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Amerika Stato Mil- Anglai 
žinišką Karo Pajėgą Bomb

Labai Svarbios Pozicijos
Didžioji Britanija Neteko

ASARIO 18 D., 1942.
at Boston, ilass., under the Act of Msrch 3. 1879 METAI XXXVII

e 21 Amerika Duos Rusi- i *1 C J D • 
Afrikoj jai Naują Paskolą. AmCFlKOS ijpHlldcl K&Uld.

pa- Maskva tikisi baisaus vo-

SINGAPURA DIDESNIS 
NUOSTOLIS NEGU 

FRANCUZIJA.

Su Singapura žuvo 60,000 
kareivių ir didžiausi san
dėliai karo medžiagos.
Britų. Imperijai suduotas 

labai skaudus smūgis. Japo- paliovos pylė'bomba.'
__r =__= k ~ laivų.

Aeronautikos Komerci- 
tę jiems vandeni, užėmę'jos Rūmų pirmininkas pulk. 
amunicijos ir maisto sande- Jo'hn Jouett sako, kad “vo 
lius, tai kitokios išeities ne- Riečiams ir japonams 
buvę kaip tik pasiduoti. raošiamaa baisu-.
Anglai prisipažįsta, kad jų

vra
siuiprv-

Žinios iš Kairo sako, kad 
reitos są- 

ije buvęs 
kų susirė- 

igęs dideliu 
s ir dide- 
os techni-

is ty
vaitės
smarbus oro 
mimas, p 
laimėjimu a 
le garbe

mosiamas »•
nuostoliai buvę labai dideli,; U, , , . _ . , •,
nes jie neturėję orlaivių; - teperžengdamas cenzo- kai. Tnsfeeato pneso or- 
gintis nuo japonų, kurie be

oro
nai paėmė galingąją jos 
tvirtovę Singapūrą.

Singapura buvo tvirčiau
sia Britų Imperijos atrama 
Pacifiko vandenyne. Tenai 
buvo ne tiktai gyviausis pre
kybos uostas, bet ir labai 
svarbi laivyno bazė. kuliai 
Įrengti anglai išleido $400,- 
000.000 ir nuolatos vis ja 
gerino ir stiprino. Iki šiol

riaus uždraustos ribos,” sa- laivių formaciją, susidedan 
ko, “aš galiu pasakyti tiek ti iš didelių bombanešių ir 
kad musų aviacija, kokią lydima ko voslėktu vų, skri- 
mes iki šiol esam matę, bus do bombarduoti anglų pozi- 
tiktai nulis palvginus su ta cijas Tobrukd mieste 
oro pajėga, kokia mes ture- sovo tikslo jie nepasiekė 
sime trumpoj ateity.” Pakelėj juos užklupo

Ta milžiniška oro pajėga Amerikos darbo orlaivių,
~~ .c . ..... dabar esanti statoma Ame- kuriuos operavo anglų ir

ir u? ■ tikos dirbtuvėse. Esą išrasta australėnų laJfimai. Padan-ko Kod^tžadlmi aSlvgim naujų naikinimo priemonių, gėse užvirė ^tbutinga ko
ri priešui vis lytoj, 'o ne vra gaminamos urmu

•Japonai, žinoma, šėlsta iš 
džiaugsmo. Dabar jie sekosi 
;msią Indiją ir Australija.

Anglijos žmonės jaučiasi' 
labai prislėgti. Jie negali; 
suprasti, kodėl anglų armija;

kiečių antpuolio šį pavasarį.
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Washingtonb. kad prezi
dentas Rooseveltas sutikęs į 
duoti Rusijai naują paskolą] 
karo medžiagai pirkti. Mas- i 
kva esanti labai susirūpinu
si, kad iki šiol ji nėra gavusi 
iš Amerikos tiek ginklų, 
kiek jai buvo prižadėta. Sa- • 
koma, kad Amerika buvo 
prižadėjusi pagaminti So-

Lietuvos Nepriklausomybę
LAISVOS LIETUVOS

DVASIA GYVA, SAKO 
“NEW YORK JOURNAL’

Dviejų dešimtmečių darbo 
vaisiai buvo atėjūnų sunai

kinti, sako “New York
Times.”

Pereitą nedėldieni Ame
rikos lietuviai šventė Lietu
vos nenriklansnmvhė^ na

“Pirma tą šąli sutrempė 
Sovietų Rusija, o dabar te
nai naciai sėdi kaip nuga
lėtojai.

“Bet Lietuvos istorija yra 
ilga ir šauni.

“Jos žmonės yra buvę ir 
seniau skaitlingesnių priešų 
pavergti, bet jie niekado; 
nebuvo nugalėti. Ir šiandien 
laisvos Lietuvos dvasia te

į vos nepriklausomybę labai sios amerikiečių spaudos at- 
Bet vvashingtone esą ma-: paiankiai atsiliepė net ir siliepimas apie Lietuvos ne- 

noma, kad Rusija yistiek...New York Times,” stam-

skelbiama.

priklausomybę buvo antau
sis mūsiškiems komunis
tams. kurie ciniškai musų 
tautos šventę išjuokia ir sa
ko, kad nepriklausoma Lie-

perdaug iš demokratijų reiOriai 
viršun.

dė žemvn. biausis ir rimčiausis dien
raštis ne tiktai Amerikoje, 
bet gal ir visame pasaulyje. 
Jis pašventė net editorialą,

va.
kilo artėsi viens 

vis stengdamiesi 
vietos kitą iš vir

i ir vartojami Europoje pe- šaus. Kult 
įeitais metais, išrodvs kain J° tartum kokia perkūnija, 
senovės liekanos kai juos Pagaliau pažeisti orlaiviai 
palyginsim su tais. kurie ėmė kristi žemėn: vienas, 
dabar vra statomi Amerikos antras, trečias,ir tt Nukn- 
fabrikuose. to iš viso 21 bombanešis. Ir

„v- Prezidentas Rooseveltas ^uvn vokiečių bei
kartu ir Amerikai, nes da-i laįkvti?'Situacijas via sun- reikalauja, kad šimet butu ltalų. 1 ik Jf-jųpaftego- Ui 
bar bus daug sunkiau su ja- j ųj. Japonija yra 80.000.000 pastata 60.000 orlaivių, gi a.me! --?n
ponais kovoti. Bendra1' \ kariautojų tauta. Kovoti sv ateinančiais metais — 125,- 
imant, Smgapuros neteki- i ia nelengva. Bet karas vis- 000. Dabartiniu laiku oriai- sveikutei 
mas esąs didesnis aliantams j+įek buriąs musu laimėtas, i vių fabrikuose dirba 400,- no nu'

OOP- bet trumpu laiku dijį>5.
Į nos. Kai AmeriKa sioio is- jau 700.000 žmonių. Dirb- 

yra i vien su Anglija, laimėiimas tuvės yra didinamos. Ir kar-

buvo manoma, kad Singa 
pura neprieinama jokiam j nors tas “rytoj,” 
priešui. Bet japonai priėjo j anglai ims veikti? 
ir sudaužė ją i kelias dienas. Pereita nedėldi

šiandien. Kodėl priešai vei-i dabai tiniam kai ui.

ją i
Anglų garnizono vadas bu
vo priverstas pasiduoti be 
sąlygų.

Tai buvo skaudus smūgis 
ne tiktai pačiai Anglijai, bet

Ar ateis kada: Smingamieji bombane- per kitą, 
kuomet šiai. kurie buvo gaminami užklupti 

Europoje ne- saus, Kul
Pereita nedėldieni Chui

kia šiandien? 
tas

chill pasakė prakalbą per 
~adiją. Jis prisipažino, kad 
Singapūro? kritimas via di
delis nuostolis. Bet kągi pa
dalysi. jeisu negalima atsi- Į

_UUOrtQMa»Tregu r laiivUZljO^i^įRo die-
iš karo pasitraukimas. į nos, kai Amerika stoio iš-

Didžiausia nelaimė 
tai, kad su Singapura angla’ 
neteko labai daug ginklų 
laivų ir žmonių. Londone 
manoma, kad japonai bus 
paėmę nelaisvėn 60,000 an
glų armija ir labai dideliu^- 
karo medžiagos sandėlius. į

Japonai sako. kad angla1'! 
mėgino savo kareivius iš! 
Singapuros išvežti pereito! 
penktadienio - šeštadienio 
naktį, paliekant tenai tiktai 
kiniečius ir malajėnus. Tam 
tikslui anglai buvo sukon
centravę daug savo laivų, t 
Šis planas tačiau nepavy
kęs, nes japonu lafvynas ir 
aviacija sunaikinę 32 ang
lų laivų.

Bet anglai sako, kad jie

vra užtikrintas. Taip, kara tu yra greitinama žaliavų 
mes laimėsim, sako iisai, tik gamyba. Orlaiviams dau- 
reikia laikytis vienybėj. giausia reikia alumino ir va- 

—------------ rio. Gumos taipgi reikia, to-
BI RMOS KELIAS .d« d“b.?Lu^usta įa var-

PAVOJUJE.
Rusija gali būt užpulta 

iš Rytų.
Vėliausios žinios sako, 

kad japonai 
lusiu smarkumu atakuoti

toti automobilių ratams 
Detroite visi automobilių 
fabrikai dabar paversti or
laiviu ir tanku fabrikais.

kalauja. Pereitais metais 
Amerika davė Stalino val
džiai jau dvi paskolas: syki 

džiai tarškė- $40,000.000, o kitąsyk— 
$100,000,000. Paskolinta

tai yra, specialų redakcijos tu.v? ^au ‘PaJaid°ja į 
straipsnį Lietuvos nepri- užsimoka apie ją kalbėti.

os visi 
uyo nei vie-

Indija benori Ang
lijai Padėti.

Reikalauja pilnos nepri
klausomybės.

be procentų. Bet Mask\ a v is klausomybės idėjai paremti 
bumba, kad ji negauna pa- „ . . , .. ,
ramos. Amerika ir Anglija !aik?’. kai S1* ka_ • .• , • - ras prasidėjo. Lietuva buvotun vesti kovą visame ze- .

naviršv turi remti riln sutremta jau dviejų įnvazi- mes pavusy, tun įemu snp- . „ , “VP«- York
nesnes šalis, ir turi dar siųs- «pir_

Haagoj Išsprogdinta 
Nacių Amunicija.
Už tai įsakyta sušaudyt 

30 olandų.
Londono radijas praneša, 

kad Haagos mieste, Olandi-

iu, sako “Nen
oriai- ti pagalbą Rusijai, didžiau- Times o redakcija.

šiai pasauly valstybei, kuri ma rusal> Paskul
gina tik nati seve . vokiečiai.

Negana to, Maskvai labai Per du laisvos kūrybos joj. buvo išsprogdinta nacių 
i klausimas, kaip bus nu-i dešimtmečiu lietuvių tauta amunicijos stoĮi 

ios sienos-' po -karo. ■ buvo susiląuAfeU&jLtj&iiibtfiSazių
Ji norėtu iš naujo pasiglem- ;■ša™ ^arbo vaišiu.'mine da= t: _
žti Pabalčio kraštus, o de-ibar atėjūnų sunaikinti. Ta- per o dienas nebus išduoti 
mokratinės valstybės negali čiau lietuviai yra Įsitikinę, kaltininkai.

- kad jų tėvynės nepriklauso- ---------------
mvbė bus po šito karo at- UŽDRAUDĖ AMERIKOS

sidarė iš to išvadų, kad jis 
mėgina prikalbinti Indijos 

Taip. Amerika ruošiasi ne partijų vadus duoti Anglijai
nradėio na=ė-; "U0 -s’ 9 i°s masinos pilną paramą. Bet Indijos 
L.. pradės veikti, demokratijos nacionalistų partijos kairio-

i tam pritarti, nes dėl to juk 
> ir visas šitas karas eina, kad j 

Indijos sostinėn (new .visoms tautoms butų užtik-' steigta. Jeigu Hitleris karą PINIGUS.
Delhi) šiomis dienomis ut- ]rinta pilna laisvė ir nepri- laimėtų, ii gal butų žuvusi. Gen. MacArthur. kuris su 
vyko Kinijos armijų vadas. klausomybė. Bet iel^ laimės Suvienytos nedidele saujale kareivių
Čiang Kai-šek. Kai kas pa- “New York Times” ko- ] Tautos, yra vilties, kad Lie- vjs (|ar laikosi Filipinų salo-

respondentas sako, kad šis tuva vėl bus nepriklausoma. se, praneša Į VVashingtoną, 
klausimas esąs surištas ir su ?ita viltimi dabar gyvena Rac{ japonai uždraudė Fib- 
dabartine Amerikos pasko- lietuviai. pinuose imti Jungtinių Val
ia Rusijai. Maskva nujau- ”Ne\v York Journal- stijų pinigu:

anglus Rangoono kryptimi, 
į norėdami užblokuoti Bur
iuos Kelią, kuriuo Kinija 
gauna paramos iš Ameri
kos. Jei japonai tą kelią pa
ims. Kinija negalės gauti iš 
Amerikos paramos ir gal 
bus priversta baigti karą.

priešai bus sutriuškinti. j0 sparno vadas Pandit Ne 
-------------- ru paaiškino, kad tai esanti

Didžiausia Auka klaidinga nuomonė. Indija 
•• » , • negalinti duoti Anglijai pil-ZlTlOniJOS Istoi IJOJ. n05 paramos šiame kare. iki

Kai vokiečiai nesulaiko- Ą^gjija nepripažinsianti In- 
mai žygiavo Ukrainon, m- dijai pilnos nepriklausomy 

susprogdė bes. To reikalaujančios vi--• , -i r.*_____ muc pinnoca i/aiįin z\aia. 'UI >3.0 UOrU --- - -------- . .
į.etureję tikslo Is slngaPH" Tuomet japonai turėtu iaiš- Dniepro tvenkinį, kuri buvo 505 Indijos partijos, 
ros trauktis. Jie buvę pas!- ya? ,.ank"puiti Sovie{ų Rl|. pastatę pasamdjti Ameri-
5z? h°(°v • ■ 1 pa"- U|L-' 'sijos tolimuosius rvtus. Išro- kos inžinieriai gaminti ele- vyro, bet ka. japonai atk.r- jog japonaj dėl _o b. klros energiją £andens kri.

skubina, kad galėtų pradėti timu. Tai buvusi didžiausia į

Maskva nujau
čia, kad ši pavasari vokie
čių mechanizuota armija 
pradės ofensyvą su didžiau
sia furija. Todėl Rusija nori 
gauti kaip galima daugiau 
ginklų ir amunicijos iš A- 
merikos. Amerika sutinka 
duoti Maskvai naują pasko
lą karo medžiagai pirkti, 
bet Stalinas turėsiąs atsisa-

--------------- I kvti nuo savo imperialistiš-
VOKIEČIAI PUO- ! kų pretensiju Į Pabalčio 

valstybes. Dėl tos paskolosLA RUSUS. dar einančios dervbos.

Jie leidžia

Japonai Galėsią Ka
riauti 100 Metų.
Esą pasiryžę “nušluoti” Į dės). 

Ameriką ir Britų Imperiją.1
United Press žinių agen

tūra uzrekordavo šitokį 
Berlyno, radijo pranešimą:

“Pulkininkas Hideo Ohi- 
ra, Japonijos karo ministe- puolė 
rijos nuomonės reiškėjas, 
sako. jog japonai esą pasi- 
lyžę visiškai nušluoti Jung
tines Valstijas ir Britų Im
periją. Jei tas jiems nepa

savo žygi tuo pačiu laiku, pasauly elektros Įmonė. Ji 
kai Hitleris naują ofensyvą kainavo milionus dolerių, 
prieš Maskvą (jeigu pra- Tačiau buvo dinamitu suar

dyta, kad priešas nepasi- 
— naudotų.

Bet Londono radijas pra26 JURININKAI ŽUVO 
DEGANČIAM ALIEJUJE.

Ties Nevv Jersey pakraš
čių vokiečių submarina už- 

ir nuskandino

nesą, kad olandai padarę 
dar didesnę savanorę auką 
negu rusai. Olandai dabar

tank- susPro?de savo aliejaus ra- 
laivi su aliejum. Torpeda'^nenjas Sumatros saloje 
pei plėšė tą laivą pusiau ir|kad. JaP?nai negalėtų jomr 
uždegė aliejų, kuris liepsno-' pasinaUf‘otl-
damas paplūdo aplinkui. į džiausi?

Čia buvęs di- 
savo noru turto su-

26 jurininkai žuvo liepsno-i naikmir?as’ *5?^ 5lk YFa.zl" 
vyks padaryti ši syki, tai jiejse, tik dvylika išsigelbėjo;nomas zmoniJ°s istorijoj, 
padarysią sekančioj žmonių; pasinerdami jūron ir iš-
kartoj. j plaukdami po vandeniu iš

“Jeigu prie Singapuros: po degančio aliejaus. Tai
NUSKANDINO LAIVĄ 

SU ANGLŲ KAREIVIAIS
japonai galėtų da pridėti 
Olandijos Rytų Indijas, tai 
jie galėtų vesti karą per 50 
arba net ir 100 metų.”

Bet tas “jeigu” parodo, 
jog japonai nėra da tikri, 
kad jiems pavyks tas Olan
dijos salas paimti. Olandai 
gerai ginasi, o dabar da ir 
Amerika pradėjo siųsti 
jiem? pagalbos.

Įvyko netoli nuo pakraščio: Londone gauta žinių, kad
jūreiviai sakosi aiškiai matę'40 japonų orlaivių užpuolė 
skaisčiai apšviestą Atlantic dideli Anglijos laivą, kuris 
City miestą, kuomet priešo vežė iš Singapuros anglų

Per 2 sąvaites rusai numuša 
269 orlaivius.

Iš Maskvos pranešama, 
kad vietomis rusai jau pa
siekė pagrindinę vokiečių 
žiemos liniją ir susidūrė su 
naujomis priešo rezervomis, 
kurios buvo laikomos pava
sario ofensyvai. Vokiečių 
atsparumas darosi stipres
nis ir daugely vietų jie ne 
tiktai nesitraukia, bet jau 
pradėjo atakuoti itisus. Bet 
Maskva sako, kad rusai vi
sas priešo kontratakas iki 
šiol atrėmę ir vietomis atsi
ėmę daugiau kaimų. Pereitą 
nedėldieni rusai numušę 7 
priešo orlaivius. Iš viso per 
14 šio mėnesio dienų rusai 
numušę 269 vokiečių lėktu
vus, patys prarasdami 83.

PARTIZANAI UŽMUŠĖ 
600 VOKIEČIŲ.

Londono radijo praneši
mu, Smolensko užfrontėj 
rusų partizanai užpuolė vo
kiečių vadovybės stovyklą 
ir išmušė visus kareivius ir 
karininkus. Iš viso žuvę 600 
vokiečių. Paskui partizanai 
sudeginę visus vokiečių san
dėlius ir sunaikinę 200 tro 
kų. Kita partizanų grupė

torpeda trenkė ju laivą.

Pereitą nedėldieni viršum 
Dublino perskrido nežino
mas orlaivis. Airių priešlėk
tuvinė artilerija jį apšaudė, 
bet nepataikė.

kareivius, ir bombomis už
degė jį. Australijos karo lai
vas išgelbėjęs 1,300 karei
vių: du šimtai negalėjo Į ka
ro laivą sutilpti, tai tie susė
do Į nedideles valteles ir nu- 
siirė atgal Į Singapura.

GRAIKIJOS ŽMONĖS 
MIRŠTA IŠ BADO.

Iš Turkijos sostinės An
karos pranešama, kad nacių 
okupuotoj Graikijoj kas
dien numrišta iš bado apie 
500 žmonių.

American” irgi davė specia- apyvarton savo beverčiu^ 
lų redakcijos straipsnį ne- popiergalius, kurie yra va- 
priklausomos Lietuvos vals- dinami “okupacijos, pini- 
tybės šventei pagerbti, štai gaiš.” Už tuos popiergalius 
jo žodžiai: japonai Filipinuose viską

“Lietuviai Amerikoje superka ir gabena Japo- 
šiandien švenčia Lietuvos nijon.
Nepriklausomybės Paskel
bimo dvidešimts keturių 
metų sukakti.

“Vakar jie turėjo masini 
mitingą Brooklyne, kur kal
bėjo Lietuvos ministeris 
Jungtinėms Valstijoms Hon.
P. Žadeikis, ir Generalinis

a 1

Lietuvos Konsulas Nevv 
Yorke. Jonas Budrys.

“Lietuva šiandien nėra 
laisva.

SaOOjDOOfiOO Pasko
la Kanadoj.

Pereitą nedėldieni Kana
doj buvo paskelbtas vajus 
naujai karo paskolai kelti. 
Norima sukelti $600.000,-

operuojanti Charkovo apy-ĮOOO. Buvo transliuojama ir 
lmkėj, sunaikinusi vokiečių ] prezi(iento Roosevelto kal- 
divizijos štabą ir užmušusi;^ (aj progai pritaikyta. Ji 
generolą Baueri. j buvo Įkalbėta i gramofono

JAPONŲ NELAISVĖJ 
ANGLAI KENČIA BADĄ.

Iš Kinijos pranešama, 
kad anglų kareiviai, kuriuos 
japonai paėmė Hong Kon
go tvirtovėj nelaisvėn.dabar 
esą suvaryti i belaisvių sto
vyklą ir gyvena primityviš
kose sąlygose: nėra nei šva
ros, nei žmoniško maisto, 
nei šilimos. Blogiausia, kad 
reikia kentėti bada.

52 VALANDAS ANT JŪ
RIŲ BE MAISTO.

Šiomis dienomis ties Ka
nados pakraščiais vokiečių 
submarina nuskandino ang
lų aliejini tanklaivi. Dabai 
buvo rasta ant jūrių viena 
valtis su šešiais to tanklai
vio žmonėmis. Jie sakosi iš
buvę blaškomi ant Atlanto 
bangų 52 valandas be mais
to ir vandens. Kaikuriems 
nušalo rankos ir kojos, ii 
daktarai sako, kad jas rei
kėsią nupiauti, nes kitaip tie 
žmonės turėsią mirti. Jie sa
ko kad buvo da dvi valtys su 
42 žmonėmis, bet apie jų li
kimą jie nieko nežiną.

KINIEČIAI ATAKUOJA
2,000 MYLIŲ FRONTU.

Daugelis mano, kad Rusi- 
j rekordą Washingtone ir iš ja šiandien yra didžiausi* 
į to rekordo transliuojama karo frontas sausžemy. Iš- 
j Kanados žmonėms per ra- tikrųjų gi Kinijos karo fron- 
diją. “Prieš visus mus stovi tas nemažesnis, jeigu da ne 
pavojus, o daugeliui ir liu- didesnis, kaip Rusijos. Štai. 
dėsis,” sako prezidentas, šį panedėlį Čunkino radijas 
“bet musų reikalas teisin- praneša, kad kiniečių armi- 
gas, musų tikslas kilnus, ja pradeio atakuoti iaponus 
musų spėkos didelės ir vis visu 2,000 mylių frontu ir 
auga.” Jis pagyrė kanadie- visu frantu stumia priešą at-
čių daromas pastangas ir 
pridūrė, kad tokiais kaimy
nais Amerika didžiuojasi.

gal. Tuo pačiu laiku kinie
čiai siunčia daug kareivių i 
Burmą ii anglams padėti.
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“Vasario 16 d.”--Lietuvos 

Valstybės Šventė

Japonų Susprogdintas Rangoonas

ANTRAS DEPORTUO
TŲJŲ SARAS AS NEPA

SIEKĖ AMERIKOS.

KOKS TAS SKIRTUMAS.
Norvvoodo prakalbose Valstybės ženklas Vytis, 

drg. Januskis buvo paklaus- trispalvė vėliava ir tautos 
tas, koks yra skirtumas tarp himnas via patvs aukštiejj 
Stalino ir Hitlerio? kalbė

kaip praneša korės

(T risią-la iš UelutOK l‘«s;ununj b*->)

Savo laiku “Keleivy” buvo 
rašyta, kad Lietuvos Infor
macijų Biuras gavęs antrą tojas, kaip praneša 
bolševikų deportuotųjų Lie- pondentai. atsakęs taip: 
tuvos žmonių sąrašą ir tuo-' “Skirtumas toks, kaip tarp 
jau atsiusiąs jį Amerikos choleros ir čiumos.”
lietuvių spaudai, lame są- Stalino garbintojams valstybės ar tautos šventes. 
-aSmbUVę-.SUa?-mėta beveik toks palyginimas, žinoma/Švenčių ir simbolių reikšmė 
i,(M D pavardžių. labai nepatiko, ir vienas jų labai didelė tautos gyveni-

prakaituodamas Įrodinėja me, nes jie visiems piiie- 
‘•T .oicv&i ’’ l-orl clrirtlimRc CIS

N epri klausomos 
simbolai. Namie 
juos sutinkama su didelei 
pagalba. -Jie ženklins tauto 
tradicijas, prisiminamas pei

Lietuvos 
ir užsieny į

Dabar gavome žinių, kad 
tas sąrašas buvo jau išsiųs
tas, bet sugryžo atgal. Spė
jama, jog jis negalėjo pa
siekti Amerikos dėl to, kad 
buvo siunčiamas per Vokie
tiją. kuri dabar kariauja 
prieš Ameriką. Kai sąrašas 
buvo siunčiamas, karas tarp 
Amerikos ir Vokietijos dar 
nebuvo prasidėjęs.

Lietuvos Informacijų Biu
ras. kuris randasi neitralėj 
valstybėj, dabar mėgins pri
siųsti tą sąrašą musų spau
dai kitais keliais.

Laisvėj,” kad skirtumas 
esąs didelis. Girdi:

“Šviesaus proto, nuoširdus 
žmonės mato didžiausi skir
tumą tarp Stalino ir Hitlerio 
tarp socialistinės sistemos ir 
nacizmo! Pavyzdžiui, filozo 
fas-rašyto.ias Bernard Shaw. 
humanistas - rašytojas Rev. 
Heulett Johnson ir daugelis 
kitų pasauliniai žymių vyrų. 
ne tik patys mato. bet ir vi
sam pasauliui Įrodė savo raš
tais, kokis milžiniškas skirtu
mas yra tarp Sovietų Sąjun 
gos ir nacių Vokietijos.“

pripažįsta Lietuvos Vals
tybės savarankiškumą ir 
nepriklausomybę su viso
mis iš tokio pripažinimo 
einančiomis juridinėmis 
sėkmėmis ir gera v>lra vi
siems amžiams atsisako 
ruo visų Rusijos suvereni
teto teisių, kuriu ji yra tu
rėjusi Lietuvių tauto* ir 
jos teritorijos atžvilgiu.

“Kad Lietuva buvo kuo
met priklausiusi Rusijai, 
tas faktas neuždeda Lietu 
vių tautai ir jos teritorijai 
jokių pareigų Rusijos 
link.”
Praėjo 20 metų kun binic 

darbo nepriklausomybės ap
linkoj. Amžinai minėtinas 
laikotarpis.

Bet štai. 1940 m. birželio

ciams duoda progos pajusti 
laisvo žmogaus savygarbą 
ir tautines vienybės dvasią. į 
“Vasa’io šešioliktoji” vra 
ypatinga šventė. Jos gilioji 
prasmė gludi tautos himne, 
ji ženklina atgimusios tau
tos idealų Įsikūnijimą. Ne
laimingos tos tautos, ku
rioms nėra tekę politine lai
sve naudoti:-. 15 d. Rusija užpuolė Lietu-

vą, pavergė ją. gaudė žmo-

No. R. Vakario IR d., 1042 n. - ••

Jtcdiophote
Rangoonas yra vyriausis Burmos uostas ir kartu vartai Į t urmos Kelią. Pro Rangoono 
uostą eina pagalba Kinijai. Į Rongooną ateina Amerikos ir Anglijos laivai, o iš Rangoo
no karo medžiagą trokai veža Burmos Keliu i Kiniją. Rango oną dabar gina Amerikos ir 
Anglijos orlaiviai, bet jų nėra tenai tiek daug. kad galėtų japonų užpuolimus atremti. 
Šis vaizdelis parodo suardytus triobesius Rangoono mieste. Tai japonų orlaivių darbas.

ZMONĖS TIKISI PAGAL
BOS IŠ AMERIKOS.

Žvilgtelkim atgal — 25 
metus atgal. Vokiečiu oku- nes ir trėmė Sibyran, sunai-

Bet koks tas skirtumas.
“Laisvės” bolševikas visgi 

“Deutsche Zeitung im neparodo. Jis dagi neparo- 
Ostland” praneša. ” kad do nei ką yra pasakę tie jo
“Ostlando komisaras paša- šviesaus proto žmonės, ėiams vakarų fronte, Įstojus 
kęs Rygoj prakalbą, kurioj kuriuos jis šaukiasi sau Į pa- Amerikai Aliantų talkon, 
jis padaręs toki pareiški- galbą. ėmė nebesisekti. Taryba
mą: “Kas vaduodamasis se- Sakyti, kad yra skirtu- manė atėjus laiką paskelbti 
nais prietarais tikisi ko nors mas bet faktais jo neparo- Lietuvą nepriklausoma val- 
iš Amerikos, tas turi žinoti, dvti, reiškia žaisti tuščiais stvbe. Tam sumanvmui vo- 

žodžais.

pacijos metu. 1917 metų ru- kino jos tautinius simbolus. 
deni. Vilniuje susidarė poli-! uždraudė giedoti tautos; 
tinę organizacija, pasivadi- himną, užgięsė ir tautine 
nusi Lietuvių Taryba: jos j šventę švęsti. Nespėjo lietu-!tei . 
tikslas buvo rūpintis krašto viai nusikratyti rusų komu- stai 
ateitim. Kai Rusijos karo<nistų, kaip Įsilaužė 1941 m. 
frontas sukniubo ir įsivyra-, birželio pabaigoj jų kraštan 
vo revoliucija, kai vokie- Į kiti okupantai — vokiečiai:

kad joks Amerikos kareivis 
neišlips Europos žemyne, 
nebent kain karo belaisvis.” 
Ir jis da pridūręs, kad tie, 
kurie “trukdo naujos staty
bos darbą, priklauso ten. 
kur vieta paskirta visiems 
ramybės ardytojams.”

Iš tos nacių eršto kalbos 
aiškiai matosi, kad okupuo
tų kraštų žmonės tikisi, jog 
Amerikos galvbė sugniuž- 
dins Vokietiioš militariz- 
mą. Kitaip nebūtų vokiečių 
komisarui prasmės juos gąs
dinti, kad “joks Amerikos 
kareivis neišlips Europos 
žemvne.”

nacistai. Grąsinimais atsi
ėmę iš musų Klaipėdą, vo
kiečiai buvo pasižadėję 
gerbti Lietuvos nepriklau
somybę. Bet kur tau! Drang 
nach Osten prasidėjo nere
gėtu tempu. Ir vėl, kaip ano 
karo metu, prievartos dar-

kad,PREZIDENTAS BUVO PAKLAUSTAS, 
AR NEPRALAIMES AMERIKA KARO...

' tinis frontas laimėtų, 
ė kardą nugalėtų.

Nepriklausomybės 
Nutarimas, kuris Lietuvių 
Tautai teberėdo kelią:

“Lietuvos Taryba 
posėdyje vasario 16 
1918 m.
rė kreiptis: i Rusijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių 
vyriausybes šiuo pareiški
mu:

“Lietuvos Taryba kaipo 
vienintelė

d.
vienu balsu nuta-!

kiečiai pasipriešino. Tačiau, 
kuo toliau, tuo mažiau buvo
jiems vilties laimėti karą. bai, rekvizicijos, kalėjimai, atstovybė. 
Lietuviai pamatė laisvės Vilniuje. Kaune ir visoje pažintąja 
pragiedruli. Taryba ryžosi, Lietuvoje šįmet per 16 va-1 
žut-but. vykdyti tuojau ką Įgano Lietuvos vėliavos ne
buvo anksčiau sumaniusi, plevėsuoja. “Lietuva Tėvy- 

“Hitleris tvirtino, buk jo \ ilniuje savo griežtai slap- ne Musų” nebesigirdi. Tik 
karo mašina tik keturis mėne- tame posėdyje (kad vokie- draugingų demokratijų ša- 

vedė užpuolimo karą čiai nepajustų) visi Tary-1 lyse, kur tebepripažįstama

KOKS TAS “BANDITIŠ
KAS” MELAS?

d.Vasario 10 
“Laisvė” rašo:

laidoje

sius
prieš Sovietų Sąjungą, o pas- bos nariai pasirašė iš anksto Lietuvos atstovybės, yra pri- 
kui perėjo Į apsigynimą. Tai. paruoštą nutarimo tekstą ii siglaudusi Lietuvos laisvė 
žinoma, yra paprastas Hitle- leido jį išspausdinti vasario gu nepriklausomybės ženk- 
rio banditiškas melas...” 16 d. 1918 m. lietuvių dieil=

iz .1 u-rt •- ^tyje, “Lietuvos Aide.”; Akvvaizdoje išplėštos
K.ad Hitleiib yna melagis, kuris buvo tuomet vienintė- laisvės, lietuviai nerimsta,

tai žino jau visi, h dėl to ]ig netuviškos dvasios spau- Nerimsta norėdami bet ne-
nera reikalo ginčytis. Bet dos organas, nors ir prižiu- galėdami pasiųsti pagalbos

-----------------čia mums rupi kalbine dari- rimas vokiečių cenzūros.: savo broliams tremtiniams.
ISPANIJOS FAŠISTU GE- Rus*iai sutiko vokiečiai tą Didysis demokratijos va-
NEROLAS ŠIAULIUOSE. . banaitisKas melas. . kuo revoliucinį Tarybos žygi: į das. Prezidentas Roosevel-

bandito meias skinasi nuo gukonfiskavo ta dienraščio , tas, yra pareiškęs, kad
kitu melu.Fašistiška Ispanija yra 

prisiuntusi “savanorių" na
ciams į talką Rusijos fronte. 
Šiomis dienomis tų “sava
norių” pažiūrėti buvo iš Is
panijos atvykęs generolas 
Moscardo, kuris ilgai buvo 
lojalistų apsupta 
tvirtovėj ir išsilaikė tenai 
iki atėję vokiečiai su italais 
paliuosavo jį.

Grįždamas dabar iš Rusi
jos fronto, gen. Moscardo 
buvo sustojęs Šiauliuose, 
kur vokiečių karininkai iš
kilmingai jį priėmė ir iškėlė 
priešpiečius savo ramovėj.

tas. yra pareiškęs, Kart ir 
laidą, ir tik vienas-kitas jos Lietuvos laisvė nėra palai- 

Naciai meluoja apie savo numeris (copy) pavyko is- dota, kad ji tik įmesta agre- 
ofensyvą Rusijoj, o bolševi- gelbėti. Kai kurie Taivbos
kai meluoja apie savo tero- nariai buvo sulaikyti. Tary- 
rą Lietuvoje: jie ginasi Lie- bos nariai prigulėjo ne rie
tuves žmonių nešaudę ir Si- nai srovei. Nutarimo pasira- 
bvran netrėmę, kuomet žymas reiškė tautos vienybe 

Aicazaro ^es turim tukstančjus ?u_ į,- jog pribrendimą nepri- 
šaudytujų bei ištremtųjų klausomam gyvenimui, 
vardų ir pavardžių. Apie tą Vilniškį nutarimą

Gal “Laisvė” teiktųsi pa- sužinojo visas kraštas, žmo-i 
aiškinti, kuo bolševiku me- nė? reiškė džiaugsmą kaip1

šoriaus kalėjiman. Tat lie
tuviai dirba, kad demokra

Prezidentas Rooseveltas spekuliuojąs. Jisai žiūrįs 
dažnai laiko konferencijas tiktai šių dienų tikrovės, 

savo su spaudos atstovais Wash- Nors prezidentas sutinka, 
ingtone. Tose konferencijo- kad iki šiol šios šalies gy-

laikiaščių koresponden- ventojai perdaug lengvai 
tai stato jam visokių pa- karo klausimą ėmė, tačiau 
klausimų, ir jo atsakymus jis pabrėžia, jog dabar jau 

ir lengvatikiai pradeda įsi
tikinti, kad. ar mums patin-

skelbia laikraščiuose
Vienoj tokių konferenci- 

liėūi’viT uūtol •’« prezidentas buvo paklau- ka ar ne, šis karas apsupo 
jau visą žemės kamuolį.

Kai dėl klausimo, kuo jis 
Kaip tamsta manai, girdi, gali pasibaigti, tai pas pre- 
ar nepralaimės Amerika ši- zidentą nėra mažiausios 
to karo. jeigu jos žmonės abejonės, kad Amerikos 
žiūrės į jį taip šaltai, kaip priešai bus nugalėti. Ameri- 
iki šiol žiurėjo? ka buvo užpulta netikėtai.

Prezidentas atsakė, kad užpulta iš pasalų, ir jai 
“jeigu” klausimais jisai ne- kitokios išeities dabar nėra,
_______________ kaip tik kariauti. Bet ji ka-

“Vilniuje. vasario 16 d. nauja ne viena. Su ja eina

įstas, kuo gali pasibaigti da- 
tautų apsispren- • kartinės valstybių imtynės.

remdamos pri

dimo teise ir lietuvių Vii 
niaus konferencijos nuta 
rimu rugsėjo mėn. 18—23 
dd. 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos vals
tybę fu sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybiniu rysiu, ku
rie yra buvę su kitomis tau
tomis.

1918 m.”
Pasirašė: Dr. Jonas Basa

navičius. L. Banaitis, M. 
“Drauge Lietuvos Tary- Biržiška, K. Bizauskas, Pr. 

ba pareiškia, kad Lietuvos Dovydaitis, S. Kairys, P. 
valstybės pamatus ir jos Klimas, Donatas Malinaus-

kas, VI. Mironas, S. Naru- 
tovvicz, Alfonsas Petrulis. 
K. šaulys. Dr. J. šaulys, J. 
Šernas, A. Smetona. J. 

demokratiniu Smilgevičius, J. Staugaitis, 
jos gyventoju A. Stulginskas, J. Vailokai

tis. J. Vileišis.

santikius su kitomis vaisty 
bėmis privalo galutinai nu
statyti kiek galima grei
čiau sušauktas steigiama
sis seimas,
balsavimu 
išrinktas.

įsvien apie 30 
Kai kurios ju

kitų tautų, 
nedidelės ir 

neturi nei ginklų, bet kitos 
labai galingos ir turtingos. 
Tiesą pasakius, tai visos di
džiausios pasaulio valsty
bės, kaip Didžioji Britanija. 
Kinija ir Rusiia, stovi Ame
rikos pusėj. Musų priešai, 
vokiečiai ir japonai, ilgai ir 
uoliai šitam karui ruošėsi, 
todėl negalima nei stebėtis, 
kad iš pradžios jiems seka
si. Bet jų spėkos su kožna 
karo diena eina mažyn, fuo 
tarpu kai musų su kiekviena 
diena auga. Didžiausia mu
sų smogiamoji galybė tebė
ra da dirbtuvėse.

Šioje valandoje svarbiau
sis Amerikos strategijos už
davinys, tai neleisti priešui 
prasilaužti ir sueikvoti kuo 
daugiausia jo žmonių ir me
džiagos. Tai vra dildymo ir 
silpninimo karas.

Kuomet priešo spėkos di- 
la ir silpnėja. Amerikos ga
lybė auga ir stiprėja. Kai 
musų spėkų pe -švara pasi
darys daug didesnė, tada 
priešui bus padarytas galas.

Kaip ilgai reikės dar jau
kti, iki Suvienytų Tautų jė
gos pasieks tokios persva
ros, kad priešus butų galima 
nugalėti ir karą užbaigti, 
prezidentas Rooseveltas ne
nori pranašauti; bet jis yra 
prašęs Kongresą, kad įga
liotų ii per du ateinančiu 
metu pastatvti 185,000 or
laivių. 120.000 tankų ir 18.- 
000,000 tonų talpos laivų 
“ašies” valstybėms sumušti. 
Taigi išrodo, iog preziden
tas nesitiki, kad karas galė
tų pasibaigti prieš du metu.Klauskite “old-timerio” 

nuomonės apie

PICKWICK ALE
IŠ KRANO • BONKOSE

BREWEO BV MAFEENREFFER « CO.. Ine., Boston. Mas*.. BREVVERS SINCE 1870

galėdami ir tikėjosi atsikra-i 
tysią baisiai įkyrėjusios Į 
okukacijos. Vokiečiai, ne-Į 

_________ įveikę paversti Lietuvos Ta-j
LADAS NATKEVIČIUS D'bos Įrankiu savo politikai. 

Fcaq ifAi’NF eme 'a pma,'kiai varžyti ir į
EoĄb KAUNt. jau Nesiruošė ją suardyti.;

Atėjo žinių, kad Dr. La- dargi visai sunaikinti. Lai-! 
das Natkevičius, iki bolševi- mei, vokiečiai 1918 m. rude-į 
kų okupacijos buvęs Lietu- nį buvo įveikti Aliantų, nu- 
vos pasiuntinys Maskvoje, simanė nebegalėsią likti 
gyvena Kaune. Ten taip pat Lietuvoje, tapo nuolaidesni 
gyvena pulk. Stasys Zaske- ir nebesirūpino Tarybos 1 
vičius. veiksmais.
----------------- ------------------- Išlikusi gyva, Taryba or

ganizavo Lietuvos valdžią, 
tvarkė jos aparatą ir šalies1 
finansus, iki 1920 m. pava-; 
sarį buvo sušaukta demo- 

Pasak “Deutsche Zeitung kratiniu budu tautos atsto-1
im Ostland." Rygoje atida- vybe—seimas. Tauta įverti-' 
rytos dirbtuvės, kurios ski- no Tarybos žygį padarytą 
narnos vokiečių “liaudies vasario 16 d. 1918 m. kaip 
automobiliams” taisyti. Lai- svarbiausią įvykį jos atgi- 
kraštis pabrėžia, kad atėjus musiame gyvenime, ir pa
taikai, šios dirbtuvės ga- vertė tą dieną valstybine 
minsiančios tuos automobi- švente.
liūs “buvusioms laisvoms Paskelbtą Nepriklauso-

lai skiriasi nuo nacių melų? 
Kodėl vieni ju “banditiš
ki,” o kiti—ne?

RUOŠIASI KOLEKTUO- 
TI SKOLAS UŽSIENY.
Vokietijos komi sąrąs 

“Ostlandui" paskelbė įsa
kymą, kad visi “Ostlando” 
gyventojai, kuriems pri
klauso pinigu iš užsienio, 
užregistruotų tai “Reicho 
kredito kasoj.” Vokietija 
neskaitoma “užsieniu,” to
dėl kas turi pinigų Vokieti
joj. registruoti nesą reikalo.

Iš to matyt, kad naciai ti
kisi kolektųoti “Ostlandui” 
priklausančius kreditus “už
sieny.”

BIJO, KAD ŪKININKAI 
NESUKTU SVIESTO

NAMIE.

ŽADA GAMINTI LIETU
VAI AUTOMOBILIUS 

PO KARO.

Iš Lietuvos laikraščių ten
ka sužinoti, kad ūkininkams Lietuvos, Latvijos ir Estijos mybę teko tautai ginti, ginti i 
buvo įsakyta iki Naujų Me- valstybėms.” Gatvė, kurio- net iš kelių pusių. Galop, 
tų atiduoti visus prietaisus je veikia minėtos dirbtuvės, liepos 12, 1920 metais, pasi- 
sviestui sukti ir grietinei nu- pavadinta “liaudies auto- rašyta taikos sutartis su So- 

genialaus konst- vietų Rusija. Tarp kitko So- 
prof. Dr. Por- vietai pasižadėjo štai ką:

griebti. Matyt, vokiečiai bi- mobiliaus 
josi, kad ūkininkai nesuktų ruktorius”
ir nevalgytų sviesto patys. sche vardu. ‘Rusija be atodairos

SUDEGĖ 165 AUTO
MOBILIAI.

Hvannis miestely, netoli 
nuo Bostono, pereita nedėl
dienį sudegė didelis erara- 
žas su 165 automobiliais, 
įtariamas sabotažas.

i
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Trečias Poslapis

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAIP PUVO PASMAUGTA MARĖ 

BURBULYTĖ.
New Y orkas Mokinasi Bombas Gesinti

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Pereitos sąvaitės “Kelei
vy” buvo paduota trumpa 
žinia, kad Philadelphijoj 
buvo rastas i baksą Įgrūstas 
lietuvaitės Marės Burbuly- 
tės lavonas. Dabar galime 
jau paduoti daugiau apie 
tai žinių.

Musę draugas, Juozas- 
Jakimavičius, pris i u n t ė 
pluoštą iškarpų iš Philadei
phijos dienraščių, kurių įdo
mesnes smulkmenas čia ir 
atpasakosimi.

Draugas Jakimavičius sa
kosi gyvenąs netoli tos vie-

drebėti ir apalpo. Policijai 
nuvežė jį ligoninėn, kur jis | 
buvo vėl atgaivintas. Jis yra 
33 metų amžiaus, francuzų; 
tautybės, virėjas iš amato, 
bet paskutiniais laikais vi
sai nedirbo. Policija turinti! 
keliatą jo kriminalinių re- 
kordų. Jis jau sėdėjęs kalė
jime VVashingtone ir Phila-, 
delphijoj.

Burbulytės šermenimis 
rūpinosi jos motina, Marija! 
Burbulienė. Ji pasisamdė 
graborių ir liepe palaidot: 
dukterį šv. Augustino kapi-'

tos, kur šita šiurpi tragedija i nėse, šalia jos sesers Katari- 
įvyko, ir pažinojęs lygiai nos. kuri mirė 6 metai atgal.
gerai Burbulytę, kaip ir jos 
“kavalierių,” kuris ją pa-

susilaukus 18 metų am-! 
žiaus.

“Aš noriu, kad mano Ma
rytė turėtų taip pat gražiasI 
šermenis, kaip ir Katriutė 
turėjo. Aš užmokėsiu iš pas
kutinių,” pasakoja verkda
ma motina.

“Ji buvo gera mergaitė.

smaugė.
“Burbulytės tėvas buvo 

lietuvis, o ji lenkė,” rašo 
musų korespondentas. Iš to 
reikia suprasti, kad motina 
išauklėjo ją lenkų dvasioj, 
nes tėvas jau miręs.

Toliau musų korespon-; kol nesusidėjo su blogais i 
dentas informuoja, kad Ma- draugais,” tęsia motina to
re Burbulytė gyveno su mo- į liau. “Kaip tik ji piadėjo 
tina Norristovvno miestelv,, dirbti Norristowno restora- 
apie 18 mylių nuo Philadel-. ne, tuoj pradėjo vedžiotis 
phijos. Ji dirbdavo restora- su vyrais. Aš norėjau duoti 
nuošė kaip padavėja (vei- jai gerus namus. Aš turiu 

gerus rakandus ir užlaikau 
juos švariai, bet Marytė sar- 
matydavosi savo motinos ir 
namų. Ji atvažiuodavo au
tomobilium su vyrais, bet

terkal, bet ilgai niekur ne- 
pabudavo. Eidavo su viso
kiais vyrais, o daugiausia su 
matrosais. Jos “kavalierius” 
visai nedirbdavo, tik kau
liukais lošdavo ir girtiems ' visada sustodavo uz puses 
kišenius kratydavo. Jis Va- bloko nuo namu. Jau iš to aš
dinasi \Villiam Delancy, bet 
žinomas ir kaip Raymond 
du Bois. Rimta mergina su

supratau, kad ji sarmatinasi 
savo namu ir nenori vyrams 
parodyti, kur ji gyvena.’

tokiu nesusidėtų. sako musų ■ “Marės tėvas mirė jai dai
korespondentas.

Suimtas Delancy jau pri
sipažino policijai, kad pa
smaugęs Burbulytę “neno
rėdamas.” Buvę taip. Tą 
naktį jiedu buvę susitarę su
sitikti vienoj vietoj 2-rą va-

kudikiu esant,’’ aiškina mo
tina toliau. “Aš likau našlė 
ir man sunku buvo su ma
žais vaikais. Iš pradžios aš 
palikdavau savo mergaites 
pas gimines ir eidavau pas 
žmones namu ruošos darbo

landa. bet ji nepasirodžinsi.; dirbti. Vėliau gavau darbo 
Tuomet jis nuėjęs jos jieš- Leeds vilnų audeklinėj, 
koti ir pastebėjęs ją išlipant
iš automobiliaus. Jis priėjęs

Sunki buvo kova už būvį. 
Kartais aš būdavau gatava

prie jos ir norėjęs nusivesti šokti nuo tilto Į vandeni, 
su savim, bet ji atsisakiusi Bet išlaikiau. Mergaites už- 
su juo eiti, paaiškindama, auginau. Bet štai, kai po 
kad esanti susitarusi su kitu. Įtiek vargo užaugo, abiejų 
Bet ji sutiko nueiti su juo Į i netekau...”
tamsią gatvelę. Jiedu nuėjo. į
Tenai jiems pabuvus, jis da 
sykį pasiūlęs jai eiti kartu 
su juo. Bet ji ir vėl atsakiu
si, kad turinti sueiti da su 
kitu “kavalierium.”

CHICAGO, ILL.
Iš musų parapijų ir kuni

gėlių santikių.
Sausio mėnesyje musų

Iš Anglijos atvyko Amerikon keliatas ekspertų pamokinti amerikiečius kaip gesinti už
degamąsias bombas, kurias priešai dažnai mėto iš orlaivių i miestus, šis vaizdelis paro
do vieną tokių ekspertų mokinant Xew Yorko gaisrininkus. Gatvėje matosi numesta de
ganti bomba, o iš dešinės pusės ekspertas purkščia ją vandeniu, -lis pritūpęs žemai ir 
užsidengęs medine uždanga, nes tokios bombos dažnai sprogsta ir aptaško gesintoją de
gančia medžiaga. Tokios bombos lengviausia užgesinamos smėliu arba smulkiu vandens 
purškimu. Pilti ant jų vandeni iš indo esą pavojinga.

esąs Lietuvos “val- 
Lietuviai turi dvi 

Grand1 “valdžias.” o neturi Lietu- 
“Nau-’ vos. Lietuvą valdo galvarie- 

jos Gadynės” metinė vaka- zai naciai. Abidvi buvusios 
rienė. Žmonių buvo gana valdžios dabar varžosi už 
tirštai. Per vakarienę jokių Lietuvą—ne dėl to, kad ją 
prakalbų nebuvo. Pati va- išvaduoti iš vergijos, bet 
karienė buvo gera ir maisto kad uždėti jai sava ji vergi- 
užteko visiems iki valios. jos jungą. Šitaip dalykams 

Svečių vakarienėje ma- stovint. Lietuvos ateitis iš
tesi iš Eastono F. Raškiniai rodo tamsi.
ir Januškiai. Iš Cliffsidės- Tj laii į lietuviu vi. 
Ch. Steponavičius su savo suomenž riį,.ia n(li'Pa- 
draugais. Didžiumą publi- , kj neipSmetonos> nei 
kos, žinoma, sudarė brook-
lvniškiai. Iš profesionalų

“Naujos Gadynės” vaka- J kosi 
rienė. džia.’

Vasario 8 buvo 
Paradise svetainėje

Hitlerio valdžioms. Lietu- 
, , TĄ . n viai norėtu matvti musu

?.aly.vavo;._.D’' ,A:.PeUkf' kraštą nepriklausomą ir dėl
V. Bacevičius, Levanda n 
kiti. Matėsi ir biznierių: Ig. 
Sutkus, žaida, B. Volton, J. 
Zakarauskas. ALP Kliubo 
gaspadorius. Vienu žodžiu, 
vakarienė pavyko gana 
gerai.

Musų delegatai jau gryžo iš 
CIO konvencijos.

Sausio 31 d. Albany. 
N. Y., buvo CIO konvenci
ja, kurioj dalyvavo ir musų

mokratfnę valdžią savo tė
vynėje. Kad to pasiekti, tai 
nereikia aki mirkčioti Stali
no pakalikui Paleckiui, nei 
Smetonai. Reikia remti kuo 
tik galima Amerikos val
džią ir jos kovą prieš ašį. 
Kada ašis bus sutriuškinta, 
tada demokratinės valsty
bės, kaip Amerika ir Angli
ja, ištesės tą, ką prižadėjo 
Atlanto čartervie.

Vyt. Katilius.
A eik kasmet musų para- dvasines ir medžiaginės pa- Į darbo prezidiumą išrin- 

pijos parapijonys reikalau- lamos tokiai valdžiai, kuri kti: pirmininku pulk. K
ja. kad zakristijonui butų sieks šioje rezoliucijoje nu- Grinius, pavaduotoju adv. Amalgameitų\mijos 54 sky- 
pakelta alga, nes darbo jam biiežto tikslo ir gins žodžio. J. Robinzonas, o sekreto- l iaus delegatai. Teko jau 
daug, o alga menka. Kitos spaudos, balsavimo ir tikę- rium A. \ aičiulaitis. iuos susitikti ir išgirsti žodį-
didžiosios parapijos turi za- jimo laisvę. Po to buvo diskusuojami kitą apie konferencija,
krastijoną ir dženitorių, o “Tautiškų” kunigų vieni- Įstatai. Savo pastabas ir pa- Kaip Ch. Kundrotas, taip ir 
čia vienas žmogus turi ap- jimo ir lietuviu katalikų geidavimus pareiškė: p. De- J. Pranckevičius-Peterson
dirbti abu darbu, algos gau- bažnyčios parapijų bei Įvai- venienė, Dr. Vaičiulaitis, J. džiaugiasi gera konvencijos Waterburyje mirė šie Beto
ną mažiau negu $30 per są- rių misijų derinimo kiauri- Žilevičius, p. Bemšteinas, nuotaika. Jiedu tokios kon- viai bei lietuvės:
vaitę. Ir šįmet buvo įnešta, mas, po diskusijų vienbal- svečias kan. Įeit. Labanaus- vencijos dar nematę, kaip ct. - . v
kad zakristijonui alga butų siai nutarta pavesti Sinodo kas. kuris be to perdavė lin- ši. Nevv Yorko štato guber- blasys Kerutis,

kėiimus Chicagos bei Cle- natorius Lehmanas
velando lietuviu, ir kiti.

WATERBURY, CONN.
Pereitais metais mirę musų 

kolonijoj lietuviai.
Pereitais 1941 metais

padidinta. Klebonas i tai valdybai, kuri tun pasi- 
atsakė: “Zakristijono klau- stengti surast budus ir da-

Kazimie
ra Spirauskienė, Alekas 
Dambrauskas, Jurgis Gri
gas, Ona Grigienė, Jurėnie- 
nė, Tarnas Stanaitis, Mari
jona Jankeliunienė, Stasys 
Šliogeris. Viktoras Polazie- 
jus, Morta Valskienė, Anta
nas Kačergius, Petras ga

pavedė
legisliaturos svetaine CIO

simas yra mano dalykas, lyti tokius žvgius, kuriais Kiek ilgesnėj kalboje, lega- delegatams. Jis pats pasi-
Kiek aš noriu, tiek jam mo- butų galima šio kilnaus tiks- iia dalyko pusę nušvietė žadėjo visus CIO konven-
ku. ir kada noriu, tada jį ga- lo pasiekti. adv. J. 'Robinzonas. Disku- cijas nutarimus padėti pra-
liu atstatyti. Nors kunigus skiria Sino- sijom pasibaigus, apie 11 v. vesti i gyvenimą.

Tai mat, kai o kalba krikš- do valdyba, bet parapijos buvo paskelbta pertrauka, u '-.Vn
čioniškos meilės, teisybės ir veikia autonomiškai, tad “ ’ ” ’--------- eisc a s a, .
lygybės skelbėjas!

Kaip buvo renkami para- nu. luiu n«nų salima nariais f sąjungų uų, t.- •• nočLL i • • *- r> v z.- v -pijos komiteto nariai, tai ir kartu su klebonu tvarko kurie dar to nepadarė, kad L^i Si^ v £lurfie*'
buvo taip: Jei buvo persta- visus savo reikalus, pagal pasiruošti balsavimui. Bai- tr°1^^ ~
lytas toks, kokio jis norėjo, parapijos konstituciją, kuri sus skaityti ir tikrinti isrink=
tai tokio perstatymą jis gir- neturi nukrypti nuo A. Liet. ti: kun. J. Bogužas iš Wa- 
dėjo. Jei buvo perstatytas Kataliku Bažnyčios konsti- terburio. P. Vainiūnas iš 
jam nepatinkamas, tai tokio tuciios, kanonu ir visuotinio PhPadelphrios ir L. Grigo- 
perstatymo jis negirdėjo. Sinodo nutarimų. nis iš Nevv Yorko. Asmeniš-

Girdėjau. kad kun. Alba- Tikybinio, apšvietos ir Qo- kai balsavo 35 asmenys, oI /-v 4- o c* L* t • 1 • • 1 ____ * *  T "1 ___ ___ — ~ _ T—   I m. - ~ ~

> ir veikia r.utonomiškai, tad ii laike 'kurios buvo prašyta Ka^ergiuf’ Sa"
nutarta, kad pačios parapi- paduoti pareiškimus apie Į- 5in:5<i<<OnVpnc;;o;pi Antan^ ‘^epe(!l.n"

ra- joą nu: tato narių mokesčius stojimą nariais į sąjungą tų. 2- J Knr •• n4in4'te.
Ko
konvencijai pasiūlytos, vi
sos buvo priimtos vien
balsiai.

Kriaučių dirbtuvės jau 
dirba.

vičius ir pralotas Kimšas iš- cialio veikimo pagyvinimui, 12 asmenų savo balsus pa- Kriaučiai jau pradėjo 
vyko vakacijų Į Arizoną, praplėtimui nutarta pasiru- siuntė paštu. Viso tad daly- dirbti, kaip kur jau net truk-
Dabar “Draugas” skelbia, pinti didesnes patalpas ir vavo balsavime 47 asmenys, sta darbininkų 
kad musų klebonas “nesvei- tarn tikslui surasti lėšų. Apie 10 asmenų balsai, pri- gauti, o y pati1 • S* rr-ą 1 i • •• _ _ _ - - C Tkuoja.” Tur but ir jis ren- Sub-Sinodo Konferenei- 
giasi vykti į kokią nors Ari- jos spaudos komisija:
zoną ar Floridą?

Brightonparkietis
‘Aš pasiutau iš pavydo,” j miesto lietuvių Romos kata- 

sako Delancy. “Žinot, dėl likų parapijos laiko savo 
merginos vyras gali netekt metinius susirinkimus. Ka- 
proto ir nežinoti ką jis daro. dangi tuose susirinkimuose 
Ir aš nežinojau, ką aš da- Į bosauja klebonai, tai daž- 
rau. Aš griebiau jai viena niausią į juos žmonių mažai 
ranka už kaklo, antra ranka tesilanko ir nieko ypatingo 
apkabinau jos liemenį ir juose neįvyksta. Žmonės 
prispaudęs prie savęs pra- žino, kad parapijonvs į tuos 
dėjau smaugti. Iš pradžios susirinkimus eina tik klebo- 
ji blaškėsi. Paskui pajutau, nų pasiūlymus užgirti. 
kad ji jau nebegyva. Tuo- Brighton Parko lietuvių 
met aš Įdėjau ją į tuščią klebonas kun. A. Briška yra 
baksą, kuris tenai stovėjo, ir ypatingai diktatoriškas, šį 
nuėjau sau.” met tos parapijos susirinki-

Po šitų žodžių Delancy mas įvyko sausio 18 d. Žmo- 
pradėjo verkti. nės iš patyrimo žinojo, kad

Iš pradžių jis ilgai gynėsi nieko nepelnys, jei pasiūlys 
ir bažijosi esąs nekaltas. Jis ką nors kas klebonui nepa- 
nebuvęs nei toj apylinkėj, tiks. Todėl šiame susirinki- 
kur ji buvo nužudyta. JI me žmonių nedaug tebuvo, 
jau kelias dienas jos nema- žmonės atsimena, kad prieš 
tęs. Bet policiia surinko liu- keliatą metų kaip parapijo- 
dininkus, kurie parodė, kad nys norėio griežtai stoti už 
tos tragedijos išvakarėse jis savo įnešimus, tai klebonas 
buvo su ja. Policija pastatė vos neišardė susirinkimo: 
prieš jį tūlą Stellą Burk- nebaigęs posėdžio, iis pra- 
hart, padavėją (veiterką) iš dėjo bėgti laukan. Tarpdu- 
to restorano, kur Marė Bur- ryje keliatas paraoijonų ji 
bulvtė buvo dirbus, ir šita sulaikė ir perkalbėjo. Para- 
Stella Burkhart parodė, kad pijonys pagąsdino kleboną, 
tą vakarą prieš Burbulytės kad apie jo pabėgimą iš pa- 
mirtį Delancy buvęs jų res- rapijos susirinkimo gali su- 
torane ir ji padavusi jam žinoti “Keleivio” korespon- 
puoduką kavos. dentas. Ar gražu butų, jei

Tuomet jis prisipažino apie tokį atsitikimą butų 
kaltas ir papasakojo visa parašyta “Keleivyje,” sakė 
istoriją. Policija nuvedė jį Į parapijonvs. Klebonas susi- 
tą tamsią gatvelę ir parodė prato, sugrvžo ant estrados 
tą baksą, kur Burbulytės la- ir tęsė susirinkimą. Žmonės 
vonas buvo įdėtas. Pamatęs iš savo pusės nusileido ir 
tą baksą, Delancy pradėjo viskas baigėsi ramiai.

CHICAGO, ILL.
Iš Amerikos lietuvių katali
kų bažnyčios Sub-Sinodo

konferencijos.
Šių metų vasario 1 dieną, 

Chicagoj įvyko A. L. K. B. 
Sub-Sinodo konferencija, 
kurią atidarė ir vedė arki
vyskupas Geniotis. Dau
giausia buvo kreipta dėme
sio į Lietuvos išlaisvinimą iš 
okupantų nelaisvės, ir i tai, 
kaip suvienyti “tautiškus” 
kunigus ir suderinti lietu
vių katalikų bažnyčios pa
rapijas ir įvairias misijas.

Lietuvos išlai s v i n i m o 
klausimu buvo įnešta ii 
vienbalsiai priimta sekanti 
rezoliucija:

1. Mes stovime už tai, kad

ir sunku jų 
patingai apsiuvi-

Helena Laukaitis. Helena 
Elžbieta Alenskas, Frank
Rederis, Alekas Nemura, 
Emilija Andziulaitis, Liu
das Jankeliūnas, Juozas Za- 
navičius, Jurgis Rakauskas, 
Pranas Barauskas, Luise 
Pakulat-Pakulienė. Kazi
mieras Girdauskas. Juozas 
Kupstas, Agota Puodžiu- 

Veronika A. PeČiu-siusti ne paštu, o per kitus kų, rankovių arnikų, apkar- niene, 
asmenis, nebuvo priimti. pikų ir kitų gerų amatnin- konis’ Vincas V. Viaktens,

, •. i •v- • ’t ti 1 T * • J _K. Puiszis,
John Sutkus, Joe Puth.

svenciu./š Lietuvos Piliečiu ^.r- J- Starkg.s’ Ro'' bmzonas. Hon. Rabinavi-Rytų Apylinkės Su-
susirinkimo.

(Prisiusią)
Į “Hotel N’ew Yorker” 

vasario 3 d. 8 vai. vakaro 
atvyko asmeniškai 43 Lietu
vos piliečiai. Keli atvvko iš 
Philadeiphijos ir iš Naujo- j. Gurinska
sios Anglijos, daugumas iš Rabinavičius, iždininkas atiduoda 
New "\orko ir apylinkių, nnlk. A. Valusis, reikalų ve

dėjas A. Vaičiulaitis.

čiu«. A. Vaičiulaitis. J. Ja- 
nuškis ir L. Grigonis. Kan
didatai : A. Devenienė ir P. 
Vainiūnas.

Komitetas tarp savęs pa
siskirstė taip

Komunistai jau nebenori 
Lietuvos.

Apie trejatą mėnesių tam 
atgal, musų komunistai bu
vo užsimanę Lietuvą “išgel-

bertas Samuolis. Margareta 
Riktoraitienė, Jurgis šliau- 
žis, Vincas Mickevičius, 
Liudas Povilianskas, Ma- 
teušas Valskis, Jurgis Ne
mura, ?«Iorta Daunys. Juo
zas Trijonis, Juozas P. Rim
kus, Petras Macijauskas,

~ nniv K Pri bėti” iš Hitlerio nagų. Tas Margareta Vailionis, JonasPnmminka^ pulk K. Gn- neblogą j?pu(ų pa(larė Bet F. šliužinskas, Izidorius 
mus. vice-Dirminmkai kun. ..vakarai “^įkc. ’ n..i______ ;

Buvo ir keliatas svečių — 
amerikiečiu lietuvių.

Susirinkimą atidarė ini
ciatorių įgaliotas pulk. K. 
Grinius, keliais žodžiais pa
aiškindamas, kad susirinki
mo tikslas vra Įsteigti Lie
tuvos Piliečiu <=a’ung-ą Rytų

dabar tie akrobatai “gelbs- 
Hennkas Ameriką, o Lietuvą

draugui” Stali
nui. Neblogas sumanymas:

„ . . , . , iš vilko avi atimti ir meškaiSusirinkimas vyko gra- atiduotL ’

ir

žioje nuotaikoie ir išsiskirs
tė apie 12 valandą

Narušis, Vincas Bakanovi- 
čius, Juozas Čepulis. Miko
las Sakalauskas, Jieva Ba- 
gužienė, Gramauskienė, 
Ona Konišauskaitė-Pullos, 
Ona Gražienė ir Augustas 

P. M.Kaip kas sako, tai ko tie Plungis. 
musų penktakojai po drau- ' _________
gijas_ tiek daug sukaliojosi, ££04 KCIJOS 
saukė konferenciją Ameri
kai “gelbėti” ir Lietuva 
“vaduoti,” o dabar, dar iš 

Lietuva neatimta, o 
Stalinui.

FREEHOLD, N. J.
Gražiai gyvuoja lietuvių 

kliubas.
čia yra Neprigulmingas nacių 

Lietuvių Ukėsu Kliubas, ku- jau padovanoia 
pa- ris įsikūrė 1928 metais ir Tai bent patriotai! Mes sa- 
J. gana gražiai gyvuoja, turi kėme, kad komunistams ne- 

musų tautą kultūrintų, ją Budrys. Trumpai išdėstęs oasistatęs nuosava namą. rupi nei Amerikos gynimas,
gintų, jos gerbūviu rūpintu- padėtį, iis nurodė į darnią Tik pereitais metais nekaip nei Lietuvos vadavimas,
si ir vestų ją į šviesesnę, ge- ir draugišką atmosfera, ku- sekėsi, nes viršininkai ne- Jiems lupi tik Stalino dikta-
resnę ir laimingesnę ateitį; rioje vyko paruošiamasis žiurėjo tvarkos, ir nors pini- turo? išlaikymas. Jeigu kas kas ir pinigai atėjo tvarkoj.

2. Mes stovime už sielos iniciatorių darbas, ir palin- gu ateidavo, bet į kasą nela- tam netikėjo, tai dabar, po Ačiū.
ir mokymosi laisvę, nelei- kėjo to paties ateičiai pačios bai patekdavo, o kai kada ir tų buvusių triukšmų, gali
džiant valdžiai bei vaisty- sąjungos darbuose. “Mes sąskaitos likdavo neapmo- persitikrinti, kad mes sa-
bei diktuoti Dievo garbini- esame neskaitlingi, tad var- ketos. kėm teisybę.
mui formų, arba skirti as- dan aukštesnių tikslų, už- šįmet tikimės jau gėrės- Nors Amerikos valdžia 
meniui bei asmenims gyve- mirškime savo siauresnius, nės tvarkos, nes vėl turime nepripažino Justo Paleckio 
nimo pašaukimą; ar tai asmeniško, ar partinio seniau buvusį prezidentą ir valdžios, ir nors ii dabar

3. Tad mes rimtai ir nuo- pobūdžio interesus ir visos kitus viršininkus, kurie yra yra pabėgusi į Kuibyševą, 
širdžiai pasižadame dar- širdies atvirumu ištieskime daug gera kliubui padarę. “Laisvės” vyrai vistiek ją

tauta, valstybė ir bažnyčia aP.vp.nk^Je ir išrinkti tos 
susiderintų, tapdamos ne aPyhnkes komitetą, 
tik darnia lietuvių tautos sa- Po to susirinkusius 
vybe. bet ir tuo vairu, kuris sveikino gen. konsulas

ATSAKYMAI
I. W. Gudaičiui. — Kiek 

medicinos mokslui yra žino
ma, vėžys nėra užkrečiama 
liga ir nuo vieno kitam ji 
nelimpa, taip kaip nelimpa 
dantų gėlimas.

M. Karčiauskui. — I>aiš-

buotis ir veikti dėl Lietuvos vienas kitam rp iką bend- Kūmutėms, turbut. jau ne- užgynė, kad ji esanti vienin- 
išlaisvinimo iš okupantų bei ram darbui”—užbaigė kon- teks linksmintis už kliubo tėlė Lietuvos “legališka” „
agresorių nelaisvės, teikiant sulas savo žodį. pinigus. DevaU Landė, valdžia. A. Smetona irgi sa- žinutę.

A. Survilai. — “Tėvynė” 
padarė klaidą, pranešdama, 
kad laikrodžius reikės pa
sukti “atgal.” Musų J.aikraš- 
ty buvo pažymėta aiškiai, 
kad vasario 9 d. laikrodžiai 
turėjo but pavaryti vieną 
valandą pirmyn.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ris šiomis dienomis buvo nu leistas vandenin Norfolko lai
vu dirbtuvėj. Ji pastatyt ėmė mažiau kaip 6 mėnesiai. Tai 
yra naikintuvas "Hemdon.”

Naciai Giriasi Išlaisvinę 
Balt gūdi ją

—Na, tai tegul bus pa
garbintas, Maike!...

—Tėve, jau tu ir vėl išsi- kyk, ba aš už tave biski vy- 
gėrę*. Gal susitikai tą pati resnis ir žinau kaip ant svie- 
komunistą, ką tave taip pa- to gyventi. Jei žiūrėsi tik 
mylėjo pereitą syki? savo reikalu, tai niekam iš-

—Ne, Maike. ši sykį aš Rados nebus: ale jeigu pra- 
pats sau užsipundinau. dėsi savo nosi kišti i kitų

— O buvai man prižade- žmonių biznį, tai šiur pa
jos daugiau pinigu ant deg- tekši į trubeli. Kai aš buvau 
tinės neleisti, tėve. Ar tai jaunesnis, tai irgi taip gal- 
gražu prie kiekvienos pro- vodavau kaip tu. kad reikia
gos vis nusilesti?

—Nesibaik. Maike.
twėiau gerų fonių.

—Kokių “fonių”?
—Musu Ščeslyvos Smer

ties Susaidės maršalka ap- Ale kai jos mane 
vaikščiojo astuonių metų kaip išvanojo šluotų 
sukaktuves. astuoni me
tai atgal jo boba su burdin- 
gierium pabėgo.

—Bet tokiu sukaktuvių 
niekas nešvenčia, tėve.

—O kodėl nešvęsti. Mai
ke? Jeigu žmonės kelia ba
lius dėl to. kad viens nuo ki
to nenabėgo. tai galima iš
kelti balių ir tada. kai vie
nas nuo kito nubėga. Taigi 
ir musu cusaidės maišalka 
turėio tokia narę savo fren- 
tams iškėlęs. Ale snapso
negana nupliko, tai ant pa- džia. buvo po Smetonos.

buvo po Stalino, o dabar 
Hitleris atsisėdo. Bet žmo
nėms vis tos pačios bėdos.

Aš

Dar Vienas Naujas Laivas

i

šioj nuotraukoj parodytas na ujas Amerikos karo laivas, ku

Ir kartu grasina šaudymais.
” ~ ' I Minske nesenai buvo Į-

savo asmens reikalais, tėve. vesdintas į pareigas Wil- 
—Maike, tu manęs nemo- hejm .Janetzke, vokiečiu pa- 

skirtas komisaras tam mies
tui. Per tas ceremonijas kal
bėjo generalinis Baltgudi- 
jos komisaras Kube, kuris 
pasigyrė. kad Baltgudiją iš
laisvinęs vokiečių fiureri- 
Hitleris. Jisai tvirtina, kad 
“Baltgudijos gyventojai esą 
amžiams dėkingi Adolfui 
Hitleriui, nes savo pajėgo
mis Rytų Europos tautos ne- 
kųomet . nebūtų pajėgusios

žiūrėt visuomenės reikalų. 
Syki dar Lietuvoje būda
mas nuėjau i bobų pilti pa- 
sikavojau po suolu, kad pa
žiūrėt kaip jos vanojasi.

apėjo, 
storga

liais. tai nuo to čėso aš ne- 
ver žiūrėt visuomenės rei
kalų.

—Kaip matau, tėve, tai 
tu visai nesupranti ką reiš
kia visuomenės reikalai. 
Štai. Amerikos lietuviai rū
pinasi. kad po karo Lietuva 
butų vėl nepriklausoma. Tai 
yra svarbus visuomenės rei
kalas.

—O koks čia difrensas. 
Maike, ar Lietuva šiokia, ar 
tokia? Buvo ji po caro vai-

baigo* nuėjom i saliuną. Aš 
pašaukiau po stiklą alaus ir
sakau: kai geria staršas vy
čiu renero’as. tai visi gali 
geidi ka tik nori. Kaip tik aš 
ta pasakiau, tai saliunčikas 
tuo i sušaukė visus savo kos- 
tumeriu* nrie baro ir sako: 
vyrai. gerkit ką tik norit, 
vyčiu generolą* pundina. Ir 
kad tu matytum, vaike, tuoj 
visi užsiordeliavo po geriau
sia brande ir po raivyskę 
dėl čeiseiio. O aš. Maike. iš-

Mokėk padotkus. ir dac oi. 
o jeigu neužsokėsi. tai at
ims karve ir da štriopo už- 
lasys. vot. jeigu as pats ga
lėčiau patekti į gubernato
rius. tai butų ka* kita. o dėl 
kitų storotis neverta. Maike. 
Verčiau išsigerti gero šnap- 
so. tai linksmiau bus ant 
širdies.

, ... . —Laba nakti. tėve. Manperęs savo al« padėjau de- ,okio¥ mi,ltv? nepatinka. 
šimtuką ir išeidama^ sakau:
Kada vvčiu generolas užsi
moka. tai ir visi gali užsi- 
mokėt! Ir išėjau su savo 
frentų. Tai vot, kokios buvo 
fone*! Ale dabar i tą saliu
ną aš jau neisiu... Na. tai 
ko taip kreivai žiuri? Ar 
pyksti ko?

Taip. tėve. pykstu. 
—Juk aš tau ant komo

neužsistojau.
—Tėve. į senatvę tu labai 

apsileidai. Visuomenės rei
kalai tau visai nerupi.

—O kas man do pažitkas 
iš t(*s visuomenės. vaike? 
Kai pobciia uždaro i laku- 
pą. tai nieką* nei išbeluot 
neateina. Tai pasakyk, Mai
ke. kam man baderiuotig su 
Ui visuomene, jei ii nieko 
nekėrina apie mane?

Tai perdaug individua
listinė pažiūra, tėve.

-Išvirozyk davadniau, 
Maike. ba aš tokių žodžių 
nesuprantu.

—Tu perdaug

Vokiečiai Vartoja
Dirbtines M i glas?
Keli didieji vokiečių ka

ro laivai pereitą sąvaitę už
puolė Anglijos pakraštį, ap
šaudė ji ir pasitraukė. Ang
lų orlaiviai buvo pakilę 
oran užpuolikus atakuoti, 
bet nei vieno jų nesunaiki
no. Tuo tarpu gi anglai pra
rado apie 40 orlaivių. Dėl 
šito įvykio anglų visuomenė 
ir spauda pakėlė didelį 
triukšmą prieš savo valdžią. 
Anglai norėtu žinot, kodėl 
buvo leista užpuolikams pa

valdžia tuoj pasiaiš
kino. Sako. vokiečiai patai
kė užpulti kaip tik tuo laiku, 
kuomet Anglija buvo ap
supta tirščiausiom miglom. 
Spėjama, kad žinia apie to
kį oro stovį vokiečiams bu
vo duota iš Airijos. Nors 
anglų orlaiviai buvo oran 
pakilę, bet priešo laivu per 
miglas negalėję matyti. Jie 
mėtę bombas aklai. Pakraš
čiu artilerija taipgi šaudė į 
įuką aklai, priešo laivų visa: 
nematydama. Bet klausi
mas. kodėl vokiečiai galėio 
per tokias miglas matyti? 
Kodėl jie galėjo numušti 
apie 40 Anglijos orlaiviu?

Dabar šveicariios laik
raščio “Basler Nachrichten” 
korespondentas praneša iš 
Berlyno, kad vokiečiai tam 
užpuolimui Vartojo “dirbti
nes miglas.” Toms mig’om- 
užtiesti buvę paleisti iš

VIETOJ REGISTRUOTIS 
PASIKORĖ.

Los Angeles mieste perei
tą sąvaitę pasikorė tūlas 
Gustavą* M. Schartzrock, 
nes imigracijos vyriausybe 
nusprendė, kad jis yra vo 
kietys. vadinasi, svetimšalis 
priešas. Schartzrock buvo Francuziios pakraščio nedi- 
išgyvenęs Amerikoje jau 20 Heli greitieji laivukai. Kai 
metų, bet neturėjo išsiė- miglos buvo pasėto*, tada
męs pilietybės popieru. perėjo minų naikintuvai, o 

paskui leidosi kovos laivai: 
šarvuočiai “Gneisenau” ir 
“Scharnhorst” ir kreiseri' 
“Prinz Eugen.” Jie buvę ap
supti tirštomis miglomis ir

Amerikos pakrašty buvo 
rasta Atlanto vandenyne 
nuskandinto laivo valtis su 
7 lavonais. Matyt, jie išmirė 
badu. nes valtyje nebuvo todėl anglai negalėjo ju pa 
jokio maisto. stebėti.

MEMBER
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Dieni. and in all ways to aid in niukinu 
fliisi emint.ry srrealer and better"

išsivaduoti iš bolševizmo.” 
Baltgudija ir Minskas buvę 
“atkariauti Europai vokie
čių aukomis.”

Kreipdamasis į naująjį 
Minsko miesto komisarą, 
generalinis komisaras Kube 
pasakęs: “Imkis tamsta be 
atodairos žygių, taip pat 
balt gūdžių gyventojų inte
resais, prieš visa tai. ka' 
trukdo musu darbą.” Toliau 
Kube išsireiskęs: “Kas pri
glaudžia .bolševikinius sa- 
botažninkus. tas bus sunai
kintas.” Vokiečiai ne taip 
sau lieja kiaują šioje žemė
je. Kalbėdamas į susirinku
sius baltgudžius. komisarą* 
pažymėjęs: “Kas, kaipo
baltgudis.jmyIi savo tėvyne, 
tas ištikimybe ir darbu užsi
pelnys savo teisę į tėvyne.”

Vokiečių pinigais leidžia
mas “Deutsche Zeitung im 
Ostland" atpasakoja ir Balt
gudijos istorija. Jis sako. 
kad Baltgudijos sostinėj 
(Minske ) miestą dabar va
dovauja patvs baltgudžiai. 
kurie bendradarbiauja su 
vokiečiais. Vokiečių civili
nė administracija parėmusi 
Baltgudiją rugsėjo 1 d. Pa
sak laikraščio, “pirmą kartą 
po šimtmečių Baltgudiia 
gavo vadovybę, kuri patik
rina gudų tautos laisvą išsi
vystymą: į šios tautos kul
tūrą nebus daroma jokios į- 
takos. tuo labiau ji nebu* 
slopinama.”

Čia pat laikraštis rašo. 
kad Minske atidaryti vokie
čių kalbos kuisai. Vokiečiai 
neturį tikslo varžyti gudų 
kalbos bei kultūros, tačiau 
gudai turį didelį interesą iš
mokti vokiečių kalbos. Tai 
gudams palengvinsią susi
žinoti su vokiečių įstaigo
mis, antra vertus, gudai to
kiu budu galėsią, “kaipo 
pagalbinė jėga,” tarnauti 
vokiečiu įstaigose. Minske 
vokiečių kalbos kursuose 
mokau virš 1,000 vyrų ir 
motėm. Per tai jie pareiškia 
savo “vidujinį susitikimą su 
naujaja vokiečių santvar
ka." Kursus lanką visi vo
kiečių komisariato, Minsko 
miesto valdybos ir įmonių 
gudų tarnautojai. Pavasarį 
vokiečiu kalbos pamokos 
busiančios surengtos “pra
plėsta baze.” Vidurinėse 
gudų mokyklose vokiečių 
kalbos esą mokoma kelias 
va’andas per sąvaitę.”

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” taip pat praneša, 
kad 100 olandų ūkininkų iš
vykę į Baltgudiją, kur jie 
dirbsią “kaipo žemės ūkio 
įmonių vedėjai rytų erdvė
je.” (Ostraum). Netoli Min
sko jie prisėdėsią prie javų, 
linų ir cukrinių runkelių au- 

, ginimo._____ . _.

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.
(Tąsa.)

Tegul praryja dvaro miško devynis stuo
menis,—negaila. Kirvukas pupt ir nukrito. 
Žiuri Vincė akis išpūtęs, žiuri, ir—nieko. 
Siūbuoja eglės, kaip siūbavusios, ir tiek, 
nei žemė prasiveria, nei ką praryja. Dar 
palaukė ir vis—nieko. Tada susirado žolė
je nukritusi kirvuką ir nurūko pas sker
džių į ganyklas.

—Žiūrėk, tėtuk!—ištolo šaukia. — Tas 
kirvukas nieko neryja!

Užsimojo ir metė. kad toliau numestų. 
Vis dėl to baisu, gal ir praris ši kartą. Bet 
ir šį kartą nieko neatsitiko.

Tiktai dabar skerdžius suprato, ką čia 
tas vaikas mėto.

—Ak, tu išdykėli!—supyko. — Ką Kle- 
vienė pasakys? Duok šen, reiks jai ati
duoti.

Vaikas dar pamėtė tą kirvuką, atnešda
mas. Senelio akyvaizdoje visai baimė pra
puolė.

—Meluoja ta Klevienė.—atiduodamas 
pasakė.

—Žinia, kad tai bobų išmislai,—sutiko 
ir senis.—Tiktai tau nereikėjo imti. Širs be 
reikalo boba, kad jos paslaptį išaiškinai.

įspėjo senis. Klevienė baisiai pyko, sa
kydama. kad dabar tas kirvukas nustojo 
savo gydomosios galios. Bet tas nei Vin
cei. nei skerdžiui nerūpėjo, širšk, kad no
ri. Didelio čia daikto!

Prabėgo vasara. Iškrito pirmas sniegas, 
reikia eiti kurapkoms, kiškiams kilpų spę
sti, žabangų taisyti. Bet šitą pramogą ir 
pats senis mėgdavo. Tai ir eidavo abudu 
per dienas, vakare—kilpas užtaisydami, iš 
lyto—patikrindami, ar nėra kas įkliuvęs.1 
O daug čia tos dienos žiemą? čia prašvito,

obuolį ir dairosi, kad kas neužkluptų,—su 
visa šaka ir per tvorą! Įpuolė į kamarą, 
pieno puodynės per aukštai, vos pasiekti 
jiali—pasilenkia. Daugiau ant aslos išlie
ja, negu išgeria, kartais ir visą pieną iš
verčia. o puodynę sukulia... Ką čia dabar 
dalysi?... Ilgai galvoti netenka, reikia kuo 
greičiausiai spiukti, kad šeimininkė nesu
čiuptų. Tada bus blogai. Tai apsidairęs, ar 
niekas nematė, ir dumia, nei valgęs, nei 
gėręs, kiek tik kojos neša, kur į pakrūmes, 
ganyklas. Gerai dar, jei pakeliui vienas ki
tas daržas pasitaiko, bėgdamas išsirauna 
morką, ropę, ridiką, griežtį, kartais per 
skubumą ir kokią kopūsto galvą nulaužia, 
kur čia spėsi viską pamatyti, kas po kojo
mis pasipainioja, nėra laiko, reikia sku
binti, gal kas ir atsiveja... Atsigrįžta—pa
sižiūri—nieko! Nusišluosto i kelines mor
ką. galą nukanda, išspjauna ir nueina jau
ramažu, grauždamas. Negi iš bado mirsi, 
kada laukai ir namai pilni visokiu gėry
bių? Didelio čia daikto, kad visa tai sveti
ma. Apie tai ir nepagalvodavo Vincė. 
Kaip vėžiai upelyje, kaip uogos miške, kiš
kis pinklėse—pagavai ir tavo. Ką čia daug 
galvosi, kai valgyti nori?

Tai Vincei už viską—kas ką kaime tik
tai padarys, ir kliūdavo. Kartais jis ir sap
ne nesapnavęs, kad tą ar kitą dalyką pa
daręs, vis tiek jam atsakyti tenka. O ar 
maža kaime išdykėlių, kurie mielai savo 
eibes ant Vincės galvos suversdavo? 
Jiems, nors ir meluodavo, visada tikėdavo, 
o Vincei nekuomet. Kas čia gali tikėti pa
sileidusiam, kaip vyžos apivara. mergos 
vaikui, augančiam be jokios pirežiuros? 
Jis dar ir kitus vaikus visokių eibių išmo
ko. Tvirkina, biurina visus kaimo vaikus. 
Tiek daug kalčių ant vargšo vaiko sukrau-

čia. žiūrėk—jau ir temsta. Tai prabūdavo davo. kad ju net vvras negalėtų panešti, 
per dienas laukuose, miške, pelkėse. Pel- Kur čia vvras? Ir slibinui su dešimčia gaū 
kės užšalo ir toli galima buvo Į jas nueiti. Vų. šimtu kojų ir rankų užtektų.
Reikėjo tiktai pasisaugoti Hunų akių. ku-. Skerdžius, kai tik pargindavo kaimenę 
nos ir žiemą neuzsaldavo. Bet lengva bu- į kaima nuo irmo kjem« jr idėdavĮ
vo jų išvengti, aplink jas sniegas parudęs, b;lrniai gaspadinė Jr0 valtUs;
lyg rūdimis apneštas, is tolo matyt,, ne- drasko seniuiBaktf.
bent nesenai butų užsnigę. Bet ir tada tik
sliai įsj)ėdavo liūną, ar kartą pro jį vaikš
čiota?

Išgirs, būdavo. Vincė gailų, ploną cypi
mą. tai-ytnm vaikas verktų, įr įtempia au
sis: zuikis Į žabangus pakliuvo. Bet i ku
liuos? Ar vieni čia jų paspęsti?—Gerai 
įsiklauso ir pats, kaip zuikis, su kailiniu
kais, kailine kepure, ritasi per pusnynu*.

—Tas tavo benkartas vėl pieną išlakė ir 
puodynę sudaužė! Kamaroje sprindį laši
nių nunešė! Darže morkas išrovė, agurkus 
nuskynė! Kad galą kur nors iis gautų! Jau 
kad aš ji kada nors nustversiu. tai kad pa
kratysiu, nelandžios daugiau po kaimą!...

Senis su visa ta litanija buvo apsipratęs. 
Viena tiktai ausimi klau*vdavo. Pliaukš-

Paskui sunkiai klampoja skerdžius. Jei į teis botagu, karves greičiau pavarydama 
zuikis—vaikas nepajėgdavo įveikti, ran
kas apdraskydavo ir ištrukdavo. Kurap
kas pats vienas atradęs į krepšį sugrūsda
vo ir jau iš tolo kepure mosuodavo ir šauk
davo:

—Turiu, tėtuk!
Senis sustodavo, nusišluos-vdavo pra

kaitą.
—Laikyk! Bus vakarienė.
Patikrinę visas kilpa* ir naujas užspen- 

dę, grįždavo vakare linksmi namo.
Kai parsinešdavo ką nors krepšyje, se

nis tuoiau — jei zuikis — po balki ir vel- 
ka kailinėlius, o jei kurapka—ant suolo, 
peša plunksnas, šiltesnis bus guolis. Vincė 
atsinešk žabu. jau kuria ugnį. kaičia van
deni katilėlvje ir nekantraudamas žvilg
čioja. ko taip ilgai senukas užtrunka.

Smagiai traška malkos, verda vakarie
nė. už sienų šaltis, speigas, o viduje—šilta, 
jauku, senis su vaiku, oritupe asloje prie v 
ugnies, laukia nesulaukdami vakarienės. 
Puodas verda, senis pamaišo su samčiu, 
paragauja:

—Jau gatava!
Vaikas pašoka, galva paskęsta durnuo

se. bet nespėja nusičiaudėti—durys jau 
atidarytos, durnai kamuoliais verčiasi pro 
viršų, o pro apačia kunkuliuodamas ver
žiasi šaltis. Bet nešalta. Ant stalo iau ga
luoja didelis molinis dubuo su karatą gar
džia vakariene.

Tiktai nepastovi medžiotoju laimė.

—Šių, marge! Kur eina, palše?... O tu, 
boba. per daug nerėk! Gal katė tavo pieną 
išlakė ir puodynę sudaužė. gal paršai dar
žą išknaisiojo, o tu jau vaiką kratyti ren
giesi!... Sąžinės turėk, poną Dievą atsi
mink!... Našlaitį nuskriausti, kunigo pasi
klausk. mirštama nuodėmė!...f

Ir taip prie kiekvieno antro kiemo. Pri
trukdavo, pagaliau, senis kantrybės:

—Tai ką. jus čia susitarėt, ar kurį galą, 
mano vaiką suėsti? Negana, kad motiną 
suputote. dar ir vaiko užsimanėte?... Visų, 
matai, kamaras išgiiozdė. daržu* išrovė, 
stebiuosi, kaip iis dar jus visu į kelines ne
susidėjo ir neuždaužė... Parginčiau vakare 
karves į kaimą ir—nei gyvos dvasios! Tai 
bent karta galva pasilsėtu!... Supraskite, 
proto turėkite, ar gali būti tai vieno vaiko 
darbas? čia kareivių pulkas, ir tas nesu
spės ’... O ius—vaikas, vaikas!

—O tu ji daugiau prižiūrėtum.—neiš
kęsdavo neįsikišęs ir kuri* vvras.—Kas iš 
jo išaugs—vagi*, galvažudys?

—Taigi, taigi. — moteris kaip už liežu
vio patempdavo. — Kas tai matė. kad ši
tai n per dienas dykas butų? čia ir geras 
vaikas išbiurtų, ne tiktai koks benkartas!... 
Musų. gaspadorių vaikai, ir tie per dienas 
gano. vargsta, ar lietus, ar darganos, o .iis, 
matai, vis dar mažas.—o tas mažiulis jau 
greitai pusbernis bus,—kur gi. mat. negali 

Į ganyti !...
Suprasdavo senis, kur bobų kalba suka.

Dažnai tekdavo sausa nluta pasitenkinti; ^°yetu’ ^atai. kad jo vaikas jų vaikus uz- 
ar bulvių su lupynom išsišutinti. O bulvės! va<Il?otH' ’^ei paikai dykinės, tai taip ir 
su draska—argi neskanus valgis?—Drus-j re,.!?la’ J?8; H13?31’ gaspadinės, o jeigu jo 
kos už zuikių kailius pakankamai apsiru-1'ai^as ^ieK l31^38 palakstys. jau ir ilk-
pindavo. mas ant viso kaimo... Kur gi. mergos vai

kas. ir nepririštas prie botago! Tai senis ir 
* * • i atsikirsdavo:

> šykštaus maisto buvo per —O ką jis ganys, kad savo kalviu netu- 
į vaikui. Nespėio aprišu k- ri? Zuikius laukuose, ar ką? Turi tu kar-

Bet skerdžiaus 
maža augančiam 
ti, jau ir vėl valgyti norisi. O suktis tokiam 
pramuštgalviui net ir per daug buvo kur. 
Ar čia maža vietos—visas kaimas, miškas, 
pelkės, visur reikia per dieną apibėgti.—

vių, tai ir tavo vaikai turi ganyti.
—Žinoma, kur gi! — nenusileisdavo mo-

terys.—Tokių didelių ponu vaikas ir ga
nys čia tau mužiku karves! Jis geriau ka- 

argi dvvas. kad taip išalksti, jog žarna žar- maroje puodynes išvartvs, o tu džiaukis ir
ną ryja.

Tai ir pasidarė Vincei viso kaimo sodai
tylėk... Ponas, mat, šitokis! 

Pagaliau ir senis supykdavo:
—jo sodai, viso kaimo daržai—jo daržai, —O ką tu žinai, gal aš poną ir auginu? 
viso kaimo kamaros—jo kamaros. Kuri Gal į kunigus išleisiu, ranką paskui reiks 
prieis, ka suras - tuojau i bumą Skina bučiuoti? Tai ką?...

7
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Įdomi Australijos Praeitis
Laikraščiuose šiandien J i iausia yra Darbo Partija. I mas pridarė čia daug žalos, 

dažnai linksniuojamas Au- į Australija gyvena dau- i Prieš 50 metų viena mek- 
stralijos vardas, nes jos vy- J giausia iš žemės ūkio, iš ja-. sikietė ištekėjo už vyro. gy- 
rai kovoja visuose Anglijos vų ir gyvulininkystės. Ji pa- venančio pietinėje Australi- 
karo frontuose. Dabar gi ii gamina daugiau vilnų negu
pačiai Australijai kila dide- bent kuri kita šalis pasauly, 
lis pavojus iš japonų pusės. žmonės Australijoj nau-
Bet kas yra Australija ir kas labai plačia laisve. -i-a - v •
yra jos gyventojai, lietuviai, Mokykla atskirta nuo baž- į kaktusais, kurių Australijoj 
nedaug težino. Taigi paduo- nyčios mokslas laisvas ne-'™33* nebuvo, ir parašė laiš- 
sime čia nors uuputj faktų mokamas*ir visiems privalo- ka ūminėms. Meksikos na- 
apie tą kraštą. mas Dominuojanti religija

Australija yra didelė sa- _ anglikonų.
la, nors paprastai yra vadi- Australijoj yra 6 univer- 
nama kontinentu. Ji guli cjtetai, vienas kožno j pro- 
Pacifiko ir Indijos okeanų vincijos sostinėj. Kalba— 
tarpe ir turi 10,000 mylių anglų.
jūrės pakraščio. V įsas jos Australija turi nuosavą 
plotas užima 2,974,580 ke- armiją, karo laivyną (nedi- 
turkampių mylių. Gyvento- <ielį) ir nuosavus pinigus, 
jų, pagal 1040 metų statisti- labai panašus į Angli- 
ką, buvo 6,997,326. jos pinigus. Australijos sva-

Australija yra keistų gy- ras vertas apie $3.30 Ameri- 
vunų ir augmenų šalis. Kas kos pinigais.
nėra matęs zoologijos dar- Dabar paduosime keliatą 
žuase keisto gyvūno kanga- padavimų apie Australijos 
ru, kuris vaikščioja ir bėga praeitį.
pasiremdamas nepaprastai Ne taip dar senai, prieš 
didele ir stipria savo uode- kelias kartas, Australija bu-

Svarbusis Burmos Kelias

jos dalyje. Meksikoj, kaip 
žinoma, auga daugybė kak
tusų. Jaunoji meksikietė už
simanė savo sodą papuošti

ga: Tai Australijos “pilie- vo negarbingas kraštas. Vi- 
tis.” Be to, Australijoj gy- sas pasaulis i Australiją 
vena žvėriukas, kuris yra siuntė savo nusikaltėlius, 
žuvies, paukščio ir keturko- nenorėdamas jų žudyti. Nu- 
jo mišinys. Jis gali gyventi sikaltėliai. dažniausiai vis 
lygiai vandeny, kaip ir sau- žmogžudžiai, buvo palieka- 
sumoj. Jis deda paukščio mi Australijoj, kad pasi- 
kiaušinius, tačiau išperėtu* taisytų.
savo mažyčius maitina savo Ilgai vargo pirmieji euro- 
pienu, kaip visi pienžindžiai piečiai, kol prisitaikė prie 
gyvuliai. Jis vadinasi platy- naujų gyvenimo sąlygų. Ne
pūs. Australijoj gyvena lau- paprastos sąlygos ir darbas 
kine kiaulė. vadinama juos pataisė. Jie susitvarkė, 
echidna, kuri minta skruz- įsigyveno, sutvarkė šalį, pa- 
delėmis. Yra roplių, kurie skelbė nepriklausomybę ir, 
loja šunu balsais ir kurie tapę dorais žmonėmis, už- 
švokščia kaip žalčiai. Miš- draudė i Australiją siųsti 
kuose didžiausiais pulkais nusikaltėlius. Iš skurdžios 
laksto raudonos, mėlynos, Australijos pasidarė puiki 
žalios ir geltonos spalvų pa- šalis, ir gyvenimas pražydo, 
pūgos, kurios švilpauja, ui-' Australija gyvulių ir au- 
ba, loja, rėkauja ir kalba i- galų atžvilgiu stovi visai at- 
vairiausiais balsais. skirai nuo kitų pasaulio da-

Šiaurės Australijoj, kui- lių. Australijoj yra likę 
balto žmogaus civilizacija sterblinių gyvulių, kaip kan
da nėra pasiekus, balos ir garų. sterblinių vilkų, au

ką giminėms, Meksikoje pa 
silikusiems. prašydama at
siųsti keliatą kaktusų die
gų. Giminės, žinoma, prašy
mą patenkino. Jaunoji šei
mininkė džiaugdamosi pa
sodino juos sode. Kaktusai 
prigijo. Tačiau šeimininkai 
neilgai jais džiaugėsi. Kak
tusai ėmė taip smarkiai vei
stis. kad po kiek metų ūki
ninkams teko bėgti iš ūkio, 
nes visi laukai apaugo kak
tusais. Kadangi Australijos 
plotai buvo dar ne visi nau
dojami ir žemė buvo pigi, 
jie persikėlė gyvent kiton 
vieton. O kai Australijos 
valdžia atkreipė dėmesį i 
kaktusus, buvo per vėlu:! 
kaktusai užėmė kelių milio
nų hektarų žemės plotą, 
naikindami ukius, laukus, 
triobas, kelius, net geležin
kelius. Buvo griebtasi įvai
rių naikinimo priemonių, 
tačiau niekas negelbėjo: 
negalima buvo j u nei iškirs
ti nei išdeginti. Kaktusai vis; 
plito.

Pamačiusi milžiniškus 
nuostolius, Australijos vai- • 
džia kreipėsi į mokslinin
kus, kad jie išgelbėtų naiki
namus plotus ir sustabdytų 
kaktusų plėtimąsi. Moksli
ninkai, ištyrę dalyką iš es- liau milžinišką premiją i
mės, tvirtina, jog kaktusai Į tam,.,kas. suras , būdą jiems 
taip smarkiai veisiasi todėl,

Šis žemėlapis parodo Burnos kraštą ir kelią, kuris eina per Burmą. Tuo keliu Amerika ir Anglija iki šiol siuntė karo pagalbą Kinijai. Dabar japonai nutarė Burmą užimti ir tuo budu užkirsti kelią Kinijos paramai. Kiek žemiau, į dešinę, guli Tailandas, kuris seniau buvo žinomas Sijamo vardu. Tailandas dabar japonų rankose ir iš čia jie dabar veržiasi Į Burmą. Jeigu jie paims Burmą, tai jie ne tiktai atkirs pagalbą nuo Kinijos, bet turės atdarą kelią ir Indijon veržtis. Taigi šis karo frontas šiandien turi didžiausios reikšmės.

'Ku Rašo Korespon- 
dentas iš Filipinų.

Associated Press žinių 
agentoros korespondentas. 
Clark Lee, kuris būna tenai 
prie amerikiečių armijos, 
praneša šitokių smulkme
nų:

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Sta: »c Lemeda- 

vičiauą, Paliūnų kaimo. Ketaviškių 
parapijos.. 1917 m. ai išvažiavau iš 
Lavrence, Mass., o jis tenai paliko. 
Kas žino kur jis randasi, prašau pra. 
nešti, arba pats lai stsišaukia. (9)

J. Aleksandra^čius
203 McGinnis st., Piymouth, Pa.

_____  Pajieškau gero buvusio draugo
' Juozo Smitraus, ils dirbdavo laivų 

Kaip tik nutyla šitose pel- KK
kėse mUŠiai, tuoj prasideda i žinot kur iis randas, malonėkit pra
kalbos apie orlaivius. Paša- ! ’^Forest^Hm ’̂15 ' *9)
kyk kareiviui, kad 1943 me- Jamaica Plain, Mass.
tais Amerika turės jau 60,- 
000 orlaivių, iis atsako: 
“Mums nereikia 60,000 ’. 
Duokit mums bent 60, duo-

APSIVEDIMAI.
Mergina pajieško vaikino tikslu 

apsivesti. Su pirmu laišku prašau
kit norą 6, o pamatysit, kaip S* “Š
šitos Bataano pelkės už-|P O- Box U2» Mount Royai, n. j.

liepsnos VEDYBŲ TIKSLU noriu susipa-Kareivis sako tiesa. Keli «nt» su rimta mergina ar našie tarp 
orlaiviai galėtų tuojau pa- Srįrsu4:5 metų amiiaus- ****** **uoMartin Johnson )9)

gero- 164 Lawrence st., Hartford, Conn.kreipti visą situaciją
jon pusėn mums. ------- •--------------------------

______ } Noriu Pirkti Farmą
Apvažiavęs amerikiečių Su gyvuliais. prie gero kelio, su .r.. \ v irerom trobom, elektros šviesa, norspOZlCljaS, korespondentas kiek miško. Kurie žinot grerą fami4,

atranda, kad kareivių upas prasau parašykite man, busiu dėkin- ’ ______,___ gas. P. A. (8)geras, organizacija taksi 
kaip laikrodys, susisiekimas 
ir transportas veikia gerai. 
Bet karininkai žino, kad vi
sa tai yra tik vietinio pobū
džio. Ir tas žinojimas maži
na jų optimizmą.

Filipiniečių žvalgai pasi
rodė daug geresni negu ja
ponų žvalgai. Štai. susipa- 
žinkit su žvalgu Luisu Roja- 
su. Jis susitiko japonų žval
gą, kuris turėjo tik peilį su 
savim. Rojas metė savo šau
tuvą į šalį, išsitraukė savo 
peilį ir puolė japoną. Nore 
Rojas buvo sužeistas, bet 
japoną užmušė.

165 Irwin st., Brooklyn, N. Y.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

no no tų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

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

kad Įvežant diegus iš Mek
sikos, jie buvo gerai nuva
lyti nuo vabzdžių, kenks
mingų kaktusams, ir patarė 
atgabenti iš Meksikos kak-

rki-ir>žir> inlni -i-oĮ-vt/Itucu pr ivcniiiiirn*---▼
kiaušinėliu—ir veisti juos 
kaktusų dieguose. Valdžia 
taip ir padarė. Iš Meksiko? 
atvežė kelis šimtus tūkstan
čių kaktusų parazitų—kak-

išnaikinti. Mokėjo pinigu? 
už kiekvieną nukautą triušį. 
Ir tat maža padėjo. Triušių 
išnaikinti iki šiol dar nepa-

ežerai knybždėte knybžda čiasnapių ir kitų, kurių nie- 
nuo laukiniu ančių, žąsų ir kur kitur jau nėra; taip pat 
kitokių paukščiu, Čia tebe- Australijoj yra išlikę me- 
gyvena puslaukiniai čiabu- džiu—eukaliptų, didžiau-
viai, kurie laukinius gyvu- šių visame pasaulyje, šie- . .
liūs medžioja ietimis, o ug- kiančių 200 metrų. Tačiau. toblastų ir košenilų vabz- 
ni užsikuria trindami tam gausumo atžvilgiu gyvulių! džiu kiaušinėlių ir Įveisė 
tikras lazdeles. Jie neturi ir augalų Australija nėra, kaktusu dieguose. Rezulta- 
pastogės ir neturi pastovios turtinga. Baltieji žmonės. . tai greitai pasirodė. Po ke- 
gyvenimo vietos; jie tebėra atvykę Australijon, nusiga-1 lerių metų daugelyje vietų 
dar klojokliai. vaikščioja beno kartu reikalingiausius į vabzdžiai sunaikino kelis 
nuogi, i nosis Įsivėrė nėšio- ukiui gyvulius ir augalus, į šimtus tūkstančių hektaro 
ja lankelius, tai jų papuo- kurie greit isigyveno, radę kaktusų miškų. Vadinasi, 
salas. ‘ * čia puikias gyvenimo sąly- maži vabzdžiai nuveikė tai.

Australija valdosi maž- gas. ir dabar Australija ūkio ko padaryti neįstengė nei 
daug taip pat, kaip ir Kana- ir vilnų gamybos atžvilgiu kirvis, nei ugnis, nei kitos 
da. Vietos gyventojai ren- užima vieną iš pirmųjų vie- 
kasi sau parlamenta, kuris tų visame pasauly. Australi- 
leidžia vietos įstatymus, joj via milžiniškos ganyk- 
renka ministeriu kabinetą los, didžiulės tūkstantinės 
ir tt. Anglija skiria tiktai gyvuliu bandos, 
general-gubernatorių. kaip Atvežtų iš kitur kaktusų 
Kanadai. Parlamente stip- ir triušių (kralikų) užpludi-

Slėptuvė Orlaivių Dirbtuvėj

i

čia yra parodytas priešlėktuvinės apsaugos personalas Sikorskio orlaivių dirbtuvėj. Stratforde. Conn. Dirbtuvės kieme visados stovi ginkluota sargyba ir du ambuliansai sužeistiems vežti. Be to. dirbtuvėm kieme yra išmūryta slėptuvė po žeme.

Sveikata—Brangiausi* ' 
Turtą*.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokią ligų Šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardą 
visokią augalą lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. FOURTH STREET

SO. BOSTON, MASS.

Amerikiečiai paėmė krū
vą japonų ginklų ir doku
mentų. Tie daiktai buvo pri
duoti į vyriausiąją musų bu
veinę. Jų tarpe buvo indas r 
su parašiutu. Japonų orlai
vis išmetė jį saviškiems, bet 
jis nukrito musų pusėj. Jis 
pasiutas iš audeklo ir išrodo 
kaip didelė rankovė. Para-
7ILTV<3£ gi Ej jzigivrn

buvo išrinktas to komiteto Į medvilnės medžiagos. Toj 
pirmininku ir tuoj atsišaukė į rankovėj buvo pridėta 50- 
į susirinkusius, kad visi J ciai kareivių maisto visai 
remtų Amerikos Defense! dienai. Buvo suslėgtos mė- 
Bondsų pardavinėjimą. Įsos, žuvies, ryžių, cigaretų, 

Kiti komiteto nariai yra > degtukų, riebalų ir amuni 
D r. Čol- ‘ ei jos.

WATERBURY, CONN.
16 lietuvių organizacijų 

rems Defense Bondų 
pardavinėj imą.

Vasario 8 diena susirinko
2.1LI PLAUKAI

vyko, jų niekas neįveikė. Yentos salėje 16-kos hetu- 
Dabar Australijos ukinin- Y11! organizacijų Įgaliotiniai 
kui triušiai yrą .didžiausi Jr KomitetąAmen-
priešaL kaip skėriai Afrikos *ai v»mb. jonas irečionas■ huvn įcnnL'foc tnūkininkui. REMEDIES

OAK FOREST, ILL.
Dėkoju už “Keleivį.“

Aš, Jonas Rusteika, Oak 
Forest prieglaudos. įnamis, šie: J. Kontautas,
noriu padėkoti už sąvaitraš- ney, Stasys J. Lukas, J. Že-į RATIlwfFN„ „„mat 
tį “Keleivį,” kurio gavau rnantaitis, J. Svinkunas, J. i skausmai?
jau du numeriu. Bet kam Klikna, Stanley Maison, į se»*nsvi««a skausmui p«w. 
dėkoti, tikrai nežinau: ar jį Brone R. Lukas. C. Krasnic-i lu?r.' n*u<io>' tofc»t«nči»i įmonių. v»r» i«

timu $1.50.

ROXY
6859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

žmogaus priemones. Kaktu
sai pradėjo nykti, ju para
zitai Įsiveisė milžiniškuose 
miškuose ir sustabdė ju pli
timą. Dabar kaktusai Aust
ralijai nepavojingi.

Panašiai atsitiko su triu 
šiais. Kažkoks laivas, at
plaukęs Australijon, atvežė 
kelias poras triušių ir palei
do žemyne. Triušiams veisi
mos! sąlygos buvo labai ge
ros. Jie pradėjo taip smar
kiai veistis, kad netrukus jų 
buvo jau milionai. Jie puo
lė javų laukius, sunaikino 
pasėlius. Prasidėjo triušių 
naikinimas. Patys ūkinin
kai jau nieko neįstengė pa
dalyti triušiams. Valdžia 
ėmė vėl jieškoti priemonių 
Buvo mėginta juos šaudyti 
nuodyti, bet niekas negel
bėjo. Triušiai be atodairos 
naikino augalus, ir jokia ga
lybė jų nesulaikė.

Karta vienas turtingesnis 
ūkininkas aptvėrė savo lau
kus stora muro siena ir ne- 

i ileido triušiu. Prie sienų rin
kosi tūkstančiai triušių, ėmė 

. kastis gilvn ir atsidūrė už 
sienos, o kiti per savo drau- 
rų lavonus perlipo sieną 
Dar buvo mėginta išdegini' 
laukus, kad kartu sudegtu b 
triušiai, bet šie nesumažėic 

, ir tebenaikina augalus. Vai 
į džia vėl kreipėsi į viso pa 
, šaulio mokslininkus, pasky- 
.rė pradžioje nedidelę, vė-

kas man užprenumeravo, ar 
redakcija dovanojo. Bet 
man ta dovana labai maloni 
b* brangi. Labai man patin- kas. 
ka teisingos “Keleivio” ži-Į 
nios ir gražia, lengva kalba iw . • • • • $ — * ! '

. -Ar f-N • T • - milijonų bonkuciu parduota, kas lvwd*«a jokas, M. Svmkumene, B. Pet-i
z-ą i oi Pam-Expcller»o su Inkaru *—♦rauskas, Mrs. Colney, S.

Vedžiunas ir A. Lazdaus-
dėžutės.

P A I N - E X P E L1
Waterburietis. PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS. J

parašyti straipsniai. Todėl' 
aš skaitau ‘Keleivį’’ ir su ki
tais dalinuos. Visi čia laukia' 
Maikio Tėvo, nes ta^ senis! 
daug juoku pridaro. Šią są
vaitę jis atėjo išsigėręs, sa
ko, komunistas jam užfun- 
dinęs užtai, kad gavęs į sė
dynę įspirti. Taigi, geros 
kloties Maikio tėvui.

Jonas Rusteika.

INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su , 
daugeliu pditaų paveikslų. 215 
puslapių. Kaina.......................... $1.00

REIKALINGA I
Mergina ar moteris prie namų ! 

darbo; nuo ls iki 45 metų. Mokestis ' 
$8.00 j sąvaitę. darbas lengvas. 
Klauskite W. T. Curlay (8) |
30 Jordan avė., Wakefield, Mass.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, IU.. 
VALDYBA 1942 METAMS.

PIRM.—Juozas Marulis,
006 Prescott st., Waukegan, III. 

PIRM. PAGELS.—F. Scdoravičia,
733 Lincoln st.. Waukegan, III. 

PROT. RAST—Susana L. Gabris,
730 McAlister avc., Waukegan, III. 

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,
7Ž(5 Eighth st., Waukegan, III.

FIN. RAST. Emilija Kernagis Bros
111 McKinley avė., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI — I). Lauraitis,
G. Grinius.

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

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie
tą, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sta-, Waukegan, TH.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 
253 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

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

GEO. BENDORAITIS ' J
520 Wilson st.. Waterbury, Conn. ■

TIKRAI GERI 
i PREPARATAI
J ALEXANDER’S
• CASTILE OLIVE OIL 
JSHAMPOO

padarytas iš tikro, 
t io Castile muilo.
} U. S. P. Išplauna 

! J pleiskanas ir viso- 
t Kius kitus nešvaru- 

I | mus ir sustiprina 
I odą. 50c. už bonką.
S ALEXANDER’S HAIR ♦ 
j REFRESHING TON1C ♦
J Aliejų ir Odų Gydančių Vaistu ♦ 
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
S plauką šaknims ir Odos gydymui. {
• 50 centų už bonką. '
• Pasižymi savo gerumu. Prisiun- { 
t čiam per Pasta j visas dalis Su- i
• vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO. J
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. »

t XX*iASSgSBKSKS'S

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

i

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

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS s 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2Z71.

I I
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Tl Naminio Darbo Uniformos Gerai Išrodo

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

KAS YRA PSICHO- 
ANALYZĖ?

Psicho-analyzė yra paly
ginamai da nesenai išvysty
tas būdas žmogaus pasąmo
nei tirti. Matote, psicholo
gai yra nustatę, kad mes tu
rime du proto skyrių. Vie
nas jų yra veiklus, akylus, 
sąmoningas ir vadinasi są
monė. Antras gi susideda iš 
pergyventų ir užmirštų i- 
spudžių, neveiklus, nesąmo
ningas ir vadinasi pasą
monė.

KAS AKSTINĄ PROGRE
SĄ: DARBŠTUMAS AR

TINGĖJIMAS?

Filosofijoj yra nuomonė, 
kad žmogus iš prigimties 
vra tinginys. Pas italus yra 
net posakis susidėjęs: “Sal
du nieko nedirbti.” Bet ši
tokia jo prigimtis išeina kaip 
tik i gerą, nes, tingėdamas 
dirbti, žmogus pajungė gy- 

' vulius, pritaikė prie darbo 
mašinas, ir nuolatos jas vis 
"obulina, kad kuo mažiau
sia jam reikėtų dirbti. Vadi-

Kad geriau šita dalyką i ???;. zm0?aus tingėjimas 
varo progresą pir-

ir priešinga nuo-
geresnis ir ji ištekėjo už m?n.e- .kuri teigia,'kad m
ano. Jonas dėi to apsirgo ’-ngimt.es žmogus yra veik-
j - - • t . 51-1.V lūs ir be darbo negali nu-dvasimai. Jo kūnas sveikas ■ . .., . , . - _  ■ vimti. Jei kas tingi dirbtibet dvasia serga, jam nie ,. , . ...-nzvt naudinga dalba, tai tas tun 

but arba nesveikas, arba įs- 
sigimėlis, nenormalus žmo- 

Šitos jo ligos ^priežastis gus. Kad normalus ir svei- 
yra aiški, nes jis ją žino: kas žmogus nėra tinginys, 
vadinasi, ii miklauso jo sa- tai parodo ir vaikai, kurie

supratus, paimsime šitokį 
pavyzdi: -Jonas turėjo myli-Į 
mą merginą, bet pasisuko ’ 

iis ir ji ište 
Jonas dėi to

kas nemiela, 
gvvent.

“KELEIVIS” DUODA KNYGŲ
Tą South Bostono dalį, kuf randasi “Keleivis,” valdžia 

paėmė krašto apsaugos tikslams. Visi gyventojai ir bizniai 
turi iš čia išsikelti. “Keleiviui” taipgi reikia keltis kitur. 
O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki
tur, leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi
ginta kaina.

Kas prisius vieną DOLERĮ, tas gali išsirinkti knygų iš 
žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros už $3.00. 
Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už $10 
ar daugiau.

Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus įsigysi
te knygų ir “Keleiviui” padėsite persikelti.

Bet prašome siųsti užsakymus tuoj, nes kai kurios kny
gos jau baigiasi. Persiuntimo lėšas apmokės patys leidėjai.

Kurie prikalbins naują “Keleiviui” skaitytoją ant metų, 
tiems duodame knygų už pusę dolerio.

Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.

monei. Tokią ligą nesunku 
ir išgydyt, tegul tik prie Jo
no prisitaiko kokia gražuo-

vis tik juda, tik biuzda. ne
gali pasėdėt vietoje. Taip 
pat ii suaugęs žmogus, jei-

lė. Čia psicho-analyzė ne- gu jis yra sveikas ir norma- 
reikalinga. bis. be darbo negali pabūt.

Bet vra tokiu dvasios Ii- Gyvulių, prie daigo paiun- 
girnas ir masmų tobuhni-gu, kurių priežastis neaiški. . .

Žmogus neramus, jam nie-į mas , —
kas nemiela, jį kankina me-1 tmgejimą dirbti, bet, •; miltuose su prieskoniais. Ištir- 
lancholiia. bet kodėl, ji?, kaip tik priešingai, jo norą pyti skauradoj taukus. Įdėti
pats nežino. Tai reiškia, kad eri'ei9a? ,r daušiau viską mėsą. svogūną ir paspirginti iš 

- - - - - gaminti. • ~ * - —•
Taigi ne žmogaus tingėji

mas akstiną progresą, bet 
darbšumas.

tos ligos priežastis tun but 
jo pasąmonėj. Kitaip sa 
kant, toji priežastis jo “už
miršta.” Gali but, kad ji 
kankina visai ne io paties, 
bet jo tėvo ar protėvio per
gyventos bėdos.

Ir štai, čia jau reikalinga 
psicho-analyzė. Jos pareiga 
yra įsiknisti į ligonio pasą-

ne zmo-

Kiekvienas karas iškeičia daug gyvenimo papročių. Nepraktiški dalykai išeina iš apy
vartos; jų \ietą užima parankesni daiktai, štai. šiame vaizdely matome keliatą darbinių 
kostiumų moterims bei merginoms. Iš kairės ir dešinės parodytos namie pasisiūtos “over- 
auzės,” o vidury—Raudonoje Kryžiaus Pagelbinio Savanorių Korpuso uniforma. Tokios 
drapanos nebrangios, stiprios ir praktiškos. Jos tinka prie kiekvieno darbo: namie, dirb
tuvėj ir ant farmos.

lygiais šmoteliais ir pa volioti

visų pusių. Tuomet užpilti ver
dančiu vandeniu, sudėti tomei- 
tes. uždengti ir šutinti 3 valan
das ant lengvos ugnelės. Valan
dą prieš pabaigą sudėti morkas 
ir pastarnoką, o už pusvalan-UBAGAI.

New Yorko ubagai, kurie džio sudėti ir bulves. Duot sta- 
yra pasirinkę ubagavimą lan karštą. Dėl pagražinimo ga- 
kaip “profesiją,” kasdien Įima pabarstyti ant viršaus su
krenka apie $50.000. kapotais žaliais petruškos lape-

.. . . Prieš kara Paryžiuje ei- liais. Tai geras ir gardus valgis.
monę u- surasi, jei galgąa, Knrls svar s- ------------------- - -------------

_P' f tė vien tik ubagų reikalus ir
rūpinosi vien iu gerove.

rasti ir būdą tai ngai praša- Kinijoj visi ubagai turi
linH'. . , , .. nešioti tam tikras unifor-

Tai yra psichologijos mas, pasiutas iš žalsvos ma
terijos, su dideliais baltais

JUOKAI.
BARŠČIŲ GARDI MAS PRI

KLAUSO nuo virėjos.
sritis.

VYRAI MOTERŲ 
KLIUBE.

Tas dėjosi Lietuvoje. Pas ūki-’ 
ninką Mergišių tarnavo jauna, | 

taškais, apv estais raudonais raudonskruostė Marijona. Ka
da tik Marijona žvilgterėdavo i 
savo šeimininką, jis visada nu-

NĖR TĖVYNĖS.
Medžių lapai kada byra, 
Vėjai skraido po dirvonus— 
Nykuma širdin ateina, 
Vakarai jau nemalonus.
Žiūrint ilgai pro langeli.
Stebi taką išvingiuotą,
Ir matai aukštai paukšteli 
Skrendant dausa nematuota.
Ir taip sau užsisvajoji 
Apie tolimus kraštus.
“Sudie, tėvyne!”—pagalvoji.
Kitur atrasiu gal turtus...1
Medžių lupai kada krinta, 
Šiurpus vėjai blaško juos: 
Dažnai ašara nukrinta—
Nėr tėvynės mylimos!....

A. Lidžius.

rateliais.
Kinijoj yra toks Įstaty- 

Labai yra malonu girdėti mas, kad ant keno žemės 
apie tuos lietuvių moterų būna atrastas negyvėlio ku- 
kliubus, kurie gerai užsilai- nas, tos žemės savininkas 
ko ir žino ką ir kam veikti, turi apmokėti visas palaido
ji- kur savo pinigus padėti, jimo išlaidas. Tuo pasinau- prie stalo valgyt, jis srėbtetėjo 
Visi moterų kliubai ir drau- dodami. ubagai savo numi- barščių ir trenkė šaukštą i 
gijos turėtų imti gražų pa- lėlius nakties laiku palieka stalą:
vyzdį iš Dorchester. Mass. pasiturinčiųjų kiniečių kie- “Tfu!... ir šuva galėtų pa- 

stipt nuo tokio lakalo!’’
Charlumo apielinkėj, Ni

lo paupiais, ubagai dažnai 
išsibado sau akis ir kaulus 

kad tik galėtų 
be darbo pragy-

sušypsodavo ir užnešdavo savo 
usus.

Syki jis buto susipykęs su 
savo žmona. Atsisėdus ta irta

Lietuvių Moterų Kliubo. ku- muose.
ris darbuojasi ir rengia va
karus Raudonojo Kryžiaus 
naudai. T r/ yra pagirtinas 
ir garbingas darbas. išsinarina,

Pas mus, Watervliet. N.J.. Į
irgi yra “moterų” kliubas. * __________
Jis buvo įsteigtas 1940 me- NETIESA
tais. 1941 metų sausio mė
nesy turėjo balių, kuris da- Netiesa, buk kaliošai ar 
vė gražaus pelno, tik bėdaj guminiai batai, kuriuos mes 
kad musu moterėlės nežino- f,ėvim kad apsisaugojus nuo

“šjryt Marijona 
virė.” — pasiteisino 
šeimininkė.

Ūkininkas vėl paėmė šaukštą 
nuo stalo. Paragavo iš naujo ir 
sako:

“Ogi neblogas viralas... Drus
kos pridėjus, galima valgyt.”

KABARETAS.

pusryčius
nedrąsiai

RAŠYTOJA.
nusitikus redakto-Studentė

jo ką su tais pinigais darvti. slapumo, kenkia kojoms ar- rių sako:
Padėti i banka jos bijojo, ba akims, kaip daugelis ma- “aš taipgi 
kad neprapultu, todėl pali- no- Vienatims nesmagumas plunksna.” 
ko pas vieną kiiubietę. Ki- nuo tokiu apautuvų yra tik “Argi? o kokiam laikrašty 
tom narėm tas labai nepa- tas, kad šiltoj dienoj nuo jų tamsta rašai?” 
tiko, todėl jos nuo kliubo vi- kojos labai prakaituoja. “aš nuolatos rašau laiškus:
sai atsimetė. Likusios nuta- Netiesa, buk pianas išei- savo tėveliui, kad atsiųstų pi-į 
rė dali tu pinigu praleisti, na iš tono nuo nuolatinio mgų.“ 
todėl nusipirko alaus, kilba- vartojimo. Visai jo neskam-
sų ir dar kitų užkandžių, ir binant, stygos gali pamesti 
susirinkusios visos sau link-, suderintą toną nuo oro per- 
sminosi. Tame “susirinki- mainų.
me” priėmė dar ir naujų ----- -----------------------------
narių, tik keista, kad tai bu- APIE VALGU S.

uždarbiauj u

TAI TIK ŠIAIP SAI 
PIKTUMO.

—O ka tai reiškia, kad tams-:

vo ne moterys ale vyrai, to
dėl dabar jos pačios nežino, 
kaip tą kliubą vadinti.

Taip elgtis nėra gražu. 
Šiuom laiku pasauly yra 
šimtai visuomeninių reika-* 
lų. kuriems aukos yra labai 
reikalingos. Butų buvę daug; 
prakilniau, jei nors kelis do-1 
leidus butų paskyrę Raudo
najam Kryžiui arba karei
viams ant knygų nupirkimo, Į 
o ne sau praleisti ant alaus 
ir kilbasų. Lapė.

BIF-STIl .
IS svaro mėsos.
1 šaukštas miltų.
1'. šaukštuko druskos.
1 supiaustytas svogūnas.
1 supiaustytas pastarnokas.
2 supiaustytos morkos.
3 supiaustytos bulvės.
’ž puoduko tomeičių.
1 šaukštas taukų.
1 žiupsnys pipirų.

ta šiandien turi veidą užsiden
gusi juodu šydu?

—Tai po vyro mirties.
—Kaip tai. ar mirė ir antras! 

tamstos vyras ?
—Ne, bet aš su juo susipy

kau. tai tyčia užsidėjau šydą. 
kad manytu, jog aš gailiuos j 
pirmojo.

MOKYKLOJ.
Mokytojas. — Izaokai, pasa

kyk. koks skirtumas tarp žaibo 
ir elektros?

Žydukas.—Nu. už tam elek-
Mėsa gali but jautiena, avie- tras reikia pinigus mokėt, o žai- 

na ar veršiena. Supiaustyt ja bas už dvka žaiboje.
i

Aušta, temsta, bėga dienos— 
Bėga ir negryžta.
Auga, skleidžias, žysta gėlės— 
Žysta ir nuvysta.

Plaka, dūksta, kaista širdys— 
Kaista kol atvėsta.
Verda triukšmas kabarete— 
Verda kaip subrėkšta.

šoka, glaudžias prie krutinės— 
Glaudžias visą naktį:
Veria, traukia aštrus žvilgsnis. 
Merkti verčia akį...

Temsta protas, linksta siela— 
Sunku atsispirti,
Jeigu traukia jauną žmogų— 
Tiaukia jį i mirtį.

Eina žmonės, eina minios — 
Eina ir paklysta;
Nes žalių-raudonų šviesų 
Reklamas išvysta...

Geria, šaukia, geria keikia— 
Geria kol paslysta.
Kol jau profesionalė 
“Eik namo” pragysta.

A. Lidžius.

NEŠĖ VĖJAI.
Nešė vėjai priešais norą, 
Nešė mane paslapčia,
I naktį tamsiai raudoną, 
Durnų apgaubtą skraisčia.
Ten gyvenimą pasirodė 
Man ir liūdnas ir klaikus. 
Ilgesys man širdį skrodė— 
Ilgesys, koks jis baisus!
Liko laikai tie žydrieji— 
Nežinau ar jie begriš... 
Lukterkit, draugai gerieji. 
Gal dar laimė man pražys...

A. Lidžius.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako^Jtad buvo, o moks
las sako, kad nebuvor-JeignJmyo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų--klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ,
: j DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. Labai įdo
mus ir pamokinantis kūrinys.
Kaina ........................................... 25c.

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Ona Aumalleraitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ................................. 10c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj „prašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininku 
parodymais. Kaina .................. 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
laibai įdomi knygutė šituo svarbia 

klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek- 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

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

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dė'.ko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalyku? Ko
dėl jam reikia riebalu? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikata. Pamatinės žinios iš anato
mijos. fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 3-39 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kama .... $2.50

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
__ Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šita knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juoku, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai.” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

į daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
' Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... Sflį. 
Audeklo apdaruose .................. 75c.

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ............................... . 19c.

į ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
j “Žemė ir žmogus” yra labai pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vbsi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių Žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ......................................... 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos, lietuvių kalboje 
iii šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. 

į lietuviai, barbarai ir tt.; <aip tie die- 
i vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
įkius jie santikius su žmonėmis ture- 
’ įo. Knyga stambi ir labai užimanti.

ai yra tikra tikėjimų istorija. 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
i ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesi pačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų benatystės istorija, 
jos pasekmės ir d<i iškas dvasiškijos 
nupuolimas, šių knygą turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 

.terjs, dukterįs ir mylimosios r.epa- 
• pultų į tokių kunigu glooa. Parašė 
kun. Geo. Townseni Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .................... ...................... 23c.

BEN-HUR.
Istoriška apysaka iš Kristaus lai

kų. Parašė Lew tVallace. 472 pusi 
Kaina ...................................... $2.00

EILĖS IR STRAIPSNLM.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, iuckų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c.

BIBLIJA SATYROJE.
į Tai Biblijos pašai ia. Į Kanadą tos 
•knygos neįsileidžia, f abai juokinga su 
379 paikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotil :us nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knysą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina ____$1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Bihlija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 

’Vfcal atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė bic-o šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kolei taip manoma, 

i Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
l“O5 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžių rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija

didelis spalvuotas žemlapis parodo 
at f teigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apykričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res? 
publika, čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo .Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
su‘.artis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visų Lietuvą iš lauko ir 

' iš vidaus. Kaina .......... i.. :.t.- $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

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

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

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tartiškos, humoristDkos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems aovaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kod '! turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
nžsitildntis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės unitai tiki į viso
kius prietarus, bartus ir tt...........15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

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

" ii. Kain;piai. 50c.

AIJCOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų varto iami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitų knygutę. Kaina 10c.
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ŽINIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

(Gautos aplinkiniais keliais)

PRAŠO PAGALBOS NU
KENTĖJUSIEMS NUO 
BOLŠEVIKŲ TERORO.

Vilniaus dienrašty

skiriamos pagalbos 
lingiesiems. 
tautiečiai, 
kad kuomet

Naciškojo Bolševiz- Jieško Bolševikų
mo Planai. Pagrobtu žmonių

Reikia Užsilaikyti Ramiai

» ... k .1. >.», ' Lietuvoje leidžiamas ūki-j
Ruošias, nacionalizuoti ninkų iuikruštLs, ‘ Ūkininkų i

Lenkijos turtus vokie- Patarėjas,” turi įvedęs sky- Į
ciams- ’ rių, pavadintą “Žinios apie

į Vokiškas nacizmas yra dingusius ir jieškomus.” 
reika-1 panašus i rusiškąjį bolševiz- i Tame skyriuje Lietuvos

Visi. brangus Imą nevien tiktai vienos žmonės jieško savo giminių, 
neužmirškime, partijos ir vieno vado dikta- j kuriuos bolševikai bėgdami 
mes esame pa- turą. bet ir žmonių turto plė-; iš Lietuvos pagrobė ir neži- 

kaž-koks Dr. nia ką su jais padarė.

'; reiga yra jiems padėti nuga- Lenkijos rytų turtus. Tas

* v

M ; ...

ciąs gyventojus ; reiga yra jiems padėti nuga- Lenkijos rytų turtus. Tas ani‘ kari Qten»bolševikų teroro ir karo au-įlėti žiemos kietumą ir sun- plotas siekiąs 87,000 ketv.į ? k t-H P* j
droš nukentėjusiems žmo-įkumus. Pasistengkite, kad kilometrų ir jame esą, be P ‘ - 1U ■ jau
nėms. Tarp kita ko, atsišau- atėjusios Kalėdų šventės žemes ūkio, “didelio našu-
kime sakoma: ; nors kiek jau butų šviesės- mo ir turtingą ateitį turintį

nės ir skaidresnės nepritek-“Pagelbėti vargan pate-1.. . x. „ 
kuriems yra kiekvieno tau- mJe esantiems- 
tiečio pareiga ir kartu yra
pati brangiausia auka ii 
draugiškumas savo artimui, 
kuomet broliškai, o ne vien 
tik iš malonės, dalijamasi i 
tuo, kas turima. įveikti ne- į 
išvengiamus sunkumus ii • 
šaltį žiemos metu bus leng
viau, kada tikrai broliško? 
meilės šilima bus persiėmę 
visi tautiečiai. Tai bus visų 
vieningumo ir susiklausvmo 
simbolis, kurios reikalauja 
šiandieninis gyv e n i m a s 
daug labiau, negu pirma 
kada.

“Kreipdamiesi į tamstas 
padėti i nepriteklių pateku
siems, kviečiame visus Vil
niaus apskrities gyventojus, 
kas ką išgali aukoti sunkio
je būklėje esantiems tautie
čiams. O tokių, kurie dėl ka
ro ir žiauraus

DĖL ŠILTINĖS UŽDARY
TOS BAŽNYČIOS IR 

MOKYKLOS.
Vestuvėse ir šermenyse gali 

dalyvauti tik artimieji.

nų vadų mokykloje, prašau 
pranešti Jaroševičiui, A lėk- ’

pramone. Toliau laikraštis! £ žinančius apie likimą 
rašo: Tie naujieji rytai at- jNazaravo Vlado, dirbusio 
eitjje nebegali būti gyvena- į Karvelio prekybos namuo- 
mi, kaip ligšiol. misnų gy- prašau pranešti Lukui 
ventojų. Jų grynai voktas Nazarawi Rozalimas, Ba- 
pobudis tun būti uztiknn- čiun kaima?
tas.” o v - rl.Tiems turtams sudoroti 3- Kas žino apie likimą
naciai turi jau įsteigę ir tam Alekso Sabeckio, prieš karą

>• -* ■ -J* fe
’ A > Vį©

Švedų laikraščiai iš Ber- tikrą įstaigą. Ji vadinasi: bav^m Pabrade? poligone,
lyno rašo: “Kaune, Vilniuje “Vyriausioji Rytų Turto P^™ ^"^iu kaime
ir dar 10 sričių Lietuvoje vi- Valdymo Įstaiga. Tas^abeckiui Aviziskių kaime, 
sos bažnyčios' ir kinemato- D-ras Winkleris esąs tos į. Palonų pastas, Kėdainių 
grafai esą uždaryti dėl išsi- staigos vedėjas. Taigi jis aP*Kr-
plėtusios ten dėmėtosios šil- aiškina, kad šita jo įstaiga,

Čia yra parodyti vienos New Yorko mokyklos vaikai suguldyti slėptuvėj. Jie pratinami užsilaikyti ramiai oro užpuolimo metu.
Trijų Rusų Byla Vokiečių Teisme.

Zeitung

Baisus Bolševikų 
Darbas Noreikiš

kių Kaime.
Tik šiomis dienomis atė

jo iš Lietuvos žinių, kas atsi
tiko Noreikiškių kaime pe
reitų metų birželio 25 die
ną, kai bolševikai bėgo iš 
Lietuvos.

Noreikiškių kaimas ran
dasi Šiaulių apskrity. Netoli 
to kaimo yra miškelis. Bir
želio 25 d. į tą miškelį pri
gužėjo ginkluotų bolševikų. 
Jie užklydo ir į Jakavičių 
ūkelį, kuris guli netoli nuo 

; to miškelio. Paties Jakavi- 
i čiaus nebuvo namie, nes jis 
tarnavo Šiauliuose. Bolševi
kai namie rado tik jo žmo
ną, kelis jos pažįstamus iš 
Šiaulių ir kaimyną ūkininką 
Taralių.

Visus tuos žmones bolše
vikai išsivarė į miškeli. Vie
nas jų, Jakavičių daržinin
kas Aleksas Riekus, 20 me- 

j tų amžiaus, čia pat kieme 
buvo apkratytas ir nors nie
ko pas jį nerado, nei jis pa
sipriešinimą kokį rodė—ne
žinia dėl ko jis buvo tuojau 
nuvestas už daržinės ir 
dviem šūviais į nugarą nu
šautas. Likusius nuvedė ir

“Deutsche Zeitung im po malkomis. Jis teisinosi,
Ostland” rašo, kad Kaune nieko apie juos nežinojęs,; . T.
posėdžiavęs “vokiečių teis- gal juos kas įkišęs tenai' suguldė, miškelyje. Iš šių

4. Motinos Elenos Rače-
tinės~"epidemijos." Generali- vykdydama jai pavestą ūž-
nis komisaras von Renteln davinį, turinti konfiskuoti ir: J mjarnpo eje, Mikalavos 
paskelbė įsakvmą. kuriuo sunaudoti 230,000 pramo- kaime, Kalnų g.12, įieško 
Lietuvoje 'uždraustos mu-, nės ir amatų įmonių ir 250,- duktė. Ona Jaruševičiene, 
gės, tingai ir žemės ūkio 000 miesto namų bei skly- Kas,zmo aPle hkimą,
produktų pardavimas viešo- PU. ,k^2?™'i (’Stoenl^a Seto 
se vietoje. Lietuvoje esą už- siajai Lenkijos valstybei ar Unuenngen), Mrma berne 
drausti ir visokie kiti susi- buvusiems Lenkijos pilie- Oer. v
būrimai ir tikybinio pobu- čiams.” Šios įmonės jau da- ..5- Kas žino apie vetenna- įaikvma

■uueue.na. sueiS°s “ž bažnyčių bar esančios perleidžiamos fek^iti^un%^ ' ‘ *
bolševikinio sienų riblL Vestuves ir lai-j J privatines rankas. Pirmo-; tautą. Vaitiekau^ sunu. o-,. x i

teroro viešpatavimo Lietu- dotavęs leidžiama apvaikš-,voip natpko varran vra ne- ciotl tik artimiausiems gimi- įmonę norinčio gauti ašvoje pateko vargan, via ne Vilniuje menybę.” Prašymų esą gau-maza visose Lietuvos daly- , , tvaune n v niuuje ? v y ..m,m
se. taip pat ir Vilniaus an- mokyklos ir kitos švietimo nama is Vokietijos TOtae- 
skntvip Dar aštriau ir kiai įstaigos dar veikiančios, cių. Lenkijoje gyvenusių 
Iriau ta skurdą varga ii* ne Tuo tarPu apylinkių mo- vokiečių ir vokiečių repat- Alytaus apskr.

~ u, ■' ’? &a 1 . kvklose mokslai nutraukta* riantu. Už įmonę reikia ma< 6. Kanai ir _
Datv^llUbo?£U4kiSoZ^OTO ir moksleiviams uždrausta žai įmokėti, be to, už likusią riai, žinantieji apie Jono Gabrikovas kalti- nai Pasita.ik? užmušimų dėl
Lavoje meto Tež nTi? nežiūrint to, ko- sumą .nustatgižemį Ta“ nam^uo0“^ vto, ~

J kia bebutu proga.” simciai. Tūkstančiai, kaip, laiku tarnavusio Pabiades t $autu ’ ėmeJq Teis.
—----- išsireiškia autorius, įmonių ’ poligone Nr. 30918, prašo- ^^^Jn^Torėj

VOKIEČIAI KONF1SKA- rezervuojami vokie- mi pranerti tėvui Jonui Bal- J nuvežti i Kauną vą—6 mėnesiais kalėjimo.
VO VISUS KAILINIUS ’ čianis-karo dalyviams ; trami Tarankių pašto, * "

Is straipsnio dar matyti, agentui a,
kad yra paskirtas speciali-1 7. Kas žino apie likimą Pas Savorą Vetlovą du g 1 

ko- i Pilypavičiaus Vlado, buv. šautuvai buvo rasti paslėpti išs^i^ 
savival-------------------------------------

mas.'7 Buvę teisiami trys keršto sumetimais. Proku-! išskyrė keturis: ūkio savi- 
žmonės, kaip iš pavardžių roras Hennig pasiūlė jo by-įn*nkę Jakavičienę, kaimyną
atrodo, Lietuvos rusai: ūki- Iš iš dviejų pirmųjų išskirti; Petr3 Tpralių ir šiauliečius 
ninkas Mitrofanas Vetlo- ir pakvėsti daugiau liūdi- Stasį Ciesielskį ir Joną Da- 
vas, darbininkas Savoras ninku. O kai dėl Mitrofano
Vetlovas ir dailydė Grigas Vetlovo ir Grigo Gabriko- 
Gabrikovas. Jie atsidūrę vo, kurių kaltė aiškiai įro- 
kaltinamujų suole už neteik dyta. prokuroras pasiūlė 

nubausti — vieną 2 metais 
Vaitiekaus sūnų, pas yj Vetlovą buvę su- kaĮ®jimo> ° antrą 9 mėne- 

prieš karą gyvenusį Žeimių rastį 4 šautuvai. Kaltinama- s’a^s-
miestely, Kėdainių apskr., gįg aiškinęsis, kad jis tuos' Prokuroras dar pastebė- 
ma?PJ?^a^ Pra^™as pranešti šautuvus radęs ir atsinešęs jęs, ^a<i ginklai jaunų vyra
Kriščiūnui Vaitiekui, Voz- namo. Iš vieno šautuvo jis kų rankose esą pavojingi, 
bučių kaimas, Seirijų valse., šovęs kažin kokią moterį, Gyventojai tuo budu esą 

! kui i jį “užpuolusi su kir- rimtam pavojuje, nes pasku-

siauoas žvelgė visiems į 
akis. Gyventojų areštavi
mai, terorizavimai ir šiurpą 
keliantis ištrėmimas Siby-

1R PIRŠTINES.ran, daugelį galutinai su
žlugdė: atėmė vaikams tė- . . ,, ,. ... _ «« •vus - mairintoius seniams Vokiečių komisaras įslei- nis Vokietijos Reicho
šeimom* žmonoms Hmi- Jo i Lietuvos, Latvijos, Es- misaras vokietybei stipnn- Jonavos valsčiausnėms ir artimiesiems _?še - ir Baltgudijos gyvento- ti.” Tokio gigantiško ir be- dybės sekretoriaus, bolševi-

nmintnins*' rtanaplic ius atsišaukimą, kad jie au- gėdiško turtų atėmimo iš ku suimto 1940 m. lapkričionorike tnrtn. ir ? kotų vokiečių kariuomenei nukariautujų istorija turbut 15 d. ir 1941 m. birželio 5 d.
kailinius ir vilnonius daik- nežino. išvežto iš Kauno į V ilniaus

menkų priežasčių.
Teismas nubaudė M. Vet- 

norejęs si lovą 2 metais, o G. Garbiko- 
_____ _________  į Kauną
vienam savo pažįstamam. Tardymo metu kalėjime iš

būtas laikas įskaitytas į bau- 
Byla prieš S. Vetlovą

lylą. Šiuos keturis bolševi
kai nusivarė į gilumą. Stai
ga miško gilumoje nuaidėjo 
vienas po kito eilė šūvių.

Suguldyti žmonės sute
mus drįso pasikelti ir išsi
skirstyti po triobas. Išves
tieji į mišką keturi negrįžo. 
Tik kitos dienos rytą, atvy
kus iš miesto ūkio savinin
kui Jakavičiui, grupė vyrų 
išėjo miškan. Per 100 metrų 
nuo triobėsių, miškelio gilu
moje, šakomis apmėtyti, per 
10—20 metrų vienas nuo ki
to gulėjo keturi lavonai. 
Taip sunkiai sužalotus lavo
nus sunku beisivaizduoti. 
Jakavičių ūkį raudonarmie
čiai visai išdraskė ir apiplė
šė. Manta rtiraižvta durtu
vais, brangesni daiktai su- 
naukinti ir pagrobti.

Toliau atsišaukime sako- tus. Už aukojamus daiktus 
ma: busiąs mokamas atatinka-

“Visi alkstantieji, risi mas atlyginimas. O jei kas 
skurdan ir vargan pakliu- nenorės atlyginimo imti, tai 
vusieji turi pajusti, mieli tuos pinigus vokiečiai ati- 
tautiečiai, musų širdį ir tik- duosią labdaringoms įstai- 
rą musų šio reika’o suprati- goms.
mą. Visus geros valios gy- Kitu reicho komisaro Įsa-

---------------kalėjimą, prašau pranešti
RAGINA AIRIJĄ STOTI Pilypavičienei Bronei, Jo-
KARTU SU AMERIKA, navoje, valsčiaus savival-

Pereitą sąvaitę Dubline dybė.
įvyko Airijos valdžios opo- 8. Kas žino apie Matutį 
zicininkų partijos metinis Igną, tarnavusi 5-tam pėsti- 
suvažiavimas, kur tos par- ninku pulke, ir leitenantą 
tijos vadas,James Dillon, i Mineflri Juozą iš Pabardės

ventojus Komitetas kviečia kymu, visi kailiai, o taip pat pasakė ugningą prakalbą, poligono, pranešti St. Mi- 
aukoti daiktais, maistu ir pi- kepurės, pirštinės ir batai iš ragindamas Airiją stoti iš-; neikiui, Vilnius, Didžioji 
nigais. Tuo reikalu bus vyk- kailio ir veltiniai (vailo- vien su Amerika ir padėti gatvė 29.
doma visoje apskrityje, vai- kai), esantieji krautuvėse jai šioj sunkioj kovoj už sa- —
sčiuose ir kaimuose, viešos ar lombarduose konfiskuo- vo gyvybę ir laisvę. Nors D-RUI K.
rinkliavos, koncertai, vaka- jami. Tiems daiktams pirkti Airija negali daug padėti, 75
rai su atitinkama programa, leidimai iki atskiro Įsakymo nes ji nedidelė ir neturtinga

GRINIUI JAU 
METAI.

kur visos gautos lėšos bus negali buti išduodami.

Karas Afrikos Tyruose

šalis, bet ji turi padėti kuo1, 
tik gali, sako Dillon.

Amerika esanti geriausia 
airių draugė. Amerikoje ai
riai turi geresnę duoną ir 
daugiau laisvės, negu Airi
joje, “todėl kas puola Ame
riką, tas yra

Teko patirti, kad Kaune 
paminėtos buvusiojo 

Lietuvos respublikos prezi
dento Dr. K. Griniaus 75 i 
metų sukaktuvės. Paminėji
me dalyvavo artimieji jubi
liato draugai.

1 m? jid mano priešas i.- --------------
PAGARSINIMAIDillon. Ir jis pridūrė: Kia- ------------------

li

Šis vaizdelis parodo anglu ka reivius kraunant bombas i bombanešį orlaivį Afrikos ty ruošė. Anglai tenai buvo jau du kartu nuveikę priešą, bet dabar jau antru kartu traukiasi atgal.

rtinga Vokietija. Italija ir 
Japoniia užpuolė Ameriką 
iš pasalų, todėl šitos trysi 
šalys yra mano priešai, ir 
priešai visos airių tautos.”

Bet dabartinė Airijos val
džia su De Valera priešaky 
prunkščia prieš Ameriką, 
kam ši padeda Anglijai. Ai
rijos klerikalai griežtai nu
sistatę prieš Angliją, kuri 
nepripažįsta Romos katali
kų bažnyčios.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

A>«kia: išpildyt: pilietybės įstaty- 
t,*; su rsiVslinirais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
\-♦m neturėta ir pagerinta

’aida Ksina 2Se
arba Kaip bpv« nukirsta 

Se. Jonui galva. Drama vienam* 
ak«e. prirašyta garsaus anglų rašti- 

I ni"kA Vertėtų kiekvienam per- 
j (kaitytt ......................................... 2Sc

KELEIVY’
Norint, kad paęj-tlnlma« tilptų į 

GREIT, reikia pndi otl garsinimą I 
admlnlstraeljon nevė ;au PANEDS- ! 
LIO VAKARO. Siunčiant per pa9- ] 
tą, reikia pasiųst 15 .inksto, kad pa
siektų mus ne vėl aj kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaitės numer} -•spėjama patai- 1 
olnt.

Norint, kad garsnlmas nes,įsi- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia alųatl Ir melsti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok) parenglm.-. trumpą prane
šimą patalpinam ui $,.00. Už dides
niu* garsinimus skaitoma nuo colio.

U* pajledkojimus tfirblnlnkų. par. 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina Se. ui od|. Stambes
nė™ raidėm antgaivis—1Se. ertra.

••Keleivio” pren.i-neratorlams už 
pajleėkoflmus gimimu Ir draugų, kai
na le. už žod}. Ma'jauslo pajleėko- 
Jimo kaina Ue.

Norint pa JI eik nt au paveikslu, 
reikia pasiųst fotog-aflją ir klaust

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, b"?, trumpai? ir aišlriqiio 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 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

‘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 netari vaiku, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but 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 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

••KELEIVI*,- »3 BROAOWAY. 
•O. BOSTON. MAS*.

I I I
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No. Š. Vasario 18 d., 1912 tu.AStuntas Puslapis

VALDŽIOS KURSAI IN
SPEKTORIAMS RUOŠTI.

Submarinos Nelaimėj Žuvo 35 Vyrai

Duoda mokslą ir primoka 
$1,440 per metus.

U. S. Civil Service prast 
mus pranešti jauniems vy
rams, kad dabar valdžia 
yra organizuojami kui^a

Bus prakalbos Lietuvos Ne
priklausomybei paminėti.

Letuvai Remti Draugijos 
2-ras Skyrius rengia Lietu- 
.’os Nepriklausomybei pa
minėti prakalbas, kurios i- 
vyks ateinanti nedėldienį, 
22 vasario d., 2 valandą po- 
□iet, South Bostono muniei-

jankių medžiagos inspekto-1 )alinėj salėj, prie Broad- 
nams ruošti Mokiniai bu.- Į tarp G ir H gatvių. 
leidžiami i kolegijų ar uni- Kalbžs Lietuvos universi- 
veratetų ir jiems bus da pn- et0 studentai Vytautas Ab- 
mokama po $1,440 per me I ^itjs kuriam pavyko pa-
tu>;. , , . Į bėgti iš po bolševikų okupa-

Jeigu kursą pabaigęs mo į qjos. Lietuvos garbės kon- 
krnys bus tinkamas inspek- j ulas adv ^lna ir SLA pre.
tonaus pareigoms, jam bu. 
duota tarnyba ir bus moka
ma $1,620 algos per metus.

Tokio inspektoriaus pa
reiga bus peržiūrėti gink ‘ 
lams skiriamą medžiagą 
kad ji atatiktų specifika
cijoms.

Aplikantams reikalingos ; 
šios kvalifikacijos:

Jie turi but šios šalies pi-1

ridentas adv. Bagočius.
Be to. dainuos p-lė Milda 

: Anestaitė, p. Ona Kavaliau- 
’ dcaitė-Casey ir Stasys kon- 
■ autas.

Visus prašo atsilankyti— .
Komitetas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šiomis dienomis ties Panamos kanalu Jungtinių Valstijų submarina “S-26” susidūrė su 
kitu karo laivu ii* nuskendo su 35 jurininkais. Tik trys išsigelbėjo, kurie yra parodyti šia- 
me vaizdelyje. Vyras su virsi ninko kepure yra kito laivo ka pitonas, kuris juos išgelbėjo. 
Submarina nuskendo 300 pėdų vandens gilumoj.

| SLA 175 kuopos vakaras 
pavyko gerai.

, Pereitą nedėldienį South 
j Bostono Lietuvių Salėj bu
vo sui uostas SLA 175 kuo
pos vakaras Lietuvos nepri
klausomybei paminėti. Tie
sa, apie Lietuvos nepiiklau- 

■ somybę nedaug tebuvo aiš- 
i kinta, bet vakarienė buvo 

labai gera, žmonių buvo 
daug, buvo oi kestra ir sve
čiai jautėsi labai smagiai. 
Vakaras prasidėjo 5 valan
dą, o pasibaigė tik apie 12- 

; tą vai. Už vakarienę kredi
tas reikia pripažinti šeimi
ninkėms, kuriomis buvo: A. 
Matuliauskienė. A. Panek. 
Ona Sangailienė, A. Palbv, 
Lukienė ir A. Ivanauskienė. 
Jos pradėjo rtioštis subato
je. dirbo visą nedėldienį ir 
pabaigė tik panedėlio vaka
rą. SLA Narys.

Užpereitą nedėldienį Rox- 
buryje susikūlė du pavogti 
automobiliai. Vienas jaunas 
vagis buvo sužeistas ir su
imtas. o trys kiti jauni pik
tadariai pabėgo. Viena ma
šina buvo pavogta iš Brigh
tono. kita iš Brookline’o.

I«t. TKObrUtg*

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir tventadieaiato 
■no iki 18 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. D. PILKA I

Protestas prieš Housing 
Authority Įsakymą.

Bostono Housing Autho-

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

i
»tLParsiducda Bekemė

Gali pirkt ir su namu ar gali rau* 
davot. Visi geri įrengimai, pelno Ka
lima padaryt apie $150 į sąvaitę. Kas 
norėtų pelningą biznį įsigyt nepra
leiskit progos. Kreipkitės tik tie, ku
rie tikrai nori pirkt. Klauskite “Ke
leivio” ofise. (9)
253 Broadway. So. Boston, Mass.

Thomas Park, So. Bostone
2-jų šeimynų namas 12 Ruimų, su 

visais įtaisymais, aliejum šildomas, 
Lietuvos nepriklausomybe, Parsiduoda labai žema kaina $3,100.

', Kreipkitės pas B. KONTRIMĄ (8)
Nonvoodo Lietuvių Pilie

čių Bendrovė pereitą nedėl- 
Kliubas dieni buvo surengus prakal-

liečiai, geros sveikatos, ne- Į rfty išsiuntinėjo visiems Supiaustė moteriškei veidą, 
jaunesni kaip 18 metų i i South Bostono gyventojams 
nesenesni kaip 35 metai.

Be to, jie turi tur
vienus metus inžinierijo Prisi jie išsikraustytų, nes . .. , -• ... , Tmokslo pripažintame uni i žaidžia jau pradėsianti čia ^ertej sto\ejo mote- ; Lietuv ų
versitete ar kolegijoj, arbi asus namus iiauti. kad pa- rls lr !auke g^kano. Štai- rengia Lietuvos Neprikišu- bas Lietuvos, nepnkJauso-
du metu bendro mokslo ku uošus viena" ••defense" na- ea P?e. ** Pnbe?? "e2‘T L°-ra-'nbeSv-!' "‘T’!! P“ i^ri- niSė

mas jai vyras ir kirto kelis . bes Dr. Mikolaitis. Dr. Mis- redaktorius, kuris nušvietė
kartus peiliu jai Į veidą., kinis. Dr. Gaidis ir ‘'Kelei- lietuvių tautos kovas už ne

A .j, ,.įr. j_ ...... Pradėjus moteriškei klykti! vio” redaktorius Michelso-

Pereita nedėldieni East
Lavvrence’o lietuviai rengia 

apvaikščiojimą
Norwoodiečiai paminėjo

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

!!r ,bizn7rT£ tal p-B.Š ? Bostone buvo toks atsitiki- Ateinanti nedėldieni. va- 
a^.va2“?° rnas. Brooks ir Bennington salio 22 dieną. Laurence’o 

__ .Ž- ’1 au?.-\ _.s eratviu kertei stovėio mote-: Lietuviu Ukėsu Kliubas

598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

uosus vieną ______ __
rioj nors pripažintoj tech mų koloniją. Bet daugeliui Į™* įai *-p 
nologijos mokykloj, kui namu savininku Housing v?1 1L* J3Į J
mokinosi chemijos, fiziko, Authoritv da nėra užmokė- PradeJus moteriškei

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet

piiklausomvbę senteu'ir da- Pas ,?ausi‘ senom kai‘ 
* nom visokiu,towor;i-e,- - . - - - „ • ne savo balsu, užpuolikas, nas. Be to, dainuos prof. rcmas lietuvių pastangas at-LSS ’ £ K? pabėgo ir pasislėpė. Sužalo-, Pauliukaiėfo choras, K. Va- gauti Lietuvai laisvę šiam

•.. _ .‘ J-' , ...... T . j „i?-tnn 'piliai ca moteris buvo nuvežta ii- lungevičius ir Ona Kilme- Karui pasibaigus. Po prakal
bas tūli tokių ktalifika- g . ..L..,. , f goninėn. Tenai nustatvta. Iaitė-Kibildienė. Leo Billa bu, komunistai buvo pasta-

cijų. gali tuoj paduoti aph- mų Associacija įskėlė pnes | .. atvykusi iš 1 akompanuos. Gros Juozas, tę’ kalbėtojui porą savo
.lankų aplikacijom- Housing Authon y proteste Win[b į East'Bostoną' Raimondas ir Helena Skro- žioplų ••klausimų." Kalbė-reikmes,
auti visuose Naujo n įslinko komisiją kad >u- gin;injų-aD,ankyti Jidžiai. . tojas juos pašiepė ir publi-ten. Ei,k,ros. vho*i, b

f i> • o 'on- va(jjnasj Sylvia Tore, 30 Visa tai bus Kliubo salėj, ka palydėjo juos juokais.
metų amžiaus. į 41 Berkeley st., 2 valandą ---------- 7------------------------

popiet. i.......... .

Raciją. Blankų 
galima gauti 
sios Anglijos paštuose, arbf 
U. S. Employment ofisuose 
Reikia prašyti: Card Forrr 
4000-ABC ir Suplementa 
Form 161. Išpildžius jas.

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 

PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE-

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L: Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

-izinctų su šio 
gresmanu \Yashingtone ir 
nrašytų ji pakeisti Housing 
Authority administracijos 
Dianą, duodant gyvento-

I GUMOS.
Visoks Tavoras gvara rituojamas, 

i Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
! veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

reikia pasiųsti šiuo adresu • jams laiko susirasti namus 
The Manager, First U. S . kitur.

Pasveikinimas iš Floridos.
Šiomis dienomis į Flori-i 

dą išvažiavo keliatas lietu-
Civil Service, Koom 1. Fost į 
Office, Boston, Mass.

Vėliau aplikantams bu- 
pranešta, kur ir kada stoti 
kvotimus.

Paduodant aplikaciją rei 
kia pasižadėti, kad mokslr 
pabaigęs sutinki tarnaut" 
šitose pareigose nemažiau 
kaip 2 metu. Šitos tamybo 
teritorijon įeina visa Nau 
joji Anglija, būtent: Con
necticut, Rhode Island, 
Massachusetts, New Hamp
shire, Vermont ir Maine 
valstijos.

Suėmė padangų vagių 
organizaciją.

Bostono apylinkėj suim
ta 10 jaunų vagilių, kurie

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ. 
nnaTAV MA£fi_

Tel. Commonwealth 4570.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica, Plain. Mass.

Federal National Bankas į 
išmokės dar $1,078,290.
Bostono- Federal Natio- » 

nai Bankas, kuris anais me- { 
ir pasveikinimą iš Miami į tais užsidarė su žmonių pi- •
Oras esąs labai gražus, pal- nigais, šiomis dienomis iš- ! Res- Tei. Amoid 1028 5

viu biznierių iš Bostono. 
W. A. Amsie jau prisiuntė

mos žaliuoja, gėlės žydi, ju
ros vanduo šiltas, bet žmo-

vogdavo automobilių pa-nių 5įmet efą žymiai ma-
dangas ir pardavinėdavo įiau. negu būdavo kitais 
’as tūliems biznieriams, ku-
rie paskui parduodavo tas _________
nadangas automobilistams.
Kaip matu iš pavardžių, vi
ri suimtieji yra airišiukai.Į

Įvažiavo automobilium 
j medį.

Braintree miestelv, netoli

moka buvusiems savo depo- 
zitoriams dar $1,078,290. 
Šį kartą išmoka nepilnus 5 
centus nuo dolerio. Tai bus 
7-tas ir jau paskutinis išmo
kėjimas. Išmokėjimas tęsis į 
apie 6 savaites. Depozito- 
riams bus duota žinia, kad 
nueit pinigus pasiimti. Iš 
viso esą 35.505 depozito- 
riai.

FLOOD SOUARE 
RARDWARE C0.

A. J. ALEKNA, Savin.
n n startu/a v 0450 DRvrruzTTJ-ai

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

Valdžia paimsianti trans- 
portacijos priemones.
Eina kalbos, kad federa

linė valdžia ruošiasi paimti 
i savo kontrolę visas trans- 
portacijos priemones Mas
sachusetts valstijoj, nes pri
vatinė tų priemonių kontro
lė neatsako karo laiko rei
kalams. Bušai priklauso vie
nai kompanijai, gatvėkariai 
kitai, geležinkeliai vėl kitai. 
Kai reikia gTeitai organi
zuoti kareivių ar karo me
džiagos transportą, tai neži
nia su kuo tartis ir nevisada 
galima susitarti. Privati
niam bizniui lupi tik pelnas. 
Jeigu gelžkelio kompanijai 
kuri nors linija pelno ne
duoda. tai tokia linija visai 
uždaroma ir gyventojai pa
liekami be susisiekimo. Tai-j 
kos metu valdžia nekreip-į 
davo į tai dėmesio. Bet da
bar karo laikas, transporta- 
cija reikalinga ne tiktai 
darbininkams į dirbtuves 
važinėtis, bet ir karo me
džiagai vežioti. Gali prieiti) 
da prie to, kad bus rekvi
zuoti ir privatiniai automo
biliai.

DO 18 19 metų amžiaus. Jie B ; dėl.
oavogdavo automobilius, is- dj . b įju* į automobi. 
važiuodavo , laukus ir nu-. H ‘ katastrofa! Važiuoda-
imdayo ratus. Pas vieną tų did H greitumu. chai, Dorchesterio kliubas turėjo 
vagilių rasta lb automobi- , p da,~ į j vakarienę.

l",n0„±LP ' d! taip smalkiab kad Dorchesterio lietuvių ,
- * _ 2_______ ' Per priešakini automobi- Į kliubas irgi turėjo vakarie-Į

Policiia iieško automobi 1 liaus stiklą ir aUimuš^s ? nę pereito nedėldienio va-į 
:_f 1 medi užsimušė ant vietos. ' karą. bet žmonių buvo ne-į

' daug. Mat. tą vakarą buvoristo, kuris Chelsea je Įvažia
vo į kitą automobilį, sužei
dė žmogų ir pabėgo.

Ant AYashington streeto 
pereitą nedėldienį automo
bilis užmušė Marta LeTour- 
neau, 50 metų amžiaus mo
teli.

Pereitą sąvaitę Massa- Pano ligoninėn ji tuoj mirė. 
chusetts valstijoj automobi
liai užmušė 9 žmones.

daug visokių pramogų.Iškrito per langą ir už
simušė.

Roxburyje. Magnolia gat-, Adv. Bagočius kalbėjo 
vėj, šį panedėlį iš trečioj Scrantone.
aukšto iškrito per _ langą Adv Bagočius buvo pa- 
Hortense Robinson, 76 me- kviestas i Scrantoną pasa
tų amžiaus senelė ir susilati-i prakalbą pereitą nedėl- 
žė kaulus. Nuvežta Matta-! clieni Lietuvos nepriklauso

mybei paminėti. Iškilmės 
Davykusios labai gerai, 
žmonių buvę apie 1,000.Vaikai išplaukė jūron 

be irklų.
Keturi maži vaikai nusė

do į svetimą valtį be irklų ir 
atrišo ją nuo stulpo. Juroj 
tuo tarpu vyko atoslūgis ir 

•vanduo išnešė juos Fort 
Point kanalu tolyn nuo 
kranto. .Juos išgelbėjo poli
cijos botas.

Tūlas Riker atvažiavo su 
savo žmona iš Hinghamo į 
Bostoną ir, įneinant jie
dviem į restoraną, moteris 
prapuolė kaip akmuo van
deny. Dabar policija jieško.'

WATCH REPAIR
MES PARDUODAM

BULOVĄ, HAMILTON, 
GRUEN, ELGIN, WEST- 
FIELD ir EYKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

South Boston, Mass.

Užsiregistravo 300,000 
naujokų.

Šią sąvaitę Massachusetts 
valstijoj užsiregistravo apie 
300,000 vyrų armijos tar
nybai.

Tūlas Joseph Broussard 
East Bostone gavo 30 dienų 
kalėjimo užtai, kad pavogė 

išvarą cukraus.

Y V O N N E’S
HOLSE OF BE A UTY

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų J 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma Į i 

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir pasre- » 
fintą laida. Kaina ...................  25c. į L

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASYEBN AVENUE

Dedbam. Mass.
Tel. DEDkam 1636

*♦*<*******¥****•¥*******************
The Mutual Savings Banks of Massachusetts

skelbia

REIKŠMINGĄ NAUJĄ 
KARES METU PATARNAVIMĄ

Patriotiškas būdas kuomet taupai dėl Defsnsc 
Savings Bondų kožną mokėjimo dieną.

Tas šūkis nuskambėjo.
Kožną mokėjimo dieną, nepirk tų daiktų, kurie nereika

lingi. bet nupirkie bondą ir tuos daiktus, kurių reikia 
musų šaliai. Pasiųsk savo dolerį į mūšį!

Pagelbėt jums tai padaryt, jūsų Mutual Savings Batikos 
suformavo Victory Kliubus, kurie veikia taip pat kaip 
Kalėdiniai Kliubai.

Viskas kas reikia tai prisidėt prie jų. Paprastai, nu
spręsk atidėt dali savo algos kiekvieną sąvaitę kad nupirkt 
U. S. Defense Savings Bondą. Kiekvienas Victory Kliubo 

narys gaus ženklelį. Tas ženklelis bus žymė 
jūsų patriotizmo parodyt pasauliui kad jus 
padarot savo dalį. Bondas bus išrašomas 
jįUsų vardu kaip tik sumokėsi reikalingą 
dalį: paskui jus vėl galėsit pradėt taupyt 
antram.

Įstok į mus Victory Kliubą —ŠIANDIE. 
Stokite iš visos apielinkes. Paremkime 
Ameriką! Buk Minute žmogus 1942.

join the Victory

AT YOUR MUTUAL SAVINGS BANK

TeL 28624 Gyv. 31182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nao 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu iriesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu slrinlna.

114 Summer Street,
LAVVRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadieB.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAL 
(Insured 

Movers)
Perkraustom 

čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigioa.

Dideli pagerinimai ir 
Iiydranlie Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimą vieta: 
1 HAMUN STREETBchtt 8L,

i 1




