
New Bedfordo, Bostono 

ir Glousterio žvejai streiką 
jau atšaukė. Jie streikavo 3 į 
sąvaitės, reikalaudami, kad 
laivų savininkai apdraustų 
jų gyvybes po $5.000. Da
bar esą pavojinga į jurą 
plaukti, kai priešo submari
nos skandina laivus. Po tri
jų sąvaičių laivų savininkai J 
sutiko žvejų reikalavimą iš
pildyti ir streikas buvo at
šauktas.

Norwoode kalbės “Kelei
vio” redaktorius.

Vasario 15 d., 3 valandą 
popiet, Nonvoodo Lietuvių 
Piliečių Bendrovė minės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną. Piakalbą 
pasakys “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas.

Pavarykit laikrodžius 
pirmyn.

Ateinantį panedėlį, vasa 
rio 9 d., kelsimės jau 1 va 
landą anksčiau. Todėl eida-i 
mi gulti nedėldienio vaka-* 
ia pavarykit savo laikro
džius 1 valandą pirmyn. *

Tel. TRObridge UM

Dr. John Repshis
(REPIYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 lr S-8

Nedėliomis ir Šventadieniala 
nao 19 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE. MASS.

Krupinskaitės užmušėjas 
gavo 10 metų kalėjimo.
George Blogit, 22 metų 

amžiaus vyrukas, kuris nu- j 
šovė Stelą Krupinskaitę, 17 
metų amžiaus mergaitę, bu
vo nuteistas 10 metų kalėji
mo. Jo advokatas prašė da 
lengvesnės bausmės, nes. 
užmušęs merginą Blogit 
tuoj nubėgo ir pasidavė po-

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

I♦
•;> ■ i ♦

Telefonas: SOUth Boston 1320 5
♦ •

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

□uo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.
cijai. Iš to esą matyt, kad 
s “geras žmogus.“

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena-

447 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
silpnėjitne. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligai 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVIU,
BOSTON, MASS.

Tel. Commoni»ealth 4570.

Tel. 2»624 Gyv 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
□uo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iš«g- 
zaminuoju ir priskiriu akiniua.

114 Summer Street,
♦ LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room M
BOSTON. Telef. Lafayette 2J71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
~LI VH U A N I A N

FURNITURE CO.
APDRAUSTI

PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers >

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietaa.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TUDHARIR

Telephon*

SOUth
Boston
1058

O

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainoj Stebėtinai Pigioe-

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo virta: 
1 HAMLIN STREET

Easp. East Elfhth St,

t » 1 i




