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Mūšiai Ties Javos Sala 
Siautė 3 Dienas ir Naktis

Litvinovas Nori NUMATO RUSŲ- 
Antro Fronto.

Pereitą sąvaitę Maskvos 
agentai Nevv Yorke buvo 
surengę Litvinovui prakal

SUDUUŽYT1 26 JAPONŲ naikintuvų tipo. Kiti jų lai- korius, Litvinovas kalbėjo 
LAIVAI. vai buvo sugadinti. Tai bu- Maskvos vardu. O ką jis pa-

Bet priešas vistiek iškėlė ton V? i^?1- skaVdlJs smūgis fcakė? Jis reiškė pageidavi- 
net pnesas visuck MKeie ton ojan<ju lalVynui. Ar dalyva- uliantai isteio-tnsalon 60,000 kareivių. ... fll* 1A_ *aa ananiai jsieigiųtnnsf miiRinn p Amen- antrą frontą prieš Vokieti

vo laoai sKaucius smūgis 
olandų laivynui. Ar dalyva
vo tuose mūšiuose

Java yra viena svarbiau- kos laivvnas, žinios nesako. V? * navaZnn HirUrk ink
Siu salų Olandijos Rvtu In- Amerikos orlaiviai daly- įLi pSui^vieVų Rusiją U

vav'°- ..... • naujo, sako Litvinovas. Ir
Japonų nuostoliai išrodo jeigu tas žygis Hitleriui ne

daug didesni, nes jų du di-, paVyks, tai ateinančią vasa- 
deh skraiddbliai buvo nu- ra jįg busiąs jau sutriuškin- skandinti, vienas visiškai ^ Bet ffd tas žygis jam 
sugadintas, vienas sužalotas nepavyktu, tai aliantai buti- 
ir vienas neaiškaus tipo ka-;nai turi pulti Vokietiją iš

siu salų Olandijos Rytų In 
dijose. Tenai randasi ir tos 
salų imperijos ^ostinė 
—Batavija, ir dažnai mini
mas uostas Soerabaja. 
Olandai, amerikonai ir ang
lai buvo pasiryžę ginti Javą

JAPONŲ KARĄ
L’ž dviejų načneoių japonai 

griebsią 'Vladivostoką.
Iš Čunkiąo pranešama, 

jog Amerims, Anglijos ir 
Kinijos getai informuoti 
ekspertai tenfai esą įsitikinę, 
kad Japonijos karas su So
vietų Rusija .esąs jau nebe
toli. Japonai esą nusistatę 
griebti iusų Vladivostoką, i

Dar $32,767 JOOJIOO
Karo Reikalams

Didžiausia sąmata pasaulio 
istorijoj.

Senatas ši panedėlį vien
balsiai nutarė užgirti karo 
reikalams dar $32,767,737,- 
900. Tai yra didžiausia su
ma šalies išlaidoms visoj 
pasaulio istorijoj.

Svarstant šitą sąmatą,

KELEIVIS 
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No* Ea«laad. and aboot M09.M6 
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Hitleris Kaltina Rusijos 
Orą ir Amerikos Žydas

BET SNIEGAS JAU TIRP 
STA IR NACIAI ATSI- 

GAUSIĄ.

jau
“ir

visomis savo jėgomis, nes(
tai jau paskutinė svarbi' i o laivas susprogdintas. ■ kakairn 
Junginių Tautų pozicija Trys naikintuvai buvo ' *

Senatan buvo atėjęs gen. 
kuri jie visados žiurėjo kaip Marshall, generalinio štabo 
į Rusijos pišlalietą atstatytą viršininkas, kuris pareiškė, 
prieš Japonijos galvą. Už- J°g atėjo laikas, kuomet 
puolimą japonai pradėsią žaisti ar ginčytis negalima, 
tuojau, kaip tik jie įsistip- Atėjo laikas, kuomet karą 
rins Olandų Indijose? Japo- mes turim nešti į priešo na- 
nų imperialistams Vladivo- mus.
stokas visados buvo kaip ,^r.P° .žodžių

Žydai busią išnaikinti ir 
Hitlerio saulė apšviesiait- 

ti pasaulį.
“Šiandien

Pacifiko vandenyne. Jie su
koncentravo tenai savo ar
miją, laivyną ir oro jėgas. 
Pereitą penktadienį prasi
dėjo japonų puolimas. Jie

__  _ ___ ___ _ Senatas
turi įsteigti antrą kaulas gerklėj,’ o dabar jis visai' nesiginčijo. ’ Vienbak

degti ir palikti skutant. Du kode! Litvinovas ^j^esnis. »"

kiti skraiduoliai buvo patai
kyti bombomis iš oro, bet 
kiek jie sugadinti, nėra ži-

uz-

nių. Ir prie to visko nuskan-
atplaukė juromis. Jų trans- dinta 17 transportų su prie- 
portus su kareiviais lydėjo šo kareiviais ir karo me-

................... jie bijosi, kad amerikiečiai
pasako Stalinui įsteigti ant- neįsitaisvtų tenai papėdžių 

i rą frontą prieš Japoniją?

praėjo,” sako Hitleris, 
Pietų Rusijoj sniegas 

jau tirpsta, todėl aš negaliu 
pasitraukti iš savo vietos ir 
dalyvauti su jumis.”

Čia jis išgyrė nenugali- 
į niają Vokietijos armiją, į

šaliu JUP?S kurią sudužo visos rusų pa- 
pareikšti. kad priešo aimija stangos suruošti antrąją 
jau sumušta ir kad ji jau Napoleono katastrofą. Tie- 
niekados daugiau nebeatsi- sa? musų žygis turėjo susto 
kels.”

Taip kalbėjo Hitleris vo
kiečiams pereitą spalių mė
nesį, praslinkus jau ketu- 
į iems mėnesiams nuo vokie
čių Rusijon įsiveržimo.

O ką jis kalba šiandien?
šiandien jis teisinasi, kad čius bėgti nuo Maskvos, 

netikėti Rusijos žiemos spei- kaip bėgo Napoleonas, pasi- 
gai ir Amerikos žydai ne- baigė niekais.
leido jam Maskvos paimti. Rusams iabai daug padė-

Jis dabar kalbėjo iš Rusi- jo žydai, kurie valdydami 
jos fronto. Jo leitenantai Amerikos bankus galėjo su- 
buvo susirinkę į Miuncheną
paminėti 22 metų sukakti 
nuo to laiko, kaip Vokieti
joj buvo paskelbta nacių 
partijos programa. Iki šiol 
tokiose sukaktuvėse Hitle
ris dalyvaudavo ir pats, bet 
dabar jo čia nebuvo. Jo pra
nešimą čia peiskaitė Adol- 
fas. Wagneris.

ti, nes per visą grūdoj, sausį 
ir vasarį Rusijoj siautė tokie 
speigai, kokių tenai senai 
jau nebuvo. Vokiečiai tokių 
biaurių aru nesitikėję ir ne
buvę pasiruošę. Bet rust, 
pastangos priversti vokie-dar skirti arti 33 bilionus 

Šis įnešimas dabar eina 
į žemesniuosius Kongreso
i umus.

davo orlaiviams. Iš Vladi- 
. vostoko orlaiviai galėtų 
į lengvai suardyti Japonijos 
miestus ir sunaikinti jos 

į ginklų fabrikus. Todėl ma-

Reikalauja Uždrau 
sti Sportus.

Anglijos parlamento va

JAPONAI ŽUDOSI.
Tokijo radijas paskelbė,

-v,. . T „ noma, kad japonai griebsią kad vasario 21 d. keli japo-tn* das, ^ir Statford Cripps, pa- Vladivostoką ilgai nelauk- nų orlaiviai su bombomis
x1‘ reiškė, kad valdžia ruošiasi darni, gal už dviejų mene- krito tiesiai “į priešo laivą

uždrausti Anglijoj visokias šių, o gal ir greičiau? Japo- su lėktuvais ir nuskandino
sporto pramogas, kurios nė- nų puolimas prasidės, tur- ji-” Tai jau nepirmas toks

nno 9^. nno r. '13 suderinamos su gyvena- būt, tuo laiku, kai Hitleris atsitikimas, kad japonai
2?°t 2^7 vr’f kili 1 laiko rimtimi ir vals-; pradės savo ofensyvą prieš leidžiasi į pražūtį, idant pa-
t0’te^3iy.rd ke“tukstanPiai.lybės pasirvžimu laimėti1- -- -- -• ----- —
amerikiečių, bntų ir autra-

J JVkaro laivai ir orlaiviai. Prie 
šą puolė olandų ir kitų 
aliantų karo laivai, pradėjo loję japonus pradėjo iš vi 
atakuoti orlaiviai ir ėmė daus atakuoti landų aimija. 
šaudyt artilerija nuo salos Jos skaičius tikrai nežino- 
pakraščių. Kova buvo labai mas, bet spėjama tarp 100,-į 
atkakli. Japonai buvo at
mušti ir pasitraukė. Keli jų 
laivai su kareiviais buvo nu
skandinti. Bet nakties laiku 
jie vėl sugryžo ir pradėjo

džiaga.

lėnų. Olandai sako. kad jie 
suvalysią į jurą visus japo-

iniolūną-iš naujo. - Vėl buvoynus,-—Rodos.
atmušti, bet ir vėl sugryžo. j nesunku padaryti. Orlaivių 

Kova tęsėsi 3 dienas ir olandai jau turi. Jie veikia, 
naktis. ~ bombarduoja japonus bom-

Šį panedėlį atėjo žinių, bomis ir šaudo iš kulkasvai- 
kad per tas 3 paras ties Ja- džių. Išbaigę amuniciją, vėl 
va buvo nuskandinti ar su- gryžta į savo papėdes, pasi- 
žaloti 26 priešo laivai, bu- ima daugiau kuro, daugiau 
tent, 17 transportų su karei- bombų, užtaiso iš naujo kul- 
viais ir 9 karo laivai. Bet ne- kasvaidžius. ir vėl lekia
žiūrint to, japonai paėmė priešo naikinti, 
viišu ir iškėlė Javon apie Nežiūrint to. olandai su- 
60,000 savo kareivių su len- ■ sprogdė ir uždegė jau pas
yvais ginklais. Iškėlė juos kurinius savo aliejaus šuli-
iri jose skitingose vietotose, 
iškelti į krantą japonai su
sėdo ant dviračių ir leidosi 
salos gilumon. Vieną jų ko
loną olandai, sakoma, sulai
kę tik tada, kai japonai bu
vo jau nupyškėję 16 mylių 
nuo kranto. Olandai daug 
jų iššaudė.

Kitas įsiveržėlių būrys 
užėmė pusėtinai didelę Ra- 
wango lygumą. Čia esą pui
kus olandų ūkiai ir labai 
derlinga žemė.

Trečia kolona, kuri įsi
veržė iš Sumatros salos, to
li nenuėjo.

Per tris dienas šitose jū
rių kovose olandai neteko 
dviejų skraiduolių (kreise
rių), kuriuos nuskandino 
priešo submarinos, ir prara
do du mažesniu karo laivu,

nius ir rafineriias. Kartu 
yra ardomi geležinkelių bė
giai ir sprogdinami tiltai, 
kad apsunkinus priešui ju
dėjimą.

Ar pavyks Javą išgelbėti, 
tuo tarpu da niekas nežino.

tyhės
karą.

Šitą

pasiryžimu

jo pareiškimą pa

Rusiją iš vakarų.
Tuo pačiu laiku “Nevv

Y'ork Times” koresponden-

daryti
stolių.

savo priešui nuo-

. r>- iifr<LAirvž- Į>mMQFPViirv

kelti daug pinigų ir duot i 
Kremliui daug paramos.

Bet Hitleris tikisi dar at
sigauti ir nugalėti visas 
kliūtis. Jis sako:

“Nacizmas ir fašizmas 
šiandien turi apėmęs daug 
didelių valstybių ir.nhano 
pranašavimas išsipildys, 
L-arl yra ariizinv^

21,000,000 Korėjie
čių Prieš Japonus

Korėją dabar turi paver
gę japonai, bet 21,000,000 
jos gyventojų stengiasi iš 
okupantų jungo pasiliuo- 
suoti. Kinijoj jau susidarė 
laikinoji Korėjos valdžia, 
kuri laikosi Kinijos sostinėj 
Čunkine. Amerikos korejie-

Nuskandino Ameri
kos Karo Laivą.

Naikintuvas buvo užpultas
Ncw Jersey pakrašty.
Šį utaminką Washingto- 

nas paskelbė, kad anksti 
pereitos subatos rytą Nevv 
Jersey valstijos pakrašty 
vokiečių submarina užpuo
lė ir nuskandino Amerikos 
karo laivą, būtent naikintu
vą “Jacob Jonės.’’ Iš jo į- 
gulos išsigelbėjo vos tik 11
žmonių. Kiek žmonių žuvo. *• *■ ’ 
žinia nepasako, bet spėja
ma, kad jų bus daugiau kaip
100, nes jo įgula susidėdavo 
iš apie 145 vyrų.

AR KARIAUS BULGARI
JA PRIEŠ RUSIJĄ?

Bulgarija visuomet žiūrė
davo į Rusiją kaip i savo 
užtarėją. Bet dabar Bulga
rijos karo ministeris gen. 
Safikalov pasakė, kad Bui

čių delegacija buvo atsilan- garija kariausianti kartu su 
kiusi anądien Washingtone Venrgija “už naujos san- 
pas prezidentą Rooseveltą tvarkos” Europoj Įvykdy- 
ir įteikė jam savo rezoliuci- mą. O “naują santvarką” 
ją. kuria jie pareiškia noro skelbia Hitleris. Taigi išro- 
buti priimtais prie 26 Jung- do, kad ir Bulgarija pasiųs 
tinių Tautų, kurios dabar savo armiją prieš rusus, 
veda kovą prieš Japoniją ir . kaip pasiuntė Vengrija ir 
jos sėbrus. i Rumunija.

spaudą. Anglijos laikraščiai 
senai jau piktinasi, kad to
kiu tragingu metu, kuomet 
miestai dega. laivai skandi
nami, visokie dykaduoniai 
eikvoja savo laiką tuštiems 
žaislams.

Ypač didelis buvo spau
dos pasipiktinimas, kuomet 
vienų ristynių proga prie 
salės suvažiavo apie 750 au 
tomobilių. Anglija turi su 
dideliais pavojais impor
tuoti gazoliną karui vesti, o 
čia jį eikvoja ristynių mėgė
jai. Padarykim tam galą.' 
sušuko spauda.

Ristynės. kumštynės, šu
nų lenktynės ir joms pana
šios supuvusios senovės lie
kanos turi būt iš šių dienų 
gyvenimo iššluotos.

S'^vAisiŲ KASttš.
pereitą, savaitę Maskvos ra- Kainų administratorius 
dijas piktai atakavęs Japo- Henderson paskelbė, kad 
nijos politiką, o paskui pa- konservuotų vaisių ir dar- 
skelbęs, kad Sovietų vai- žovių kainos užšaldomos, 
džia uždėjusi areštą visiems Kainos turi pasilikti tokios, 
Japonijos turtams Rusijos kokios buvo tarp vasario 23 
ribose. Kiek Japonija savo ir 27 dienų. Bet tos kainų 
turtų Rusijoj turėjo, tuo “lubos’’ uždedamos tiktai 

gamintojams ir urminin
kams (oiselininkams). Bet 
krautuvininkams, kurie par-

Press, Hitleris čia išdėstęs 
netiktai savo nepasisekimų 
priežastis, bet kartu nuro
dęs ir kas bus daroma ti'um- 
poj ateity, kad tuos nepasi
sekimus pavertus laimėji
mais.

“Dabar aršiausi šalčiai
tarpu nėra žinių.

BRAZILIJA DUOS ME
DŽIAGOS KARUI.

Šią sąvaitę Washingtone 
buvo pasirašytos labai svar
bios trys sutartys su Brazi
lija. Einant tomis sutarti
mis. musų šalis padės Bra
zilijai išplėsti geležinkelių 
tinklą ir padės statyti karo 
laivus, o Brazilija už tai 
duos gumos, aliejaus, vais
tų ir kitokių daiktų. Victo- 
ria-Minas geležinkeliui pa
statyti Amerika duos $14,- 
000,000. Tas geležinkelis 
bus privestas prie turtin
giausių geležies kasyklų.

kad
rusai

RUSAI NUMUŠĖ 288 OR
LAIVIUS, PATYS NE

TEKO 62.
Maskva praneša, 

tarp 20 ir 28 vasario
numušę 288 vokiečių orlai
vius, patys prarasdami 62 
lėktuvu. Rusai dabar ata
kuoja vokiečių pozicijas 
visu frontu nuo limeno Eže
ro iki Juodos Juros. Šio 
utarninko pranešimas sako, 
kad pietų fronte rusai paė
mę 9 priešo “centrus.” Ką 
tie centrai reiškia, nepaaiš
kinta. Gal kokios mažos 
vertės pozicijos

NUSKANDINO JAU 44
LAIVUS AMERIKOS 

PAKRAŠTY.
Laivyno žinyba Wash- 

ingtone praneša, kad iki 28 
vasario dienos priešo sub
marinos Amerikos pakraš
čiuose nuskandino jau 41 
laiv a. * w i ■. ... ,
nuskandinti da trys laivai, l laus,uoJuvadu prieš 
du aliejiniai tanklaiviai ir,JaP<>nVs Tolimuose Rymo- 
vienas nedidelis karo lai- ^.e’ dabar iš tų pareigų pa- 

Olandijos Indi- 
pavestas pačių 

olandų karvedžiams. Gi 
gen. Wavell yra siunčiamas 
Indijon.

duoda tuos daiktus 
vartotojams, kainos 
statomos.

tiesiai
nenu-

GEN. WAVELL SIUN
ČIAMAS INDIJON.

Anglų gen. Wavell, kuris 
Ta žinią paskelbus, nesenai‘ buvo paskirtas vy-

vas. Vokiečiu submarino6 i Įiuosuotas.
turi turėti kokią nors pape 
dę netoli Amerikos, nes ki
taip joms čia greitai pri
truktų kuro. amunicijos ir 
maisto. Subman-na negali 
didelės a'.sargos su savim 
pasiimti.

APIE ILMENĄ KRITO 
14.000 RUSŲ.

Berlyno radijas skelbia, 
kad apie limeno Ežerą per 
keturias paskutines sąvai
tes vokiečiai atmušę 389 
atakas iš rusų pusės. Rusai 
palikę 14,000 savo lavonų ir 
kelis kartus tiek sužeistųjų.

LIBIJOJ PRASIDĖJO 
ORO KARAS.

Karo veiksmai Libijoj 
buvo paskutiniais laikais 
apsistoję. Dabar iš Kairo 
pranešama, kad tenai prasi
dėjo orlaivių mūšiai.

STALINAS NESIUNTĘS
POPIEŽIUI LAIŠKO.
Italų spauda paleido gan

dą, kad popiežius gavęs ka
žin kokį laišką nuo Stalino. 
Bet Berlynas sako, kad esąs 
prasimanymas.

JŲ gynimas

Amerikai Gręsia 
Infliacija.

“Nežiūrint kaip šis karas 
bus sunkus ir kain ilgai jis 
tęsis, jo pasekmė bus tokia, 
kad kai bus apsidirbta su 
visaip parazitais, pasauly 
užviešpataus tautų brolybė 
ir tikroji taika.’’

Pasidėjus pavasariui. 
Hitleris žada savo ofensyvą 
prieš Rusiją atnaujinti ir 
pasiekti visus savo tikslus, 
kurių jam iki šiol neleido

Infliacija reiškia algų ir pasiekti Rusijos sniegas ir 
kainų kilimą. Kadangi pra- Amerikos žydai.

Bet jis nieko nepasakė 
apie tai, kaip tai galėjo atsi
tikti, kad rusų armija buvo 
jau “visiškai sumušta” pe
reitą spalių mėnesi, taip su
mušta. kad jau “niekados 
nebegalėjo atsikeltu” o 
šiandien ji ir vėl gyva ir jai 
nieko nekenkia nei sniegas.

mone yra įkinkyta į karo 
reikmenų gamybą, kasdie
niniam gyvenimui prekių 
pagaminama mažai, o pini
gų apyvartoj labai daug, tai 
kainoms kilti labai palanki 
dirva. Kai kurių daiktų kai
noms valdžia jau uždėjo 
“lubas,” kad daugiau jos 
nekiltų. Bet fabrikantai ke
lia triukšmą. Jeigu uždrau- 
džiat mums kelti kainas, sa
ko jie valdžiai, tai uždraus- Suimtas Kaip Šnipas
kit darbininkams ir algų i v® “ Palm Beach rezorte, r lo- 

ridoj. federalinės valdžios

Vokiečių Baronas
ir

daugiau reikalauti. Bet A-
merikos Darbo Federaci- , . . . ,. .
jos ir CIO vadai įteikė pre- aSentaį ?“eme vokiec^ bį‘- 
zidentui Rooseveltui prašy-
mą. kad jis nedarytu jokiu ^°^iebjoje yra autę>-

SVETIMŠALIAI PRIEŠAI 
KRAUSTOMI IŠ PA

JŪRIO
Pacifiko pakrašty pradė

ta japonus ir kitus svetim- „
šalius priešus kraustyt į ša- pianu prieš algų kilimą. Al- mobilių fabrikantas ir j«» 
lies vidurį. Per 200 mylių gos turi kilti, jie sako. automobiliai Vovietijoje

Tuo pačiu laiku Kongre- ?ra labai popuhaiųs, taip 
sas priėmė biliu. kuris drau- kaiP Amerikoje fordai. Jau- 
džia valdžiai ‘ pardavinėti P3818 °Pe?^ Amerikoje ap
malštą pigesnėmis kaino- ?.aus uz^,eiP1Įno n^ur.eJ°.- 
mis. negu pati valdžia yra z,eTn3 piakusdavo Hondoj, 
už jį mokėjusi farmeriams. vasarai atvykdavo i Nan-
Prezidentas ketina tą bilių !ucke,V J?.0.
atmesti, nes jo priėmimas lr keb kltl v°kieciai. Pas 
įeikštų maisto kainų kilimą.
Bet stiprus fannerių blokas 
Kongrese yra nusistatęs ta 
bilių pravesti. Farmeriai 
nori, kad jų produktai butii 
brangus.

Laikraščiai todėl rašo, 
kad Amerikai gresia didelė

nuo pajūrio nebusią nei vie
no japono.
SHORTTlCklMMEL BUS

ATIDUOTI KARO 
TEISMUI.

Iš Washingtono praneša
ma, kad gen. Short ir admi
rolas Kirnmek kuriems hu- 
vo pavesta Pearl Harbor ap
sauga, busią atiduoti karo 
teismui.

PRAŠO PRIKĄSTI LIE
ŽUVIUS.

Justicijos Departamento 
galva Biddle kreipėsi į 
Kongresą su prašymu, kad 
kongresmanai ir senatoriai

vieną jų rasta šautuvų ir 
amunicijos, nežiūrint, kad 
tokius daiktus svetirtišar 
liams yra uždrausta laikyti.

INTERNUOTI 448 SVE
TIMŠALIAI.

Washingtono žiniomis, iki 
infliacija, nes prie jos tiau- šių metų vasario Į B d buvo 
kte šalį traukia savanaudis- suimta išviso 5.150 sveti no
ki unijų ir farmerių intere- šalių priešų. Iš to skaičiaus 

Kai maistas bus bran- 448 jų buvo internuoti vi
sam karo laikui, o kitų by
los da neišspręstos.

prikąstų savo liežuvius ir 
neplepėtų viešai apie tokius sai. 
dalykus, kuriuos šios šalies gus ir darbininkų algos 
priešai nori žinoti. į kils, tai ir viskas turės kįlti.



KELEIVIS, Sa BOSTONA*tru Puslapis

DIKTATORIAI IR PA
PRASTI BANDITAI.

Franas Eimutis aiškina

kininkas.
Bet gyvenimas parodė, 

kad fašizmas yra visai kas 
kita, negu klasinė buržuazi- “Tėvynėj,” koks yra skii ru
jos diktatūra, sako J. i), mas tarp diktatorių ir pa- 

Į Fašizmas neapsistojo ties prastų banditų. Banditai
PUOLA SAVO SUFAB- Į yra silpniausias punktas ju • viena kuria nors yisuome- veikia mažom gaujom arba 

RIKUOTA MELĄ. i programe.” nės klase, bet Įsisunkė Į pavieniui. Jie ginkluoti tik

merikos lietuvių. Štai, vasa- Stalino kalbų, kurią jis pa 
rio 27 d. “Laisvėj” jie rašo: sakė Maskvoje anądien rau

donosios armijos metines 
švenčiant. Savo kalboj Mas
kvos diktatorius beveik nie-

“Mr. Hoffman smarkiai kri 
tikavo tuos Amerikoj laikraš
čius. kurie iškraipo faktus, pa- ' . . _ . , ,

šakodami. buk rėmimą, Sovie- ko nepasake apie demokra
tu Sąjungos šiame kare. tai “nes valstybes, kurios da- 
yra rėmimas komunizmo... b?r, fetnia niSUS duona lr 

-Panašiu elementu vra ir J*S tik pranašavo,
lietuviu tarpe... Užtenka tik ka(l raudonoji armija pa- 
pasiskaitvti tokius laikraš- Ruduosianti Leningradą.
čius. kaip Naujienas.- Drau Baltgudlją L kramą ir Kry- 

, ,k- A >, mą, ir kad Sovietų vėliava
1 ' vėl plevėsuosianti kur ji ple-

Gerai. kad “Laisvės” bol- vėsavo pirma. Iš tu žodžiu

kurios klasės diktatūra ant 
kitų visuomenės klasių, be* 
kariškai (“vado principu”) 
organizuota valdžia, kuri at
stovauja visas visuomenės 
klases, sukurdama, ne be prie
vartos prieš \isus kitaip ma
nančius. vieningą tautos fron
tą pnes kitas tautas. To virš- 
klasinio fašizmo pobūdžio il
gai nepastebėjo užsieniai, o 
todėl ir nesitikėjo vieningo 
fašizmo vadovaujamų tautų 
puolimo. ’

Kitaip yra su diktatoriais:
"Jie turi dideles armijas. 

Jie turi moderniškus ginklus, 
lėktuvus ir laivus. Diktatoriai 
užpuola ne pavienius žmones, 
bet ištisas valstybes ir tautas. 
Jie antsyk išmuša tūkstančius 
ir milionus žmonių. Jie antsyk 
apiplėšia ištisas valstybes. Jie 
veikia ir dienos šviesoje, ne
sislėpdami. Je savo atliktus 
blogus darbus, pasididžiuoda
mi. skelbia visam pasauliui.”

Taigi diktatoriai yra daug 
biauresni ir pavojingesni

No. irt. — Kovo 4 a., 1942 m.

Saudo Japonų Orlaivius Australijoj

Ši nuotrauka buvo gauta iš Australijos. Ji parodo kulkas*, aidininkų "'lizdą,” apsaugotą 
smėlio maišais. Kareivis taiko kulkasvaidžių į priešo orlaivi. Tai vaizdas iš Darwino uos
to, kuri Australijos vyriaus;, bė pavedė amerikiečių laivams.

šcvikai jau pradeda supras- komentatoriai dabai; daro KRUVIN1 DOKUMENTĄ! 
ti, jog Amerikos teikiama išvadą, kad Stalinui rupi 
Rusijai karo pagalba nėra tiktai išvyti vokiečius iš Ru-
“rėmimas komunizmo.” Bet sijos; o kai jie bus išvyti, jis niery tilpo Lietuvos žmonių 
“laisvininkai” meluoja, buk vėl galės su buvusiu savo atsišaukimas Į Amerikos lie- 
“Keleivis” skelbia, kad to- partneriu Hitleriu susitai- tuvius, kad gelbėtų bolševi-
kia parama reiškia parama kvti. ku pagrobtus ju gimines. , • -    . ...............
komunizmui. Galimas daiktas, jog dėl Nurodomi pagrobtųjų var-

žmonijos priešai, negu pa- 
Pereitam "Keleivio” nu- Prasti razbaininkai.

LAISVOJI TRIBŪNA kas galėtų sakyti, kad fašis- Rusijai butų lengviau. Ket 
tų ir komunistų vadai yra ji to nedaru, 
kultūringi ir ‘ civilizuoti į Demokratinėms valsty- 
žmonės? į bėms kol kas nelabai karas

Bet pasakyk , komunistui | sekasi. Dar gerai, kad vo- 
p- Į kiečiai Įsivėlė Rusijon, tai 

bolševikai buvo priversti 
-; pradėt karą prieš vokiečius, 

jeigu Amerika pristatys 
; rusams užtektinai ginklų, 
i tai Vokietija bu< sumušta. 
Bet kaip tada bus su Lietu-

mes taip sakėm, o mes jai nėms šalims, 
duosim 1,000 rusišku rub
lių!

Ne, ji niekados to nepa
rodys, nes “Keleivis” nieka
dos taip nerašė ir negalėjo 
rašyti, nes tai yra priešinga 
musų Įsitikinimui.

Mes netikim, kad Ameri
ka ir Anglija duoda Rusijai 
karo pagalbos, norėdamos 
komunizmą paremti. Ir prie 
kiekvienos progos mes aiš
kiai pabrėžiam, jog karo 
pagalba Rusijai nėra pagal
ba bolševizmui. Šito Įrody
mui mes jau nesyki citavo
me ir Anglijos premjerą 
Churchillą, kuris parlamen
te pasakė: “Hitleris padarė 
Rusiją savo priešu, bei jis 
nepadarė mus bolševizmo 
draugais.”

Taigi meluoja Maskvos

Šiurpus 
gas ištremtųjų ir nužudytu n , 'u i ““''s , gul niekas nedrįsta StalinuiPas kanibalus, kuris turi j 7iri^int;cpriešintis.

Hitleris pasikvietė Stali-
p m;™™ ™ “Tai™” tai Telši^ kalėJime bolševi- iiu. tas yra didesnis didvy- į J“™;iną pu°tą_ pasida-! “Keleivis” dažnai rašo, įva, Latvija ir Estija? Man

1 ^ai^ej nužude Yg politinius ka- iis. Kuris daugiausia turi hntl Lenkiją. Ir uz tai, kad kad Amerika ir Anglija šita rod°s, kad jos yra išmestos
linius. Matyt, šita žmonių kaukuolių, tą išrenka (daž- gavo pusęLenkijos. _Stah-j karą jaįmės, o kai demokra- iš Atlanto Čarterio 8 punktų

"Kai Lietuva patapo tary- skerdynė Įvykinta tada. kai niausią jisai pats apsišau-,n3s davė Hitleriui 17 tonų tija laimės, tai ir Lietuva ai- Jr taps kruvinu Stalino-
binė. visi žymesnieji Lietuvos tiems barbarams teko bėgti kia) savo genties vadu-ka-'aukso- Į gausianti savo laisvę. Bus i ^olotovo grobiu,rašytojai entuziastiškai rėmė iš Lietuvos. ralium. ' Tokią kruviną sutarti! faisvos visos Pabalčio vals-1 Lenkai tuo tarpu džiau-
naują santvarką. Tokius rašy- Tai yra kiuvini bolševikų Kanibalai sugryžę iš larP Stalino ir Hitlerio ko- , tybės. \giasi, nes tikisi gausią dide-
tojus Amerikos anti-sovietinė okupacijos dokumentai! žmonių medžiok, užmuš- '™unistai laiM kaipo auks-1 ‘ Man rodos, kad tos trys! lį Vokietijos plotą, o tą Len- 
lietuvių spauda visaip išbiau- " " ’ *

BORUTA, BET NE BOL- Jų politinių kalinių sąrašas, pasikabinęs aplinkui savo 
ŠEVIKAS. Iš jo pasirodo, kad vien tik- palapinę daugiau kaukuo-

rojo.
"Bet šiandien toji pati 

spauda spausdina jų kurinius, 
štai, ‘Keleivis’ ir ‘Naujoji Ga
dynė’ spausdina kurinius Ka
zio Borutos...”

GRAŽUS BUVO 
VIU PASIRODYMAS

TAUTELIŲ LAISVIN
TOJAI.

nta* • žmonių medžioklės, užmuš- laikė kaipo auks- Man rodos, kad tos trys li okietijos plotą, o tą Len
tujų lavonus sudeda Į katilą ‘ iausi komunizmo laimėji- - pabalčio tautelės — Lietu- kijos dali, kuria Hitleris bu-

LIETU- p. verda. Aplinkui ugnį, ant m3- į va, Latvija ir Estija — yra vo Stalinui atidavęs, ir len
MAS. s-maigų, savo aukų išjuoki-i Kame gi dabar yra skir-ijau Anglijos atiduotos bol- kai žada palikti Stalino

“Tėvynė” pastebi, kad mui. pakabina užmuštųjų tumas tarp kanibalų vadų, ševikams. Aš dažnai gir- rankose, 
minint Vasario šešioliktą galvas. Aplink kepamą kurie susitarę užpuola kitą džiu Maskvos pranešimus Matant kaip 
«imet Amerikos lietuviuose žmogiena vieni kanibalai kanibalų gentį. ir fašistų- per radiją ir matau spaudo- su bolševikais i

Tiesa, musų laikrašty da- mas. Girdi 
bar eina K. Borutos apysaka 
“Mediniai Stebuklai. ’ Bet 
Mizara da ne viską žino.

kapitalistai
šimet Amerikos lietuviuose žmogieną vieni kanibalai Kanmaių genu. ir įasisių- per radiją ir matau spaudo- su bolševikais pirma spiau-
pasireiškė gražus vieningu- muša trenksmingus bubnus, komunistų vadų. kurie susi- je, jog reikia daryti viską dėsi ii- kaip jie dabar vieni

a- mas. Girdi: o kiti šoka ir dainuoja per- tarę puola ir žudo kitų tau- prieš vokiečius. Anglija ati- kitiems padeda, reikėtų taip
_ _____  _____________ . duoda viską Rusijai — ir padarvti ir mums, lietu-

Amerikos Jų kunigai, kuobaisiau- Kokis dabar via skirtu- Suomius, ir Besarabiją, ir viams: visos trys partijos

“Keleivis” yra išleidęs ne- 
bemai savo “Laisvėj,” buk n?3?3 *r Z. Aleksos (Anga- 
mes “kraipą faktus” apie tą riečio) rastų. O jis buvo da 
paramą. Jie puola savo pa- didesnis bolševizmo garbin- 
čių sufabrikuotą melą ir sa- tojas, negu K. Boruta, 
ko, buk “Keleivis” taip ra- Bet tie raštai buvo para
šęs. syti dar tais laikais, kuomet

Atkartosime dar syki: Aleksa-Angarietis buvo dar 
parodykit, kur “Keleivis” socialdemokratas, o ne bol- 
taip rašė, gausit 1.000 bol- ševikas.
ševikiškų rublių! Tą pati tenka pasakyti ir

------------ apie K. Borutos apysaką,
MASKVA TRUKDO KO- kuri dabar eina per “Kelei- 

VĄ SU JAPONAIS. vi.” šitą apysaką parašė ne 
,1%. .. „ „ bolševikas K. Boruta, bet

Naujienos rašo. socialrevoliucionierius K.
"Jungtinių Tautų fronte Boruta. Taigi, anot tos rusų 

prieš agresorius dar iki šiol patarlės,—Fedot. da ne tot!
nėra vieningumo, ir didžiau-------------------
šią kliūti čia sudaro sovietų KAS YRA FAŠIZMAS? 
valdžios politika. gitą klausima “Naujoj

“Rusai dar vis nekariauja Gadvnėj” gvildena J. D. 
su Japonija. Ne tik nekariau- jigai pradeda taip: 

bet stengiasi Japonijos

Hetuviai. dažnai, taip sakant, šia apsiren|ę, ragina kani- J13S *arP komunistų, kam- Bukoviną—o Amenka An- turėtų susivienyti ir veikti
pasipešame... Bet kuomet mu- balus šokti kuosmarkiausia.' >3V,fa.S1St“?,. FaslstI?1 lai’ g TLn R,Kia h t Xarz>.us t3rP
su tauta ištinka nelaimė-mes Jie Šoka iki pakvaišimo ir ko HltlerI uz dlev^- Komu’ , Rod°?’ {eigV Ru?.1Ja -cla_ J'1™10.1 . va,an-
visi kaip vienas. Tuomet mes jėgų netekimo.^ nistai laiko Staliną už die- ^r paskelbtų, kad ji pripa- doj. Visi busite, kalti prara-

pasiliekame tik lietuviai. Kuomet kanibalai po to-
vą. 0 kanibalai savo vadą žįsta Pabalčio valstybėms dę Lietuvą. J. Bulsavage. 
laiko už dievą. pilną laisvę, tai ir pačiai__________ Sunmount, N. Y.

Noriu Pataisyt Pruseikos Jumorą.
Pruseiką pradėjo rašyti ‘streiklaužiu’ ir kitaip. Štai, 

juokus. “Vilnies” kolumnoj musų laikraščiuose ant pir- 
jisai braižo:

Tok, musų vieningą nūs,. kju atsįpeikėja, tuo-l v . ... ..
statymą parodėme nurunt L,e- va, « užmužtuosius Jie' .Kaip tik Stalinas pavei-
tuvos nepriklausomybes pa- jM Ra§ ge Estiją, Latviją ir LietU-
ske b.mo sukakti s,a,s meta,s. yą. komunistai pradėjo va
te,k V,sose lietuviu kolonno- ;]. buį\|aue d (imti ji net saule-dievu.
.... . . ... sesni karui šu savo namais, Juo daugiau Stalinas paminei imas visu snoviu (is- . . • , - - . ,. , • \ v V- I priešais. , verge mažu tautų žmonių,skvrus komunistus). Visokiu ,r . j • * , • * •• Mes iuos vadinam lauki- tuo daugiau komunistai 

■ i, ; • i , - mais, kurie neturi nei knks- siuntė jam pasveikinimu.
kai sutilpo ant tu pačiu estra- komHnistlį nei; Taip vra ir su lietuviais
dų. Visi vieningai reiškė tuos Kultūros ir padoru-, fašis,ais
pačius norus, kad musų senoji
tėvynė Lietuva pasiliuosuotų . ,
iš nelaisvės. Visi dejom aukas. gtus ir pažvelgkini, ar daug , . • niliotic įoi
kiek tik galėjom tam svar- aukščiau jie stovi kultūroje , Jeigu lietuvis pilietis lai- 
Kiek tik galėjom tam . a piviliznoiioio už kaniha ' ke SautUVa apsigimimui nuo 
biam tikslui. Visi Ivanai nare- C1M11Z3.C1JOJ6 UZ K3IU03- į . . ,. tįsiui. »1.1 p*11' , vagių, pilietis užtai buvo
meme . men os labdaringa “Stalino s-arhin baudžiamas. Tačiaus vagys. 
Įsto'g, - Raudonąj, Kryz.ų. Paimam Stalino garbin kaj gjnkte i,
Visur sankeme: \ ako L,etu. tojus. i nakties laiku užpuldavo

tavima nužudė daugiau ūkininkus, atimdavo jų tur-
10 000 000 geru- darbščiu tą’ Jeigu Plhetls nušovė va-Ištikrujų, Amerikos lietu- lei^aį ž^u Rusįjoje; gi, Smetonos valdžia baudė 

viai šįmet gražiai pasirodė. Tarp ;į vra nažudęs įaV0 uz laikymą šautuvo. Lz lai-
-------------- geriausius'draugus. t ąsomosios masinu-b 6 kės žmogus buvo nuteistas

mo- _ . .Į Visi žino, kad Smetona
Tačiau paimkim komuni-’ vaIdė Lietuvą diktatoriškai.

“Įsivaizduokim tokią sceną: 
štai taikos konferencija. Atei-

mutinių puslapių yra stam
biomis .raidėmis užrašyta, 
kad Roosevelto valdžia už-

na naujieninio ir draugietiško sak® jau 1.500,000 grabų
tipo politikieriai ir prašo: 
Duokite mums Lietuvą.

“Jų paklausia: kokie jųs re
kordai, kaip jųs užsilaikėt ka
ro metu?

“Atgabentų tuomet jie 
‘Naujienų’ ir ‘Draugo’ komp
lektus

Amerikos jaunuoliams^ Ir 
mes kurstėm visas motinas 
kelti protestus dėl ruošia
mos jų vaikams skerdynės. 
Mes kurstėm orlaiviu ir gin- 
kių dirbtuvėse sabotažo 
streikus, kad imperialistis- 
ka Anglija negalėtų gauti

Konferencijos salė butų ginklų prieš musų partneri 
taip pasmardinta ancevičiada. Hitlerį. Kai Hitleris SU mu- 
vachmistrais, utelėm ir tt. š\iesiuoju Stalinu užpup-
kad konferencijos delegatai Lenkiją, tai mes Ameri-
sušuktu: Nešdinkitės. nešdin- koJ€ ruosėm džiaugsmo or- 
kitės, nes išvysime.” -^J35- Mes džiaugėmės ir ra-

Tai ir visas jo jumoras.

ja,
‘neužgauti’ ir veda su ja dery
bas dėl žvejojimo koncesijos 
atnaujinimo sovietų vandenv- 
se. O tuo tarpu japonai visu 
smarkumu veržiasi pietų link 
ir grobia vis daugiau ir dau
giau Jungtinių Tautų pozicijų 
Pacifike ir Rytų Azijoje.”

Stalinas nebuvo ir nėra 
demokratijos šalininkas. Iki 
šiol jis įėmė Hitlerio karą 
prieš Angliją, o jo agentai 
Amerikoie koliojo prezi-
<lentą Rooseveltą, kam jis k^tinfe šllys" neįprato fa! 
remia Anglijos impenalis- šjzm0 Npesupvat0
tas. Jie pakeitė savo pol.ti- ne ikJj (Iemokl.atinės'vais.
ką tik dabar, kai Hitleris b nesuprato nei Ru-
griebe pačiam Stalinu, uz gįja Ruri pa(R pana.

eS; i u i - • valdžios forma. Nesu-
tt v-^a ' t i’-,kyr,a,įJa.s!! prato fašizmo tikslu ir so- 
Vok.et.ja tik dėl to kad J. įjali?tai Jie aiškino fašiz-
buvo pi n eršta. e su . a- m kai kapitalistų klasės v- R j . įelHvi’ Tr kit*u« aukl2 Rahras. Daro tai dėlto, vo į Ameriką, lietuviai faši- tus, atskleidžia puslapius ir įsmuki angliškai.S ir Muirenos”nt°e" diktatuk ■ ''-bininkams kad kitos genties kanibalų staf pradėjokngti jam pra- sako: . ” S&2
M_vn.uo. . nujic v tv -------- rr— ------- 1---- ... vadas, ateięs i svečius, ma- kalbu maršrutą, kad paro- Štai musų rekordai. Ju- tą»pienffvąiir«upn«ntnmal,kadkwic-

lytų, kiek jų vadas turi prie- dyti Amerikos lietuviams sų demokratiją mes smei- 1^;. joje telpa netik atskiri žo.
šo kaukuolių. Reiškia, tegul ta žmogų, kuris per keturio- žėm kaip tik mokėjom. ^^r»^^či*Kks®ntnUvižiu”lr^bkw*

Mums labai malonu gir- niekas nedrsita jam prie- bka metų naikino Lietuvoje Rooseveltą mes vadinom nors. nuėjus krautnrėn. ūas daktarą
koperutjja. Todėl Jungtinės zacijos apsauga nuo prole- dėti, kad iš visų laikraščių sintis. demokratija ir ant galo ne- ’Wall Streeto agentu,’ ‘Ang- Į^f^^^kriniu k£*5amitfl!i
Tautos negali priimti bendro tariato diktatūros, taigi visur geriausia žmonėms Argi ne tą patį matom teko visos Lietuvos. lijos imperializmo talkinin- Antra padidinta ir pagerinta ištik

• plano ofensyviam karui. Tai naudingas buržuazijai tai- patinka “Keleivis.” pas Staliną ir Hitlerį? Akyvaizdoje tokių faktų, ku,’ ‘savo šalies išdaviku.’
i •

“Antrasis pasaulinis karas 
užklupo visas demokratines 
valstybes nepasiruošusias ka
riauti. Anglija. Francuzija. o 
vėliau ir Jungtinės Valstijos, 
neminint jau tokių šalių, kaip 
Belgija. Norvegija. Olandija 
ir k., pasirodė karui neprisi
rengusios. lyg jo butų visai 
nelaukusios. Kuo aiškinti šitą 
nepasirengimą ir nenumaty-

va! Mes padėsime 
laisvinti!’ ”

tau išs:-

šėm savo laikraščiuose, kad 
lenkai bėga be kepurių. Į

iv i-ii- - • ii--- Bet Pruseikai ir jo kom- Washingtona mes siuntėm
Kame gi dabar via skir- keliems mėnesiams kalėji- panijai daug geriau tiktu savo dėleeačiias ir nikieta-

tumas tarp kanibalų ir tarp mo. Lž negalėjimą užsimo- šitoks siužetas: vom Roosevelto Baltuosius
Lietuviu ^h.no «arbin‘°™?. Kam- keti taksų kunigų ir šnipų Po karo susirenka taikos Rumus. Na, ar ne aiškus

Balso" korespondentas rašo ?a . soka aPlmkui puodą, užlaikymui, Smetonos vak konferencija. Ateina Staii- musu rekordai? Ar ne aiš-
m«'; apie Urugvajaus lietuviu kuname verda nužudyt, oz.a parduodavo ant beita- n0 iekajai iš “Vilnies” ir ku. keno naudai mes dir-
Autorius mano, jog taip Kultūros draugijos veiklą zmo"es' 0 komunistai su- cįjos paskutinę žmogaus “Laisvės” abazų ir sako: bom?"

tsitiko dėl to. kad demo- Montevideo mieste ir sako! rengtose prakalbose avėtai- mantą .Jeigu žmogus uzpro- “Atiduokit Lietuvą musų Konferencijos pirminin-
nese rėkia, uzia, trepsi, plo- testuodavo, Smetonos vai- Rusijai.” ka« atstooia ir narėiškia-

“Vieuintete vieta, kur musų įa iš džiaugsmo, kuomet jų džia ji bausdavo. Konferencija jų klausia: “Rekordai iuU aiškus ir
tautiečiai gali linksmai ir kalbėtoias nusako iocr iu , . T. . “o v.i -»i i , . * ,•Hr-tnrri-L^i i- r - a'-S ' ■ li’ matydami Lietuvoje o kas jųs per vieni: Ką aišku keno naudai jus d ir-g tJ ,„sP draugo saule btal,nas nužudė savo Smeton^ fljktatura tį. jųs veikėt karo metu? Ar bot... Dženitoriau, išmesk

pnęsus kurie buvo pnes.n- H , R Amerikos iie- turit savo darbų rekordus? tuos penktakojus per du- 
>»•’“*«*••• g. jo diktatūrai. iuviai fašistą plojo ranko- Parodykit” ris!” Raudonas Pipirą..

“KELEIVIS” PATINKA 
IR PIETŲ AMERIKOS 

LIETUVIAMS.
“Argentinos

"Tie. kurie nemėgsta šokiu v ., , . , , , nonai įasisrat plojo
nei vaidinimu, čia gali rasti ambaiai. kądįtlktl sa- mis v . ,,, , . | ENf.VAS RUDAS

•Argentinos Lie- v° V3C*U1> aukoja jam savo Kaip tik Smetona pnbu- mes ir Laisves komplek-
Atvelka jie savo “Vii-

pyktis. Ir ••Naujienos ve.- fpausti Taįp manvdavo ir 
Bingai baigia, kad demokratinių šalių buržua-

"Kur Rusija nėra puolama, zija. Jai fašizmas išrodė 
tenai ji su demokratijomis ne- kaip ir kapitalistinės civili-

Todėl ‘

Pietų ir šiaurės Amerikos lie
tuvių laikraščius. Ypač ‘Ke
leivis’ daug kam patinka...’’

k
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

KAIP SV. JURGIO PARAPIJONYS 
SIUNTĖ GRINDŲ LENTĄ PRALOTUI 

KRUSUI ARIZONOS ATOSTOGOSE.

Gen. MacArthur ir Jo štabas Filipinuose

Chicago, IU.

Sumaniau šį bei tą para
šyti apie musų lietuvių Ro
mos katalikų klebonų gas- 
padoriavimą. Pamatysime, 
kaip nelygiai jie parapijų 
reikalus veda. Paimsime,

manąs, ii* griežtai tvirtinau 
kad parapijos salės grindys; 
esančios geros. Bet prieš vė-1 
ją nepapūsi. Visi kiti para-: 
pijonai balsavo už naujų: 
grindų įdėjimą.

Po kelių dienų po parapi-J
pavyzdžiui, dvi parapijas— jos susirinkimo klebonas iš- 
Šv. Jurgio Bridgeporte ir vyko žiemos atostogoms į 
Nekalto Prasidėjimo Brigh- Arizoną. Kitais metais jis! 
ton Parke. Abidvi yra veik važiuodavo Į Floridą. Ka-Į 
vienodo didumo, tai yra, i dangi šįmet Floridos pa- į 
turi maždaug po tiek pat krantėse ėmė pasirodyti 
parapijonu. priešų submarinai, tai kie-

šv. Jurgio parapija yra ^mas i’ab?*«o Į ‘f'0™1*. V 
seniausia Chicagos lietuvių u*.^įsu^? - lzon4- K 
tarpe. Joje dabar klebenau- bonul važiavus tuo) susi- 
ia pralotas Krušas. Šįmet darė parapijos talka ,r suej. , 
jie rengiasi minėti dviguba gnndų lupti. Padeda
jubiliejų: auksini ir sidabT “-‘aT- ,!tebuk“
tini. Mat, šiuo laiku sueina fVk° Pasirodė, kad sales 
50 metu nuo tos parapijos gnnd.vs kuosveikiausios.At- 
ikurimo ir 23 metai nuo he- luptos lentos bįtos, gra-
dimo toje lietuvių parapijo- ?10s: ,altum, dabar, tlk lf 
je anglišku evangelijų, pa- įamb?r. Jardo atgabentos, 
mokslu ir misijų lietuviu Darbininką, negalėjo atsi-
jaunimui. Prieš pat tuos ju-'steb?“; Lul’a v,.e,,ame kam‘ 
bilėjus, tai vra 1940 metais.! Pe; kitame, treciame-v.sui 
ši parapija * pabaigė mokėti P-"dys sveikos. Tokių grrn- 
skola* dų lupti negalima, tarė pa-

čia yra parodytas pagarsėjęs Amerikos generolas MacArth er (sėdi prie stalo) su savo 
štabu Filipinuose, ši nuotrauka buvo padaryta ir išsiųsta iš Filipinų prieš pat japonų už- 
nuolima.

Philadelphijos Biznierių, Profesionalų 
Amatninkų Sąryšio Veikla.ir

Šių metų iš eilės antrasis 5-kių minučių radiją prie 
sąryšio susirinkimas rezul- vargonininko Džiko progra- 
tatų da nedavė. Daug kai- mų. Finansų seki-. Strelec- 

• beta, daug diskusuota, o kas siūlo peitraukt tūlam 
naudos kol kas maža. laikui, nes ižde pinigų ma-

Kadangi naujasis pirmi- žai, išlaidos didėja, o įneigų 
ninkas laiku neatsilankė, tai nėra. Narys Reikof siūlo, 
susirinkimą atidarė p. A. kad sąryšis palaikytų visą 
Kaniušis. Perskaičius proto- programą, be žydiškų gar- 
kolą, p. Bendoravičius pa- sinimų. Gal butų nebloga 
stebėjo sekretorei svarbią tokia programa Sąryšiui tu- 
klaidą, būtent, jį (Bendora- rėti ir tada galėtume vadint 
vičių) metinis susirinkimas ją grynai lietuviška progia- 
išrinko vienbalsiai į iždo ma; dabar gi ji Sąryšiui jo- 
globėjus ir jisai priesaiką kios naudos neneša. Galime 
priėmęs kartu su visais prie pasigarsint kada reikalas, 
stalo, o dabar sekretorė tada mažiau kainuos. Jisai 
tvirtina, kad ne jisai išrink- pataria visiškai tą programą 
tas, bet p. Tribulas. Klausia likviduot. Didžiuma balsų 
kodėl taip yra? Sekretorė. nutaria radijo programą 
sako, kad taip protokole už- likviduot.
rašyta ir taip turi būt. Kįla Pakeltas apsaugos bonų 
diskusijos ir jos gana ilgai pirkimo ir jų registravimo 
tęsiasi. Kažkas įnešė, kad klausimas. Lietuvių republi- 
atsiklaust e^s-vicepirminin- konų susivienijimo kliubo

.... ... ko p. J. Griniaus, kad jisai pirm. p. Lukoševičius pra-
tas, ką jie darys su pinigais, paaiškintų, kaip ištikrujų i nešė, kad toksai komitetas 
jeigu uždirbs per Smetonos buvo, nes jisai tada pirmi-;jau galioja bonu pirkimui ir 
jomarką. Atsake, kad 25 Kinkavo. Grinius patvirtino, jų registravimui. Ju kliubas 
nuošimčius siusią Lietuvos kad taip yra kaip p. Bendo- pirkęs jau už $20,000 bonu, 

ka ravičius sako: jisai išrinktas Tautiškas kliubas už $10.- 
prisaikintas. Susirinki-1 000, Muzikos Salė už $2,- 

o pavieniai yra pirkę

Antanas Smetona Kaip Sliekas Ant 
Biznierių Meškerės.

Worcester, Mass.
Inžinierius, laikraštinin

kas ir real-estate agentas
Nekalto Prasidėjimo pa- • susidėjo kompanijon iipiia vra viena iš naujųjų cI kleboniją. Alema abu _ kad salima lenkailapija yra viena iš naujuju .u*1. j- v- •rbsiJL įutnvin v.nii™ , vikarai su gaspadinę. VesiChicagos lietuviu parapijų. .. ...... ...n„ -ot.,; (žiuri, stebisi ir savo akimisDu ar tris metai atgal 11 mi- • ... t> . •” -*■ nenori tikėti. Bet vienas vi

karas su gaspadinę sako:
, “Grindis vis tiek reikia lup
ti. nes toks klebono noras ir

's;1 parapijos nutarimas.” Ant- ““ėdama »vo^.lejų, s laiRėsi
parapija irgi baigė mokėti; parapijonys jokil! |
? Tai've, kaip nelygiai kle-ibudu "pūtiko griauti svei-
bnnai ra^nadoriauiŽ Viena ^mdis- Sako- Jei luPsl‘ 

me tokias grindis, tai kiti

nėjo savo sidabrinį jubilėjų, 
tai yra 25 metų sukaktuves. 
Ją įkūrė kun. A. Briška, ku 
ris ir dabar tebeklebonauja.

nutarė, kad galima lengvai 
pasidaryti pinigu, tik reiki;, 
pasikviesti į Worce.5terį 
Antaną Smetoną, kurį jie 
vis dar vadina “preziden
tu ”

tik reikia pinigų už svetai
nę, nes ji kaštuoja $225.00. 
Ar snigs ar lis, ar perkūnija 
daužys, Smetona Worceste- 
įy bus—ir dac oi.”

Po tokio diktatoriško spy
čiaus, biznieriai J. Bučins
kas, Kazimieras Vaitkevi
čius ir kiti apipylė kalbėto
ją klausimais. Simokaitis

Vadavimo Sąjungai, o
darysią su kitais, tai jau jų jv _______
biznis. Mat, jiems pavyko mas nutaria, kad sekretorė 000,
Tubelienės prakalbos, tai klaidą atitaisytų. Kad pa-i kas po du, tris, penkis ir 
nutarė ir Smetoną _ užmauti tenkinus p. Tribulo užtarė- daugiau tūkstančių doleriu.

kain

parapija savo skolas baigė nal.annonVK 
mokėti per 25 metus, o kita k P J 
tik po 50 metų. Ir abi yra 
vienodo didumo.

Dabai- pažiūrėkime, ką tų 
dviejų parapijų atskaitos 
rodo.

Šv. Jurgio parapijos at

sužinoję revo
liuciją sukels. Taigi jie 
griežtai nusistatė prieš grin
dų griovimą. Bet vienas-ki- 
tas žionlvs nabiioio praloto.r x w k

Ką, girdi, jis pasakys? Ta
da vienas davė tokį įneši
mą: Girdi, “vieną iš grindųskaita rodo, kad praėjusiais'“14* .vie“4

1941 metais įplaukų buvo Jslu^. !eat« pasiųstame
S29.935.74, o išlaidu buvo Pra!°tul ! Arizona ir papra-
$31,092.53 Taigi išleista :yk,ln1/ kad,Jla aPz^«;
i L- ____ tą lenta duotu atsakvma.daugiau, negu pajamų trne- 4 7? - . • ~
ta. Reiškia, ta parapija me-i-augeL tam Pritare-

«s„Spi&

kad ir ke-
nui įenuas-1 Arizona. Bet aslapna 1941 metais įplaukų ;urns sakaii ici tik nradėtn turėjo $26,585.04. o išlaidu , ’ Jei.?k Pla(letM

SI 9 169 -17 Reiškia ši na-1 kas luptl sveikas parapi- us “i.“iSL

liu balansu. p3S a,k,vyskuP«
Taigi įplaukų ir išlaidų

eitu.“o. e-' Š K AnZ

Aš nežinau, ar lentos bu
vo siųstos į Arizoną, ar ne,

ir paprasta'tačiau Spėjau, kad 
P P i dys nėra griaunamos.

skirtumas tų dviejų parapi
jų yra toks didelis, kad jis 
gali nustebinti
parapiioną. Kodėl vienos 
parapijos išlaidos veik de-! Iš to pamoka kitų parapi- 
šimčia tūkstančių dolerių į jų klebonams. Jei kuris kle- 
didesnės negu kitos? bonas sumano patuštinti pa-

! lapijos kasa nereikalingais 
parapijai darbais, tai prie

grm-

Pažiūrėkime toliau.
Šv. Jurgio parapijai kle

bonijos aptarnavimas praė
jusiais metais atsiėjo $1,- 
320.00, o Nekalto Prasidėji
mo parapijai tas pat reika
las tekainavo $658.75.

nt savo meškerės,
slieką žuvims gaudyt. Rizi- patarė darinkt ir p. Tribulą.įna p. A. Kaniušis ir Staniš- 
kayo net VV orcester io Audi-; kurio susirinkime nebuvo, j kis. Ateinantį susirinkimą 
toriją samdyt. ; bet kurį atstovavo sekreto- žadėjo patiekti paskaita vi-

Vasario 15 d. Lietuviu ™ ir p. Streleckas. Tribulas j ce pirm. Poška.
Butų gražu, kad lietuviai

nors šalia savęs tu- tės Choro koncertas Dirve-j manaus kom. raportavo,! galėtų bendrai veikt apsau- 
i.„,i i i i„ bet pil-įgOS bonų pirkime; parody-

iteinan- į tumėm Amerikos valdžiai, 
t į susirinkimą. jog esame lojalus savo ša-

Kįla diskusijos: ar laikyt jjai ir trokštame jai pasise- 
-------------------------—------ kimo karą laimėt, kad atei
to, kad jisai nėra kalbėto- tyje demokratija ir laisvė 
jas.--------------------------------- Įsu šypsena pažvelgtų lietu-

jus, regis p. Monkeleyičius į Komisijon nuo Sąryšio įnei-

tum tnin rtaAm-a pasijuto kaip karštam van- vasario lo d. Lietuvių V P- oire r , aiP taie’ tap. Padai e. denv. Nei kepurės negalėjo Piliečių salėj įvyko Aušre- darmktas.
Pakvietė Smetoną ir issiun- surasti nors šalia savęs tu- lės Choro koncertas DirveJ k

ėjo pasidėjęs. Visa jų trai- kui vadovaujant. Kartu bu- kad balius pavyko, 
ė išmaršavo iš salės. Sakau vo ir Lietuvos Nepriklauso- ną raportą išduosią ;

tinėjo daugiau kaip 100 at
viručių, kviesdami žmones 
atsilankyti į susirinkimą. 
Bet susirinkimas neišėjo 
taip gerai, kaip tikėjosi. 
Viena, nedaug susirinko

ce
tiaicė, nes jų buvo išviso mybės šventė apvaikščioja- 
tiys — Simokaitis, Lapins- ma. Kalbėjo Janušonis ii 
kas ir Blažys. Kiškis. Be to. pirmu kartu

- * * - • - Po to p. Lapinskas prade- nas mus dainavo daininin-
zmonių. Antra, pirmiau rei- -Q lankylis j draugijų susi- kas A. Vasiliauskas, kurį
kalavo iš kozno po $2o. _ „2 __ v^i;o Vortuc
Kas duos
varaą žaaejo jrasyti Į Rūmi- 
siją, žadėjo duoti vieną 
balsą, sakėsi magaryčioms

rinkimus ir * kviesti organi- publika iššaukė kelis kartus. 
aolenus’ 10 zaci jas prisidėti su $25 prie Žmonių buvo pilna salė ir

Smetonos priėmimo. Bet vi- koncertas pavyko labai gfa- 
\! sos griežtai atsisakė. Nei žiai. Gerai sudainavo ii 

viena lietuvių draugija ne- Ona Dirvelienė su Jurgiu

Dabar kun. S. Linkus no- viui į akis ir duotų galimy- 
ri ją perorganizuoti ir pa- bes tart zodį-kitą kas link 
statyti ant geresnių pamatų, isisves Lietuvos,..
Jo planas toks: Sąryšio vardu kviečiu vi-

1. Seną bažnyčią nu- sus dalyvaut Sąryšio susi- 
—--------- ----- vykstaoar parodysiu Smetoną su nutarė dalyvauti, nei vienas Mozuraituku. Patiko publi- griauti. Jos vietoj'pastatyti rinkimuose, 

barzda, o su pinigais jie jau ’ ’ ... & j r .
žinosią kas padalyti. Be
čia jie labai apsiriko. Vietoj 
25 dolerių, gavo karštų iš 
mėtinėjimų net ir iš 
riems nei balso nebuvo pri 
pažinę. Gal butų gavę ir į 
kailį, jeigu nebūtų išsineš
dinę. O “Amerikos Lietu
vis” pašventė pusę savo 
laikraščio aprašymui, kaip
v orcesteriečiai ir apylinkės ____
lietuviai laukia atvykstant m“jo ekscelencyos.” Ištikm- Chicago, III.
ių gi jo laukė tiktai “Ame- Turbut niekur tautiški 
rikos Lietuvio” Kybą su ke- lietuvių katalikai taip ne
riais savo sėbrais, bet vargsta, kaip Chicagoje. 
ne Worcesterio lietuviai, 1920 metais vyskupas S. 
nes, kaip rodos, neprisidėjo B. Mickevičius įkūrė čia 
nei viena Worcesterio lietu- Lietuvių Katalikų Tautišką iš

kurie

je ir Nashua, N. H. katučių.
Simokaitis buvo paklaus-

t k kolonijas kolektuoti po $25. darė publikai smagių juokų, tenai lietuvių knygyną, kur daugiausia apsaugos bonų,
tų, ku- guvęs Atholyje, Gardnery- Už tai ir jam nesigailėta galėtų pareiti visoki lietu- nes jie neprapuls, o tuo tar-
vo pu- r. *XT TT vių laikraščiai, knygos, ir pu padeda Amerikai kovoti

Korespondentas, kad tokis knygynas turėtų su priešais. Amerika yra
--------------------- būti atdaras visiems, neatsi- musų antroji motina, kuri

CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ 
KATALIKŲ VARGAI.

žvelgiant pakraipų bei nu- mus priglaudė ir dabar lai- 
sistatymų. ” ke karo duoda daug privile-

2. įsteigti lietuvių kalbos gijų nepiliečiams, tad lai- 
mokyklą lietuvių vaikams. Į kas jai atsidėkuot šimterio- 

lą parapiją, Ant nelaimės, Laikyti prelekcijas. prakal- pai. Te^ul kiekvienas jąu- 
jie nieko geresnio neparo- fcaėš įvairiom temom: moks- čia, jog lietuvio širdis jautri 
do, o gal ir negali. Jiems ap- l0, politikos, ekonomijos, ir moka nelaimėje savo už
eina pasinaudojimas, bet ne įeligijos klausimais, žodžiu, tarėjui padėt. O musų pilie- 
parapijos auginimas. turi būti vieta, kur žmogus čių priderystė — visus pa-

Toki kunigai daro bizni palėtų išreikšti savo minis ragint ir organizuotai padėt 
5 auku. O auku rinkimas dr?®iab kai? larn Patinka ir Amerikai. .

pa_ kaip jisai išmano. Kurie jau bonu esate pir-viu draugija prie šito sme- Parapiją ir nupirko bažny- yra savotiškas raketas. Pa- - . . . . . ,tonininku biznelio. Net ii čia prie 35-tos b Union avė. lapijai ar bažnyčiai aukų' 3. Tokioj svetainėje kas kg, praneskne Sątysiui as-

tokių darbų teneprileidžia 
parapijonu: jie visą biznį 
klebonams sugadina.

Šv. Jurgio parapijonys 
butų turėję be reikalo išme- 

Kai po Naujų Metu ivyko st.' ™virš $3.000.00, jei ne 
šv. Jurgio parapijos Susirin- v,e"° ^'P^tus.o pąrapijo-
kimas, tai tenai Hebonas ir n? ° '*!k uz t,ek.P 7parapijos komiteto nariai n,g0 butų galima suteikti 
nurodė kad naraniios salės V1SOS ParaP‘Jos vaikams mo- £riSd£ XSTtodS|ke ir knygas. Pastantoju reikia naujas įdėti. Sakė,

jie patys po savo laiškais 
nepasirašė, kad žmonės ne
sužinotų, kas per paukščiai 
tą Smetonos jomarką ren
gė. Vietinis.

Kito korespondento prane
šimas iš Worcesterio.

. Pne
Kol S. B. Mickevičius ku- negali rinkti, bet misijoms 

nigavo, parapija buvo dide- —gali. Taigi jie ir renka au
le. Ant pamaldų, sakoma, kas misijoms.
sueidavę po 500 ir daugiau' je}gu atsirastų Chicagoje 
lietuvių. Ir parapijonu skait- gabus kunigas, jisai turėtų 
liūs vis augęs, nes Mickevi- gero pasisekimo, nes čia yra 
čius buvęs geras kalbėtoja* nemaža lietuvių, kurie buti-

sąvaitę turėti koncertus, kur meniškai arba per draugus 
lietuvių jaunimas galėtų ro- už kiek esate pirkę. Jums 
dyti savo talentus muzikoje, bus nauda ir garbė, ir na-
dainoje, iškalbume ir tt.

Kun. S. Linkus sako: 
“Sarmata Chicagos lietu
viam neturėti kultūros cent-

kelsite Lietuvos vardą. Ne
užmirškite taipgi apsaugos 
ženklelių ir Raudonojo 
Krvžiaus. St. Grinienė.

kad tam darbui kontrakto-
laikui, ypač neturtingesni 
parapijonai, savo vaikų ne-

rius jau paimtas. Sakė, kad e,dzla ! Parapijine mokyk- 
kontraktorius ų darbų at- hk.nes re,k2a 
liks už $3,200.00. Bet jei pa- ?;alko P? 
tįs parapijonai apsiims se- knygas plikti.

mokėti nuo 
i mėnesi li

ir organizatorius. Bet kaip nai nori turėti savo tautiška ro: kuf musM mokytesni vy- 
Worcesterio lietuvių gy- tik Mickevičius mirė, para- bažnyčią. Jie yra teisingi, rai g^etų sueiti ir skleisti 

venime dar nekuomet nebu- pija pradėjo smukti ir ant geraširdžiai žmonės, todėl :av?. žinojimą tiems savo 
vo tokio sąjūdžio, kaip šio- galo neteko bažnyčios,—ją kaj kurie kunigai nemaža kurie neturėjo
mis dienomis. Mat, atsirado atėmė už skolai tokių geraširdžių lietuvių Pr°g°s pasiekti mokslo...
skrinerių, kurie su vietos Sarbiausia jos susmuki- pusėtinai apmovė. Kun. Linkus mano, kad
laikraščio pagalba nutarė mo priežastis — neturėji- ..... . _ .... jeigu Chicagoje atsirastu

nas grindis išlupti, tai kon- 
traktorius dviem šimtais do
lerių pigiau padarysiąs. 
Prieš tą pasiūlymą parapi
jonai nieko negalėjo sakyti. 
Jei klebonas ir parapijos 
komiteto nariai sako, kad 
grindys supuvusios, tai rei-

Agnostikas.

AMERIKOS INDIJONAI 
PRIPAŽINO STALINO

VALDŽIĄ.
Amerikos indijonų virši

ninkas Ragas atsilankė į

pasikviesti į Worcesterį mas tinkamo kunigo 
Smetoną. Tuo tikslu vasario Daug kunigų perėjo per 
9 d. sušaukė laiškais neva šią parapija, bet visi jie bu
tai vieišą mitingą. Nuėjau vo bemoksliai, girtuokliai ir 
ir aš pasižiūrėti. L. P. Kliu- savanaudžiai.
bo viršutinėj salėj radau Kaip ten nebūtų, visgi yra 
apie 10 žmonių. Inžinierius nemaža lietuvių, kurie nori

DANBURY, CONN.
Skrybėlių dirbtuvės 

mažai dirba.
Darbai skrybėlių dirbtu

vėse pas mus eina prastai, 
o kitokių dirbtuvių čia nėra.Parapijoj'*™to-i lX‘ kie- SolSi Ta,Žž,m?ni?•vSž!7>ja

Rusijai šelpti komitetą New 
kia sutikti, kad naujos butų Yorke ir paaukojo Stalinui 
įdėtos. Bet štai, atsistoja indijonišką kepurę su plun- 
stalius Petraitis ir įrodinėja, ksnomis. Tai reiškia, kad 
kad jis, kaipo stalius, apie Amerikos indijonai jau pri- 
tokius dalykus gerai nusi- pažino Stalino valdžią.

portą, kur raasmsapės 
smarkiai dirba. Bet važinė
tis labai neparanku, nes rei
kia važiuoti apie 24 mylias.

Siunčiu Maikio Tėvui po
rą rublių batams pataisyt, 
nes žinau, kad naujų už tiek

buvo į Chicaga 1928 metais 
ir rado tautišką bažnyčią 
uždarytą.

Vargais negalais atidarė
Simokaitis atsistojęs sako: turėti savo tautišką parapi- bažnyčią ir pradėjo išnaujo Chicagoje butų labai reika- 
“Vyrai ir moterys, kurie iš ją ir bažnyčią, kur pamal- organizuoti parapiją. Gal linga.
iusų norit gauti balsą, tai dos-mišios butų laikomos ant jo nelaimės, užėjo Hoo-. Bet iš kalno galiu pasa- negalima dabar nupirkti,
atneškit ant stalo $25. Tuo- lietuviu kalboje. Ir jie nori verio baisioji bedarbė. Ta- kyti, kad tokį kultūros cent- Tegul pasitaiso tuos pačius
met galėsit kalbėti ir į ko- turėti lietuviu kalbos moky- da kun. Linkus griebėsi gel- rą įsteigti Chicagoje vargiai jr ejna muSų krašto neorie-
mitetą priklausyti. Mes, klą. kur galėtų siųsti savo bėti badaujančius bedar- bus galima. Lietuviai apie tejjy mušti. J. Miliolis. 
penki žmonės, jau sudėjom vaikus mokytis lietuvių kai- bius. Jisai sukėlė apie $35.- kultūrą visai nenori kalbėti.
po $25 ir jau turim valdybą bos. 000 ant maisto ir drapanų Ot, jeigu kas steigtų gir-
išrinkę. Prezidentas Smeto- Bridgeporte maišosi kun. bedarbiams. , tuokliavimo kliubus, tai re-
na jau užkviestas, ir Wor- Geniotis ir kun. Liūtas. Ro-; Tačiaus kun, S. Linkus mėjų butu.

gai, lietuvių kultūros cent- 
rui, tai tokią įstaigą butu 
galima įsteigti Chicagoje. 

Ištikrujų. tokia įstaiga

cesterio Auditorium paimta, dosi, jiedu galėtų turėti ge- parapijos neišlaikė. Gal dėl Chicagos Patriotas.

Raito Irlfcrita. Tapai A B Scftnitserl 
•ntais* AnraSn. koHn b n 4a

žmonės rašyti išmoko, kokiu bndu iš
dirbo «au raita kiekviena amoniu tan
ia ir tt. Cbicaffo. 1&05. pusi. 3<M. 
Andarv+s ...................................... $2f>0
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DIDYSIS LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

oaug

Kauno dienraštis “į Lais
vę” rašo, kad pereitų metų 
gruodžio pirmoje pusėje tu
rėjo pasirodyti senai laukto 
Didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno pirmasis tomą*. Ry
šium su šiuo svarbiu lietuvių 
tautos laimėjimu kultūrinė
je srityje, pei’sispausdiname 
straipsni iš sakyto dien
raščio :

Ryt poryt pasirodys kny
gų rinkoje naujiena — pir
masis didžiojo lietuvių kal
bos žodyno tomas, sureda
guotas doc. Juozo Balčiko
nio ii- išleistas Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietu
vių Kalbos Instituto Vilniu
je. Tai ne bet Įvykis mušti 
kultūriniame gyvenime.

LIETUVOJ PRADĖJO
VEIKTI SCENOS MĖ

GĖJAI.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike !...
■’ —Labas, tėve' 
vai pereitą savaitę'.'

—O kam manęs reikėjo? 
Gal kas norėjo vyčių gene
rolui užpundyt?

—Ne, tėve. bet žmonės 
norėtų žinoti, kada tu su sa
vo “vaisku” išeisi Į karą.

—Maike. aš buvau pasi- 
kavojęs.

—Nuo ko?

Kur k o gi bu-

žinai, tai išfigeriuok. 
kas dabar man reikia daryt. 
Ve. aš gavau dvi gromatas. 
Viena atėjo iš Bruklyno. 
Bobų kliubas kviečia mane 
nuvažiuoti tenai ir padaryti 
parėtką. kad jų vyrai nepi- 
iokautų tiek daug. Sako, 
kaip tik gauna pėdę. tai tuoj 
Į saliuną ir praspendina vi
sus pinigus—nėra už ką nei 
I»ediki nusipirkti. O kai da
bar tokie nespakaini čėsai. 
tai be pedikio negerai. O 

gavau iš Či- 
irgi šaukiasi

Skrajojančio Vilniaus te
atro “Vaidilos’ meno vado
vu paskirtas Vilniaus mies
to teatro aktorius Aleksan
dras Kermagis. o to teatro 
direktorium — dailininkas 
Vaclovas Kosciuška.

“Vaidilos” teatras Vil
niuje pirmą kartą pastatė 
Petro Vaičiūno “Sudrums
tąją ramybę.” Veikale da
lyvavo šie aktoriai: VL Jur
kūnas. A. Sidaugas, E. Lio- 
bytė. Pr. Kuliešius ir kiti.

Lietuvių kalba tarp kitų 
Europos tautų kalbų išliko! 
viena senoviškiausių ir savo Į 
pavidalu labai reikšminga 
lyginamajai indoeuropiečių 
kalbotyrai. Pirmasis bandy
mas duoti kiek galint pil
nesnį musų kalbos žodyną 
reikia sutikti su džiaugsmu, 
kuri visiškai pateisina lietu
vių kalbos mokslas ir tautos 
lūkestis.

Kalbotyra, kaip ir kiek
vienas patirtinis mokslas, 
remiasi patirties daviniais, j 
iš kurių aprašymo. skirstv-| 
mo ir aiškinimo randami toj 
mokslo dėsniai ir statoma! 
mokslinė sistema. Be dides
nės kalbinių davinių apim
ties kalbininkui sunku at
sekti prigimtąjį kalbos rai
dos kelią ir išsisaugoti kal
binio dogmatizmo arba li
beralizmo. Tad išėjus di
džiajam lietuvių kalbos žo
dynui. susemiančiam Į daik
tą kiek galint daugiau patir
tinio žodžio lobio, musu 
kalbos mokslas galės atsi
stoti ant stipresnio pamato 
ir ras paspirties mažne vi
soms savo šakoms: ir mor
fologijai, ir ortologijai. D 
semasiologiiai. ir stimologi- 
jai. ir terminologiiai. Trum
pai tariant, geru žodžiu mi-, 
nėti žodyno pasirodvmo i- 

verta dėl daugel prie-1

—O ar tu nežinai, vaike, 
kad aną vakarą buvo pada- kitą paviestką 
rytas blekautas? Liepė vi- kagos. Tenai
siems sulįsti i skiepus ir už- ratunko. Sako, nėra parėtko 
gesino visas lempas. Taigi nei švento Kazimiero Ma- 
ir aš Įlindau. Ale. pataikiau kademijoj. nei sandariečių 
i toki skiepą, kur nėra jokių partijoj. Tautiškai parapijai 
langų, tai paskui ii- išeit ne- taipgi reikia geresnio var- 
galėjau. gonizatoriaus. Pirma dar

—Išeiti reikia per' duris, arkivyskupas Gainiotas tu- 
tėve. ne per langus. įėjo keliaujančią dievacezi-

—-Ale patamsy, vaike, aš a^e. kai jo kalamaškos 
negalėjau durų atrasti... Na. ^ajerai subostino, tai ir- jis 
o ka tu. Maike. darei, kai negauna rodos

Dekoracijos dail. M. Bula-iV^j. . , ,.
zascių. jau nekalbant anie; 
tai. kad po dabartinio laiko: 
nerimasčių ši naujiena žadi
na ateityje vilties tautinė'

buvo pastatytas O. Emsto kultūros'darbui ir savaimin-
veikalas -Auklėtojai.- Vai- tautos 
dinime dalyvavo: .J. Juoda- ba b.uvo. lr pasilieka . 
galvis. J.'Kazlais. V. įžymiausių ,tau.t,nV
Sodaitvjė. F.. Ol&uikienė kultūros paraiškų. kunonus
. ............... .. .......................... lietuvių tauta ir ateityje ga-

lės parodvti savaji veidą

kos darže.
Marijampolėje atidarytas 

mėgėjų teatras, vadovauja
mas J. Pileckio. Premjerai

Z. Meliejus. J. Banaitis, J. 
Pusdešris. K. šimauskas, B. 
Mickevičius. L. Steponaus- 
kas. A. Grybinas, M. Mon- 
sevičienė, V. Lazauskas. D. 
Germanavičienė, J. Juška 
ir V.
Kauno

. Kal
viem’

dermingoje Europos tautų 
sąjungoje.

Apie čia minimo žodyno 
tomo atsiradimą žodyno 

Vilkelis. Režisavo prakalboje papasakoja jo 
Didžiojo Teatro ar- redaktorius. Didžiojo lietu-

pasidarė tamsu? Kur tu 
lindai?

—Aš niekur nelindau. tė
ve. Aš užlipau ant stogo.

Kibą tu pasiutęs, ar ką’.
— Kodėl?
—Na. o kad japonas pa

leistų bombą, kur- tu tada 
dingtum ?

—Bet ar tėvas žinai, jog 
dėl to tik ir buvo miestas 
aptemdintas, kad japonas 
nematytų kui' bombą nu
mesti.

—Vistiek. Maike. tu per 
savo tą rizikauną atvogą 
gausi kada nors smertj.

—O ar tėvas nesitiki mir
ti?

—Numirti, vaike, visiems 
įeikės. ale kai žmogus mirš
ta savo smerčiu, su paskuti
niais patepimais, tai tokia 
smertis nebaisi: bet numirti 
be jokių pašmėravimų ir- be 
žvakės, tai jau ne juokai. 
Maike !

—O ką reiškia tie “šme- 
ravimai,” tėve?

—Ar tu to nežinai da?
—Ne.
—Tai reiškia. Maike. kad 

prieš smertj kunigas patepa 
padus.

—O kaip jis juos tepa?
—Taip reikia, Maike. 

Juk ir armobilą reikia šme- 
luoti, kad lengviau važiuo
tų.

—Bet žmogus ne mašina, 
leve. Jis ratu neturi.

Jo ta dieva- 
cezija dabar anei krust iš 
vietos. Taigi, jei tu toks kvi
tas. Maike, tai pasakyk, kur 
aš dabar tur ėčiau pirma va
žiuot: i Čikagą, ai- Į Brūk
ly ną?

—Būdamas tavo vietoj 
tėve, aš važiuočiau vi 
ma tenai, kur man žadėtų 
geresni atlyginimą.

—Gut boi. Maik! Gera 
i oda! Reikės paklaust, kat- 
į ie gėliau užpundvs.

vaikščioja kojomis.
Jis
jei

(Tąsa.)

Susidrovėjęs ir susirūpinęs, sprukdavo 
vėl kur nors i pašali ir iš naujo Įnikdavo Į. 
darbą. Kartais su tokiu atsidėjimu ir visko ! 
užmiršimu drožinėdavo liepos medžio ga-! 
balėli, tarytum be to medžio gabalėlio nie-1 
ko daugiau nebūtų pasaulyje ir niekas ki-! 
tas jam neiupėtų.

0 čia reikėjo jau ganyti. Skerdžius dėi 
šventos ramybės išderėjo vaikui algą iš 
kaimo ir pristatė ganyti. Alga. tiesa, ne 
kažin kokia—pūras rugių ir du pūrai bul
vių. be to, drabužių eilė, o darbo buvo ir 
per akis. Vincė turėdavo visus kaimo vai
kus užvaduoti: čia jie serga, čia oras blo
gas, čia vėl kas nors atsitiko, ar negali, gir
di. vienas skeldžius su savo vaiku pagany
ti, jiems gi už tai kaimas algą moka, ir 
dažnai tekdavo Vincei vienam su senuku 
ganyti gausingą viso kaimo bandą. O jei-Į 
gu ir būdavo vienas kitas piemuo iš kaimo, 
tai Vincei iš jų menka nauda: jie tiktai 
parėkaudavo ant Vincės, kaip mažiausio, 
ir jis turėdavo kiekvieną kartą juos pava
duoti. Skeidžius buvo nustatęs visiems 
bendrą eilę bėgti paversti gyvulius, bet 
kokia čia gali būti viena eilė jiems.—pasi
taikydavo ir tokių susipratusiu. — ūkinin
kų vaikams ir skerdžiaus ben kartui? Ar 
negali jis pabėgioti, ar kulnys nupliš? Ir 
kiekvieną kartą tekdavo skerdžiui bartis 
su vaikais, kurio dabar eilė pavaryti nu
klydusi gyvulį. Iš pradžių Vincei nesikęs- 
davo. ar čia sunku nubėgti?—o paskui to 
ir reikėdavo. Kai tiktai pasakys skerdžius:

—Na. vaikai, žiūrėkit, kur žaloji eina?
Visi vaikai ir sužiurdavo ne Į žalają, bet 

i Vincę.
—Bėk!—kitas net pasakydavo.
Ir Vincė, dar kvapo neatgavęs, vėl bėg

davo aplink kaimenę.
Kartais nubėgęs Vincė negreitai grįž

davo. Atsisėsdavo kur nors už krūmo, kad 
vaikai nematytų, ir išsitraukdavo iš kiše
nės nebaigtą drožinį. Tada jis užmiršdavo 
visus piemenis ir visą kaimenę. Nepavaro
mi galvijai plačiai iškrikdavo po laukus. 
Senis veltui ragindavo piemenis. Jie tiktai•/J-v » Lr 1 ■vaiiyiiav.VRsi ir

—O kur Vincė?
Vincės niekur nebuvo matyti. Supras

davo, ką Vincė veikia, tai kuris nors pie
muo su pašaipa ir panieka atsakydavo:

—Jis ir vėl sau motką iš medžio darosi!
Ir visi nusikvatodavo.
Tada senis nejuokais supykdavo. 

Pliaukšteklavo savo ilguoju botagu ir rik
telėdavo :

—Gulėsit jus čia man. žalčiai, ir žveng
site. o gyvuliai jau po laukus klampoja. 
Greičiau prie karvių!

Piemens nenoromis atsikledavo. Kitas 
dar burbteldavo jau eidamas:

—Taigi, taigi, mums čia vieniems ga
nyk, o Vincė gulės pakrūmėje ir motkas 
darysis!... Ar už tai jam algą mokam?

Skerdžius, kad ir nepasiekdamas, 
plaukšteldavo pakulniui botagu:

—Neik tu man tik greičiau, sumokėsiu 
aš tau algą, kad net per visą žiemą kasy- 
nėsi! Atsirado, mat, koks!...

Piemens sprukdavo nuo Įpykusio sker
džiaus. bet jiems jau rupėio ne karvės ir 
re veršiai dobiluose, tik užklupti iš nety
čių Vincę. Tai būdavo smagiausia pieme
nims pramoga.

O Vincė, visai nenujausdamas, koks pa
vojus iš pasalų prie jo selina, atsidėjęs 
knibinėdavo peiliuku medinę statulėlę, 
norėdamas ia padalyti tokia gražią, kokia 
buvo jo motina. O kokia ji buvo—jri ne
žinojo, skerdžius sakydavo — dt»u<r gra
žesnė. bet kokia ta gražesnė—aiškiai ne
numanė, ir senukas nieko aiškaus nepasa
kydavo. Visos kaimo moterys buvo iam 
biaurios, ir jis jų neapkęsdavo. Aišku, kad 
tokia jo motina negalėjo būti. Stumdomo, 
ujamo našlaičio širdimi jautė, kad ii turė
jo būti gei’ų geriausia, gražių gražiausia, 
tokia, kaip Obelijos bažnyčios didžiajame 
altoriuje. Su saulės vainiku apie galvą, su 
mėnulio piautuvu po kojomis, su geromis, 
liūdnomis akimis, žiūrinčiomis i mažus an
geliukus. nardančius debesyse. Tokia tu
rėtų būti ir jo motina, tokią jis ir drožinė
davo iš liepos medžio.

Bedrožiant užklupdavo ji piemens. Pri
eidavo patylomis, Vincei nieko negirdint, 
ir prie pat jo sustodavo. Kartais vaikus su
domindavo Vincės darbas, ir jie, sulaikę 
kvėpavimą, nei žodžio nesakydami, sutūp
davo apie Vincę ir spoksodavo. Vincė, 
staiga pakėlęs akis ir juos pamatęs, krup- 
teldavo ir tuojau Įsikišdavo statulėlę i ki
šenę arba bent skvernu pridengdavo, ir 
atsistojęs piktai iš paniui-ų žiūrėdavo Į ne
prašytus žiopsotojus. Jeigu vaikai nepra
dėdavo kvatoti ir prašydavo parodyti, ka

jis padarė, Vincė vis dar su nepasitikėji
mu i juos žiūrėdavo, bet ii* pačiam būdavo 
Įdomu dar kaitą žvilgterti į staiga per
trauktą darbą, ir nenoromis ištraukdavo iš 
kišenės statulėlę. Ir pats i ją žiūrėdamas, 
Raitais užmiršdavo pilnus paniekos pie
menų žvilgsnius ir pasakydavo:

—Žiūrėkit, kaip gyva— šypsosi!
!r pats pirmasis Įtikėdavo, kad peiliuku 

išdrožtas medžio gabalėlis pradeda šypso
tis, tarsi jo ištiestoje rankoje atgyja ir nori 
kažką pasakyti, ko našlaičio širdis išsi
ilgusi.

Bet mažojo menininko ekstazę negai
lestingai sutrikdydavo maži pramuštagal- 
viai, iš pradžių prunkšteldami i saujas, o 
paskui garsiai, visa bumą vaikiškai kvato
dami, kad net akyse ištrykšdavo ašaros.

—Taigi, šypsosi?... Kur tu matei, kad 
medžio gabalas šypsotųsi? Cha, cha. cha... 
Nebent čia jau tavo motina! Bet tu visai 
neturi motinos!... Tu—mergos vaikas!

Tada sublizgėdavo ašaros ir mažojo 
Vincės akyse. Vaikiška sauja stipriai su
gniauždavo medžio statulėlę, kad net ant 
jos galvos saulės vainikas subraškėdavo ir 
mėnulis po jos kojomis suluždavo, skau
džiai smaigaliais sužeisdamas mažojo dai
lidės delnus.

Bet ne sužeistą delną Vincei skaudėda
vo. kai jis piktai, pro dantis, su širdgėla 
atsikirsdavo piemenims:

—Durniai!
Ir sviedęs Į pakrūmę sulaužytą rtatule- 

lę. apsigrįždavo ir nueidavo, susmukęs ir 
prislėgtas. Nulindęs toliau Į krūmus, krū
mus, kur niekas jo nematydavo, tyliai, 
be balso verkdavo. Stambios didelės aša
ros riedėdavo per mažą, nevaikiško siel
varto apimtą veidelį.

VII.

Vincė gerai žinojo, kad jis mergos vai
kas.-Tai buvo pirmi žodžiai, kuriuos jis iš 
žmonių išgirdo ir kurių išmoko. Ir paaugė
jęs neapkentė tų žodžių visa vaikiška šir
dimi. Neapkentė ir tų žmonių, kurie tais 
žodžiais jam akis badydavo. Ta neapy
kanta smaugdavo ji, negalėdama vaikiš
koje širdyje sutilpti, ir prasiverždavo di
džiausiomis eibėmis, Įniršusiu išdykavimu 
ir pramuštagalviškumu.

—Pasiuto mergos vaikas! — sakydavo 
žmonės. — Visai į savo motiną!...

Bet mažasis Vincė tada jau nebeveik
davo. Tiktai gudriose akyse lakstydavo 
pikti žiburiukai, tarytum jieškodami, ką 
čia dar padaryti, kad žmonės pasipiktintų, 
kokią dar išdaigą iškrėsti, kad visas kai
mas keiktųsi.

Kol mažas buvo, tai ir nedidelių šuny
bių iškilodavo, nebent piktom, amžinai 
surūgusiom gaspadinėm. prisitaikęs, kai 
nematydavo, sauja druskos Į barščius pri
pildavo, kamaroje pašeimininkaudavo, 
puodynes sukeisdamas, saldų ir l ukštų 
pieną perpildamas iš vienos i kitą. ar dar 
ką nors padarydamas; rėksnėms mergoms 
pavasari karkvabalių ir kitokių vabalų 
prisigaudęs Į lovas įsileisdavo, bernams— 
vakare nutykojęs klumpes nuo palangė - 
nunešdavo, i šulinį ar balą Įmesdavo, lau
kuose paliktų žagrių sraigtus atsukdavo, 
noragus išklibindavo. — keikdavau ber
nai atradę kitą dieną savo klumpes sveti
mame šulinyje, išnarinetą žagrę laukuose, 
žadėdavo kaulus sulaužyti tam benkartui. 
bet Vincė žinodavo, ko pasisaugoti, kada 
laiku pasprukti. Kai širsdavo, dabar jis 
iau nebijodavo, tiktai juokdavosi kur nu
lindęs i kampą. Privengdavo kiek senes
nių ūkininkų, jų žilų ūsų, surauktu antakių 
ir diržo su stora misingine sagtimi. Bet ir 
jiems, gerai progai pasitaikius, neatsisa
kydavo iškrėsti kokią šunybę: pririštų 
nakčiai arklių ištraukdavo kuolą ir paleis
davo arklius Į dobilus ar vasarojų, nuo ra
tų tekinius numaudavo ir ant stogo užneš
davo garnių lizdui.

Bet mėgiamiausias jo pokštas būdavo 
sukeisti ūkininku šunis, kito kiemo šunį 
pririšti prie svetimo tvarto. O viso kaimo 
šunes buvo Vincės ištikimiausi draugai. 
Net bjauriausias šuva, pamatęs Vincę, uo
degą vizgindavo ir gerindavusi. Tai nak
čia atrišdavo nuo vieno ūkininko tvarto 
šunį ir prie kito pririšdavo. O šuniui kas 
rupi. ar čia svetimas, ar savas tvartas, jei 
tik prie jo pririštas, tai ir saug- ia. Paryčio 
preblandoje eina mieguistas ūkininkas i 
tvartą—šuva neleidžia, o kartais ir už 
šlaunies Įsikabina. Koks čia velnias, ar ne 
i savo tvartus pataikė, ar šuva pasiuto? 
Pratrinu akis, žiuri—šuva svetimas prie 
jo tvarto.

—O čia dabar kas?—nenoromis nusi
keikia ūkininkas. — Tai vis to rakalio 
darbas!

(Bus daugiau)

ristas Viktoras Dineika. Šis viu kalbos žodvno medžią-, 
teatras vaidino taip pat Ma- gai pamatą sudarė musų žy- 
rijampolės moksleiviams, mioio kalbininko K. Būgos 
Jis gavo pakvietimą aplan-į palikimas. Būgą ir reikia 
kyti Prienus. Teatras netru- laikyti piimuoju tokio dy
kus mano atnaujinti P. Vai- džio žodyno sumanytoju, 
čiuno “Naujuosius žmo- Jis, grįždamas 1920 m. iš 
lies.” K. Binkio — “Atžaly- Permės, kur 1916—1919 m. 

i-V,jt',l)VĮ1' ną,’’ o iš nauju veikalų pa- profesoriavo, parsivežė ket- 
statyti Miko Petrausko ope- verta pūdų žodžių lapelių' 
retę “Užburtasis Kunigaik- ir. Švietimo ministerijos pa- 
štis.” kviestas, ėmė redaguoti žo-

Kauno valstybinis teatras, dyna. Bet staigi mirtis 
dabar vadinamas Kauno į (1924 m.) nutraukė didžio-, 
Didžiuoju Teatru. Jis susi- jo.kalbininko sumanymą, ii 
deda iš operos, operetės,! iš jo pradėto leisti žodvno* 
baleto ir dramos. Be to, teisėjo 82 pust, ligi žodžio1 
Kaune veikia Jaunimo Te- “anga.” Paskui kelinta me-* 
atras, kuris, kaip iš reper- tų darbas nutilo, lvg niekur! 
tuaro matyti, dažnai stato nieko nebūta, kol 1930 m.

PAKARO GAMYBA 
GREITĖJO.

General Motors automo
bilių korporacijos preziden
tas Wilson praneša, kad 
iš 90 tos korporacijom fabr i
kų. 86 jau pritaikyti karo 
reikmenų gamybai ir- dilba 
po 24 valandas i parą.

jaunimui pasakas.
Prie Kauno Didžiojo Te

atro dramos Įsteigti trijų 
metų vaidybos kursai (stu
dija), kurie rengs jaunuo
sius aktorius. Kursams va
dovauja Kauno Didžiojo 
Teatro dramos meno vado
vas režisorius J. Monkevi
čius ir rež. P. Kubertavi- 

E. ža-
linkevičaitė - Petrauskienė. 
S. Petraitis, I. Balčiūnas— 

J. 
sis

temą: P. Kubertavičius — 
improvizaciją: dailininkas 
I^abuckas — meno istorija: 
kalbininkas J. Talmanta?—

gu to padus išaliejuosi. jisi 
galės paslysti ir parvirsti.

DEMOKRATAI MOKĖJO
PO $25 UŽ PIETUS.

Pereitą nedėldieni Statle- 
į io viešbuty buvo Massa
chusetts demokratų veikėjų čius. Kursuose dėsto 
bankietas, kuris sutraukė 
1,250 svečių ii- kiekvienas
jų užsimokėjo po $25 už lietuvių kalbą ir tarti; 
r ietus. Kalbose buvo kelia- Monkevičius—vaidybos 
mi keturi didžiausi šios ša
lies istorijoj vyrai: VVash- 
ingtonas, Lincolnas, Roose
veltas ir gen. MasArthur. 
kuris dabar kovoja Filipi- lietuvių ir visuotinės litera- 
nuose japonų apsuptas. Pa- turos istoriją; kompozito- 
minėjus jų vardus, kiekvie- rius J. Dambrauskas — dai
ną syki svečiai smarkiai navimą ir muziką ir I). Nas- 
piojo. vytytė — ritminę plastiką.

Juk tai pavojinga, 
— Maike,

kavas esi.
—Dėl to

te ve.
—Orait

ar ne:
tu perdaug ce- 

daug žinau,
MEMBER

jeigu tu taip

OI R I’OI.ICT
‘•The purf>«»»* of the A>»oci»tion skali 
he help preserve tli» M**al» and 
tradi1ion» of our roiintrj. the I nited 
Štate* of America. to mere its laws 
and in*pire others to re'pert and obey 
them. and in all ways to aid in maitins 
t bis eoiintry irreater and hetter"

pabaigoje. Švietimo minis
terijos na vestas, ėmėsi to 
didžio ir kruopštaus darbo 
doc. J. Balčikonis. Naujam 
redaktoriui reikėjo sutvar
kyti Būgos palikimas, kur is 
iš 4 pūdų. velioniui reda
guojant. buvo išaugės iau 
ligi kokios 15 pūdų. Darbas 
buvo nelengvas, nes žody-' 
ninė medžiaga. Įvairiais lai-Į 
kais ivairiu rinkėjų rankio-i 
ta. vertimo buvo nevieno-' 
da. o m j tyrusių darbui ben-, 
diadai biu irgi stigo. Nau-; 
ioii redakcija buvo maniusi 
išleisti tik tai. kas Būgos pa
likta. bet pamačiusi, jog 
daug raštu dar nesu vartota 
žodvpui jr> apskritai, dar 
mažoka medžiagos jam re
daguoti. ėmė pati ir per tal
kininkus rinkti žodžius iŠ 
dar neišrankiotų raštų ir; 
kiek galima plačiau iš gyvo-; 
sios kalbos. Per 10 ir pusę 
metų talkininkų, kuriu buvo 
857, surinkta 559,986 žo
džių lapelių, tiek pat bus su
rinkusi per tą laiką ir pati 
redakcija.

(Bus daugiau)

t
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Bolševikų Išvežti bei Nužudyti 
Politiniai Kaliniai.

Vaizdelis iš Sevastopolio VISKO PO BiSK) I PAJIEŠKOJIMAI

Čia skelbiami lietuviai 
politiniai kaliniai, kuriuos 
1941 metų birželio 3 d. boi* 
ievikai išvežė iš Lukiškio 
kalėjimo į

102. Noreika Antanas 1912 I
103. Neimanas Vylius 1923
104. Garciseviėius Donas 1902
105. Norvaišas Žakvaišas 1911

29
30
31

Balsevičius Stasys, s. 
Beimavičius Juozas, s.

Pi.
Pr.

Albinas.

Eil.
num

Vitegorl
totyklą:

kon-

' ir vardas Gim.
melai

Povilas 1918
i Juozas 1918

1903 
1897 
1905 'i 
1902' 
1910! 
L893

3. Stogonavičius Vincas
4. Kirulis Pranas
5. Genys Petras
G. Davidavičius Pranas
7. Banys Bronius
8. Jurevičius Andrius
9. Kavaliauskas Jurgis
10. Kraunevičius Aleksas
11. Kriščiūnas Antanas
12. Jurėnas Juozas
13. Paregonskis Aleksas
14. Truškauskas Pranas
15. Valatka Vaclovas 
ĮG. Vereckis Jurgis
17. Varanavičius Aleks.
18. Katilius Klemensas
19. Balkevičius Jurgis
20. Balčiūnas Stasys
21. Gražulis Kazys
22. Navakas Pranas
23. Naudžiūnas Pranas
24. Vanagas Povilas
25. Keršulis Jonas 
2G. Blauzdis Povilas
27. Grigu lis Povilas
28. Grigaitis Julius
29. Jančys Jonas
30. Meškauskas Česlovas
31. Jankus Stasys
32. Stasiulis Juozas
33. Jakštas Anicetas
34. Mardosas Stasys
35. Vaitkus Juozas 
3G. Pikšrys Jonas
37. Veliuoniškis Juozas
38. žvenklys Donatas
39. Keblis Edvardas
40. Laucius Lubomiras
41. Klybas Adolfas

106. čečeta Viktoras
107. Gaidelis Mikas
108. Greblikas Jurgis
109. čaikunas Mykolas
110. Zabulionis Liudas
111. Mačiulskis Stasys
112. Igaunis Antanas 50 metu
113. Bendoraitis Pranas 1898
114. Januškevičius Vale. 1906
115. Vilimavieius Ant. 1898
116. Alburda Andrius 1906
117. Valovskis Estaiiejus 1898
118. šlapkonis Antanas 1892
119. Usonis Alfredas 1906
120. Baltrinavičius Juliusl902

Baltramiejunas 
sūnūs Stasio.

32. Butkus Adolfas, s. .Jono.
33. Antanavičius Juozas, .sū

nūs Sakmano.
34. Antanavičius Jonas, sūnūs 

Sakmano.
35. Antanavičius Antanas, sū

nūs Sakmano.

121. Misiūnas.Juozas
122. Kukaitis Jonas

1910
1895

36. Kaulius Kazys. s. Petro.
37. Daukšys Pranas, s. Juozo.
38. Dalnevičius Stasys , sunu.s

Stasio.
39. Dibisteris Antanas , sunu.s

J uozo.
40. Lukauskas Pranas. s. Pei.
41. Lileikis Vytautas, sūnūs

Adomo.
42. šliužas Antanas, s. Ant.
43. Tarvainis Leonas, s . Juozo.
44. Telešinskas Jonas. s. Ant.
45. Triuška Juozas, s. Ant.
46. Simutis Adomas. s. Kaz.
47. Stukas Feliksas, s . Kazio.
48. Sakelis Zigmas, s. Viktoro
49. Sungaila Vladas, s . Juozo.

Nužudytu Telšių kalėji
me politinių kalinių

sųrašas:
Eil. Pavardė, vardas ir
num. tėvo vardas:
1. Baublys Juozas, sūnūs Jono.
2. Baltrimaitis Kazvs s. Domo. i
3. Būtys Kostas, suims Prano, i *>• *'in!i<lynas Hermegildas.
, ______ j. t,. ... ' sūnūs Jono.

51. Simutis Julius, s. Prano.
52. Longinas Mikas. s. Alekso.
53. Jocius Stasys, s. Tado. 

sūnūs

Taupykit kaliošus, nes
; kitais metais bus sunku jų 
į gauti. Kas turi apnešiotus 
kaliošus ar guminius batus, 
tegul juos pasideda kitiems 
metams.

$11,400,000,000 apyvar
toje. Tokia didelė suma da
bar esanti žmonių rankose 
dėl to, kad daugelis slepia 
pinigus namie. Tai esą 4 ba
lionai dolerių daugiau, negu 
buvo 1933 metais, kuomet 
Amerikos žmonės bijojo 
dėti pinigus i bankus ir lai
kė juos namie.

“Progreso Draugai
kiu vardu yra organizacija. 
Ji veikia prieš Ameriką ir 
prieš prezidentą Roosevel
tą. Kaip ir visi “penktako- 
jai,” šitie “Progreso Drau
gai” dengiasi “žodžio lais
vės” ir “pažangos” obal- 
siais, bet ištikrujų jie yra 
diktatūros garbintojai. Jų 
vadas yra tikras hitlerinin
kas.

Pajieškau draugo JONO KIDO- 
LIAUS, Bebruliškės kaimo, Antana- 
vo valsčiaus; jis gyveno Cleveiand, 
Ohio, dabar nežinau kur cindasi, kas 
žino kur jis gyvena, prašau pranešti 
jo adresu. Taipgi pajieškau M. VAI- 
CULEVIČIUTŽS, ji gyveno kur 
Massachusetts valstijoje, prašau at
sišaukti, arba kas žinote, praneškit 
jų adresu, busiu dėkingas. <0)

Jurgis Skrinskas
180 Elm Street, Newark, N. J.

APSIVEDIMAI.
Mergina pajieško vaikino tikslu 

apsivesti'. Su pirmu laišku prašau 
prisiųsti savo paveikslų, arčiau susi- 
oažinsime laiškais. A. D. (9)
P. O. Box 112, Mount Rojai, N. J.

Noriu susipažinti su gera mergina 
ar našle apsivedimo tikslu, kun my
lėtų gyvent ant farmos. Turiu far
ma, tik reikalinga gera gaspadin.j 
kad linksmiau butų gyventi. (1)

John Meskauskas 
R. F. D. No. 1, Corry, Pa.

Pajieškau apsi vediniui draugės,
merginos arba našlės be šeimynos, 
airi mylėtų gyvent ant farmos. Su t 
urmu laišku prašau prisiųsti ir savo 
vaveiksla. Daugiau žinių suteiksiu, 
yer laiškų. C. K. (1)

Box No. 62, Flcmington, N. J.

43. Žvirblys Povilas 1906!
44. Bernotas Marcinas 1903 ;
45. Čepas Stasys 1911 i
46. Famkinas Jonas 1903:
47. šliauteris Pranas 1897 i
48. Briedis Albinas 1909;
49. Bingelis Edvardas 1916
50. Indrišiunas Julius 1901
51. Puzinskas Antanas 191 1 j
52. Eirošius Maksimi!. 1904
53. Lipcius Mykolas 1894
54. Petkevičius Kazys 1908!
55. Navickas Klemensas 1908
56. Gladpiras Edvardas 1919
57. Danta Tadas 1905
58. Kiršas Albinas 1904
59. Šimkus Krizostimas 1913
60. Ulinauskas Kazys 1902 j
61. Burkus Jonas 1881
62. Tiškus Vladas 1906!

4. Bachmanas Liudvikas, sū
nūs Teodoro.

5. Balsevičius Povilas, s. Jono. į
6. Budelis Stepas, s. Kazio. !
7. čiurinskas Andrius, sūnūs 

Antano.
8. Kvederas Juozas, s. Igno.
9. Križinauskas Bronius, sū

nūs Vlado.
10. Kaveckas Vladas, s. Kazio.
11. Kazlauskas Povilas, sūnūs 

Juozo.
12. Katkus Kazys, s. Antano.
13. Kisevicius Karolis, sūnūs 

Stasio.
14. Kavolis Petras, s. Antano.
15. Korza.
16. Galdikas Kazys. s. Kazio.
17. Motuzas Vladas, s. Kazio.
18. Milius Jonas. s. Antano.
19. Montvidas Antanas, sūnūs 

Prano.
20. Kusas Leonas, s. Kazio.
21. Pabarščius Vaclovas, sū

nūs Jono.
22. Puškorius Kazys, sūnūs 

Antano.
23. Paulauskas Kazys, s. Dom.
24. Parafionavičius Zigmas, 

sūnūs Stasio.
25. -Glazauskas Henrikas, sū

nūs Česlovo.
26. Gaudutis Augustinas, sū

nūs Igno.
27. Geležinis Ignas. s. Juozo.
28. Malakauskas Ignas, sūnūs 

Juozo.

' ra

ši nuotrauka parodo rusų soborą (bažnyčią) Sevastopoly. 
Kaip matyt, ji pusėtinai nacių bombomis apardyta. Prie
šaky matosi didelė krūva akmenų ir plytų. Sevastopolis da
bar yra nacių apsuptas.

Mobilizuoja Studentus Farmų Darbams
54. Jogminas Adolfas.

Danieliaus.
55. Jakštas Jonas, s. Vinco.
56. Jankauskas Aleksas, sū

nūs Igno. : bilizuojami high schoolių ir
oi. Jablonskis Juozas, s. Juozo j.:oiegijų studentai farmų
58. Petroiiaitis Vladas. į darbams ateinančią vasarą.
59. Norvaišas Motiejus, sūnūs Kadangi paprastų darbinin-

Petro- i kų šimet nelengva bus far-
60. Vilčinskas Povilas, s. Ant. menams gauti, tai Jungti-
61. Vičius Jurgis, s. Igno. j nių Valstijų Samdos žinyba
62. Rokas Adomas, s. Adomo, paskyrė kiekvienoj valstijoj
63. Rudokas Andrius, sūnūs prie samdos biuro tam tikrą

Mykolo. į žmogų, kuris tarnaus kaip
64. Rudokas Jonas. s. Mykolo, ii tarpininkas tarp mokyklų
65. Šakenis Zenonas, s. Jono. i jaunimo ir farmeriu. Toks
66. šįęinys Jonas, s. Vinco, l tarpininkas oficialiai vadi-
67. šalčius Edmundas, sūnūs naši “farm placement su-

Motiejaus. : pervisor.” Taigi mokyklų
68. Šalkauskas Česlovas, su-' perdėtiniai, kurie turės no -

nus Petro. į rinčiujų dirbti studentų, tu-
69. Kardelis Povilas, s. Mykolo i ės apie tai pranešti tokiam
70. Kavolis Boleslovas, sūnūs “supeivisoriųi” savo valsti-

Mykolo. ! joj. Į tuos “supervisorius”
71. Pakalniškis Liudas. sunu< turės kreiptis ir farmeriai,

Vinco. i kurie norės pasisamdyti stu-
72. Maskalenko Petras, s. Jono;^en^ J P: darbo.

Čia yra paduodami tokių
“supeivisorių” vardai ir ad
resai :

Maine valstijoj: Krank 
U. S. Employ-

73. Gužauskas Pranas, sūnūs 
Stasio.

74. Gailius Vaclovas, s. Kazio.
75. Mixev Georgij. Nikifovič.
76. Kivilevič Georgij, 

novič.

Gen. Mac Arthur Saliutuoja

6:’,.
64
65

Grinkevičius Edvard. 1909
1891Į 
1892 i 
1904; 
1904 !

73. Balčiūnas
74.
75.
76.
77.

1909 j 
190?! 
1911

A ■
1906'
1920!
1899
1902!
1916

Kiaupa Adomas 
Genaitis Vladas

66. Banys Liudas
67. Rutkauskas Antanas
68. Adomaitis Juozas 1892
69. Andrijauskas Pranas 1886
70. Andriuškevičius Vac. 1898
71. Becenskas Stepas
72. Berzdžius Pranas 

Alfonsas
Blaževičus Adolfas?
Macenas Kostas 
Sargi u nas Leonas 
I^apuvka Juozas

78. Buodžius Benediktas
79. šarka Vladas
80. širkšnys Panteljonas 1895
81. Gelažius Pranas 1898
82. Budrys Aleksandras 1906
83. Kaukorius Benediktas 1894
84. Kasputis Adomas 1900 ,
85. Dedelė Pranas 1922 .
86. Mažeika Martynas 1889’
87. Sakalauskas Jonas 1891|
88. čižinauskas Stasys 1922
89. Zaknys Petras 1904
90. Drackinys Juozas 1907
91. Briskelis Adomas 1897;
92. Mykalonis Karolis 1898
93. Paliokas Pranas 1900
94. Zabrys Klemensas 1906
95. Dulkis Jonas 1921;
96. Stogis Vaitiekus 1902
97. šorka Antanas 1902
98. Vitkauskas Juozas 1907
99. žiežmaras Pranas 1907
100. Enčeris Juozas 1914
101. Zynka Vincas 1913

Kanadai siūloma arklie
na mėsa. Quebec provinci
jos premjeras Godbout ma
no, kad iš pradžių arklieną 
reikėtų pardavinėti pigiai, 
iki žmonės prie jos pripras
tų, o kai priprastų, tada ir 
kainą butų galima pakelti. 
Jis girdėjęs, kad arkliena 
esanti skani mėsa ir pataria

Naujoj Anglijoj yra mo- ment Service, Augusta, Me. Kanadai ją valgyt. 
New Hampshire: John 

Cassion, U. S. Employment

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant farmos. Turi mokėt mel

žti karves, nesenesnis kaip 55 metų 
r kuris mylėtų farmos darbus. Pra. 
sau atsišaukti, aš paaiškinsiu visas 
aųlvgas. Mano adresas: (0)

P. Kalėda
R. No. 3, Williamstown, Mieli.

DU DARBININKAI.
Reikalingi du darbininkai ant far

mos; patyrimas nereikalingas. Su 
mokesčiu susitarsime per laiška. 
Rašykit greit. (1 >

Katarina Lukauskas
R. D. I, Box 243, Latrobe, Pa-.

REIKALINGAS VYRAS
Singelis 50—55 metų senumo, vy

ras turi but sveikas ir ne girtuoklis. 
Kuris mylėtų dirbti ant farmos t 
gali melžti karves. 30 dolerių uz me
nesį, ruimas ir valgis. Geram vyrui 
darbas ant visados. (11
Anthony Zabett Greeoviile, N. Y.

175,000,000 porų čeve-
Service. Concord, N. H. ryku’- Tiek čevery kų perei- 

Vermont: John Phalen, tais metais pastovo vien tik- 
Service tai Naujosios Anglijos dirb- 

’ tuvės. Naujoj Anglijoj yraU. S. Employment 
Montpelier, Vt.

Massachusetts: J ames
Mansfield, U. S. Empoy- 
ment Service, Boston, Mass. 

Rhode Island: Everett

422 avalinės dirbtuvės, ku
riose dirba apie 75,000 dar
bininkų. Savo ruožtu ši pra
monė palaiko Naujoj Angli-

,. „ , TT O 1 joj 150 garbamių. • kuriose
McCaughey, L. S. Employ- dirba apie 15,000 žmonių, 
ment Service, Providence, Kajp čeverykų, taip ir odų

Parduodu ar mainau j namą
Gerai įrengtas Restoranas ir 22 

akeriai farma. Modemiškas namas 
ir parankumai. įtaisymai auginimui 
1,000 kalakutų. 2,000 ar daugiau vis-j 
tų; 15 kiaulių, bamė 3 gyvuliams, 
krautuvė prie kelio ir kiaušinių mar
mėtas, 2 garadžai. Graži vieta turis
tams apsinakvot. šalimai nėra kom- 
peticijos. Ant didžiojo kelio iš Phila
delphijos į South Jersey pajūrį. Vis- 
kas operuojama ant gero atlyginimo. 
Savininkė paliko viena, neišgali tvar
kyt. Klauskit laišku: G.‘ N. K. <3-

253 Broadvray, So. Boston, Mmss.

B TIV. 1.
Connecticut: Arthur V. 

Geaiy, U. S. Employment 
Service, Hartford, Conn.

PRADĖJO STATYT NAU
JĄ LAIVŲ DIRBTUVĘ

Pereitą sąvaitę Hingha- 
me buvo jau padėtas kerti
nis akmuo naujai laivų 
dirbtuvei, kurioj dirbsią 
apie 20,000 darbininkų.

pramonėj oimu Isfeži džSg 
lietuvių.

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai paknevina tix* Mtavamm Pvin- 
Expellcri«. kurks yra stebėtinų linimenfu ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Virį K 
milijonų bonkučiu parduota, kas liudija jo 
naudiruruma. Reikalaukit tikrojo 
Pain-ExpeUerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-ENPELLER

Petronėlė Lamsargienė

P&rsiduoda Restoranas

Biznis geroj vietoj, bet reikia par
duot, nes vienas savininkų išeina ka
riuomenėn. Kreiptis pas (3)

Old Harvard Lunch
17 Brookline st., Cambridge, Mac&.

Šėmio- ( McDonnell,

(ien. Douglas MacArthur saliutuoja Amerikos vėliavą Fi
lipinuose. šioj nutrafikoj jis stovi priešaky, toliau jo pa
dėjėjai. Nuotrauka padaryta prieš pat japonų užpuolimą. 
Dabar MacArthur su saujale savo žmonių yra priešo spė
kų apsuptas ir didvyriškai laikosi. Japonai paėmė di
džiausias anglų tvirtoves. Hcng-Kongą ir Singapūrą, bet 
MacArthuro pozicijų negali paimti. Jis netiktai apsigina, 
liet ir pats priešą atakuoja. Pereitą sąvaitę jis nugrūdo 
japonus 5 mylias atgal.

DETROIT, MICH. 

BIBLIJOS STUDENTAI.

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 

TA. , . ,, i • •• Taipgi turiu Galingų Gydymo MostįDirbtuvę stilto valdžių ir ji nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
vuldžini nricnilės bet ia nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų\dlUZldl pi lgUie., Utį -t4* patanma ir busit patenkinti. (-)

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

20 AKERIŲ FARMA
8 ruimų namas, elektra, miesto 

vanduo, visi įrengimai, ant Steito 
i kelio. Parsiduoda pigiai, savininkas 
; Californijoj. Susirašyt su savininku 
galima tik laiškais. Rašyt: (2)

Mrs. Clara Tautkus,
% Mrs. Wm. Casey

R. F. D. New Preston. Corm.

Kvieč'a visus protaujančius 
žmones pasiklausyti jų radio 
programą, kurią transliuoja 
per WJBK kas nedėldienio ry- 
rą nuo 8:30.

Ar mes tikim Biblija ar ne, 
vienok esam priversti pripažin
ti ją kaipo svarbią knygą.

Paprastai. Lietuviai yra ma
žai susipažinę su Biblija, tan
kiausia jie kaito tokias kny
gas. kurios ią šmeižia. Bet tarp 

i angliškai kalbančių tautų Bib
lija yra Įvertinama ir gerbiama.

Musų numylėtas Abraham 
į Lincoln, yra pasakęs: “Tikėk 
i Biblijai kiek protas priima, o 
kas lieka priimk su įsitikėji- 
mu.“ šiais laikais irgi randasi 
atsižymėjusių vyrų, kurie skai- 

1 to ir tiki Biblijai. Joje randasi 
I svarbių pranešimų link musų 
, gentkartės ir verta pasiklausyt.

prigulės, bet ją 
operuos Bethlehem plieno 
korporaciją, kuri ir dabar 
stato karo laivus. Jos dirb
tuvė randasi prie Fore Ri
ver. netoli nuo Quincy mies
to, apie 15 mylių nuo Bos- Į 
tono. ( f

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

NACIAI PAGROBĖ 500 
CIVILIŲ OLANDŲ.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vard^ 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias

\ okipeiii kuro VJtdnvvhė hgas gydo ir kaip reikia vartoti. V OKieCių K<A1O VctuOVy i»e , , praįįall jį Kanados štampu nesiusti. 
Amersfooite suareštavo 500 Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
rdvilin nlandu flėl nnHarvtii' Kaina P«»'untiinu $1.00. Pinigus C1M11U Oianaų tiei padarytų geriausia siųsti Monev Orderiu, arba 
užpuolimų ant nacių oku- popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 
pači jos kareivių. Taipgi su-!
rasta daugybė bombų suka- 
vota namuose, kuriuose bu
vo apgyvendinti nacių ka
reiviai Anetoje
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.

I’AIU MIKALAUSKAS 
248 W. FOURTH STREET

SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGA AGENTŲ
Vyrai ir Moterys, kurie norėtų 

užsidirbt pinigu lmOsu savo laiku, 
pardavinėdami Alcxander's Pro
duktus :

ALEKANDERS CASTILE 
OLIVE OIL SHAMPOO naikina 
pleiskanas ir yra sveikiausias 
shampoo galvai plauti, parsiduo
da po centų už 6 uncijų bonkų.

ALEKANDĖRS HAIR RE
FRESHING TONIKAS dėlei 
plaukų stiprinimo, parsiduoda po 
50 centų už 6 uncijų bonkų. Agen
tam yra duodamas geras nuošim
tis ir" mes produktus prisiunčiame 
jums į namus. Norėdami daugiau 
informacijų rašykite:

ALEXANDER’S CO.
411 W. BRO.\DWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

įgpt R R R SBC* rS'rSS.'s sSSSSSgsSSS.R s

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

'3

•XKi»:IK
š

Juodgalviai, rudgalviai, ęeltongal- •" 
sužinoti Biblijos viai ir baltgalviai. Prisiunčiu i visas 3 

dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą. », 
GEO. BENDORAITIS 

520 Wilson st.. Waterbury, Conn.

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

BROCKERT BREW1NG CO., Ine.

j Jeigu norit
' mokslus, tai rašykit pareikala- 
| vimą i AUŠRĄ, 12312 Elmdale,
Detroit. Mich. Jums prisiųsim 
!d) puslapiu knygutę užvardytą 
Dievas ir Protas, dovanai.

Detroitiečiai, kurie intere- 
suojatės biblijos mokslu, pm-
šome. atsila .kykit i musų susi- , Naujas i,radiina!4 sutrrąžins plau.; 
rinkimus, kurie būna kas nedėl-1 «kų spalvų taip kad atrodys natų-» 
dieni prašiepiant nuo

r*i
!I««

t
i!

ŽILI PLAUKAI j
Prašalink ŽILUS PLAUKUS J 
ant visados. Vartok 

ROXY FOR GRAY HAIR »

ryto. Y MCA Buildinge, 
Woodward avė., Highland Paik. 

* Nebus jokių pareigų jums už-
■ įlėtn.
1

10 Vai 1 * rabški i trumpų laikų. Su prisiun- } 
'; ! timu $1.50. t13130 ROXY REMEDIES ♦

6859 SO. WESTERN AVĖ 
CHICAGO, ILL.^ | ♦ CHICAGO, ILL. •

TELEFONAS 
W orcester—5*4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

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

■BBam
4



letfaft Poslapis KEEEiVIS, SO. BOSTON Ko. 10. Kovo 4 d., 1S42 m.

Moterius Pasiskaityt
AT CT7VI»rn irrrr A T>T7/"k

J dinikas H ashingtonui

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

MOTINOS, KURIOS JAU ; nedaro, tai ji laisva, jos ne
uždaro.

Ir kiekvienas karas moti
noms neša pralaimėjimą. 
Tokių pralaimėjusių moti
nų pasauly jau dabar yra 
milionai, o kur dar galas!

Taigi, kaip pralaimėju
sių, taip ir tų, kurios armijoj 
sūnų neturi, švenčiausia pa
reiga yra kiek ir kaip tik i- 
manant prisidėti, kad karą

dien jau ii- mes esam užpul-1 la,imėtų d1e-m°^j,°Jn,i ne" 
.i, esam jau kariaujančio ,k .1°® ®a'es >
šalies gyventojai. šiandien *“>! nuo naujų karo paro-

PRALAIMĖJO...

Kas laimės šį pragariška i 
karą? Ar atsilaikys demo
kratijos? Kokia ateitis mus 
laukia ir kokių nesmagumų 
atneš rytojus?... Šie ir šim
tai kitų klausimų perbėga 
per musų mintis kasdieną. 
Tai opus klausimai, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu 
mus visus liečia, nes šian-

gyventojai. 
jau šimtai tūkstančių musr 
sūnų gina savo kraštą nuc 
žiaurių, kraujo ištroškusių 
barbarų, kurių vadai, tar
tum paties šėtono paakstin- 
ti. trina lankas iš džiaugs
mo, kad kraujas liejasi.

Mes, moteiys, kurios no-

iu. 
m ės

Tuomet ir motinos lai-

Motinoms didžiausias 
' almėjimas butų visiškas 
j karų prašalinimas.

Žiūrėkim, kad musų sūnų 
: gyvybės nebūtų atiduotos 
| veltui, kad jų pralietas 
i kraujas tikrai padalytų pa- 

įim gyventi laisvoj demo- hauli demokratišką, laisvą 
kratijoj, trokštame ir tiki-1 įr laimingą! Kad tokiem 
mės, jog galų gale turės lai- į biauiybėm, kaip Hitleris, 
mėti demokratinės valsty-, Mussolinis, japonų džingos 
bes su galinga Amerika j ir visokie kvislingai. pasau- 
priešakyje! Kitai}), rodos. }y vietos daugiau nebūtų! 
negalės būti. i * Kapse.

Vienok kas tikrai karą į ----------------
laimės, šiandien sunku yrai LAIŠKAS MOTERŲ SKY- 
atspėti, nes kaip užpuolikai. į RIAUS VEDĖJAI.

čia yra parodytas Jurgio \V ashingtono kapas. Pereitą sąvaitę sukako jau 210 metų kaip Washingtonas gimė. Prezidento Roosevelto padėjė jas, pulk. Horace Smith, deda vainiką ant pirmutinio A merikos prezidento kapo.

ATSAKYMAI “KELEIVIS” DUODA KNYGŲ
, jį Tą South Bostono dalį, kur randasi “Keleivis,” valdžia 

Kaip .lirai reikes laukti kol tikdama. Visi gyventojai ir bizniai
gausi is natūralizacijos biu- ^j u žia iisikeIti %CeUHjBi„ uipgi reikia keltis kitur, 
ro pranešima, mes tikrai ne- o jis turi ,abai d Karf »ika . k .

REDAKCIJOS

alą negalima 
eilė. pranešimą gausi. O gal 
draugas pakeitei savo gyve
nimo vietą ir natūralizaci
jos bitu ui apie tai neprane-

ginta kaina.
Kas prisius vieną DOLERI, tas gali išsirinkti knygų iš 

žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

„ . - . Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros už $3.00.
sei. Tokiam atsitikime tu- Knvgų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už ŠIO 
rėtum tuoi paduoti savo; ar daugiau.
nauja adresą. „ .. . . . , _ . . .Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus įsigysi-

S. P. iš Montrealo.—Tam- te knygų ir “Keleiviui” padėsite persikelti.
®et Pra^ome siųsti užsakymus tuoj, nes kai kurios kny-prieš^vasario1^ d Tilpti gos bai£iasi- Persiuntimo lėšas apmokės patys leidėjai. 

“Visuomenės Dėmesiui” Kurie prikalbins naują “Keleiviui” skaitytoją ant metų, 
tilps sekančią sąvaitę. Ge- tiems duodame knygų už pusę dolerio.
rai padarėt, kad nutarėt iš Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.
“Nepriklausomos Lietuvos”. * ---------------
pašalinti kiršinimo politiką' AR BUVO VISUOTINAS i KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
ir asmenišką neapykantą, j TVANAS?
Paskutinė Žurnalo laida bu-i, Bažnyčia sako kad buvo, o moks-

i ~ . Ibs sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai lK1 sl01 neouvo.
\O JHU J)C1 (JHU2- ZČITIUI kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i kius dievus jrarbin? senovės indai bei
kryptimi nusmukus.

GARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje 

iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko-

jza stambi ir labai užimanti, 
tikra tikėjimu istorija. $1.00 

Drutucse audimo apdaruose .. Si.25

S. S.—Tamstos praneši 
mo apie prakalbas nedėjo-i iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą ! jo. 
me, nes nepadėjai pilno sa-
VO vardo ir pavardės. To- salėjo atsirasti po tvano juodveidziai
. . _ ir Vitu veisti in vmnnfci? ir «<im-

taip ir užpultieji deda visai 
pastangas, visas jėgas. Kol 
kas priešams visur sekasi 
niekur prieš juos negalima 
atsilaikyti, nebent Rusijoi 
fronte. Rodos, netyčiomis 
pamislini: “Ot, butų laimė, 
jei turėtume daugiau tokių 
generolų, kaip MacAi- 
thur!”

Bus dar daug tamsių die
nų ir liūdnų žinių; bus daug 
abejonių, bus ko šiandien

Ponia Michelsoniene: 
Pirmą kartą mano gyve

nime pateko “Keleivis” i 
mano rankas. Perskaičiau 
visą galas nuo galo, ir sku
biai bėgau Į paštą kad pa
siųsti $2.00 prenumeratai, 
nes man labai patiko, jr ma
nau kad aš turėsiu daug už- 
siganėdinimo iš jo.

O dabar, jeigu ne prasi
žengiu prieš jokias jūsų lai

mes nei įsivaizduoti negali-1 rykles, būdama dar nauja 
todėl turim būti pasi-! skaitytoja, noriu ir as rasi- 

nėti į jūsų skyrių.me.
rengusios sutikti viską, kas 
tik atsitiks. Neaimanuokim 
jog negalim gauti šilkinių 
kojinių arba cukraus kiek 
norim. Tai tik pradžia, tik 
menkniekiai. Mes turim būt 
pasiiuošiusios daug dides
nius trukumus pergyventi ii 
be daugelio dabartinių pa- 
rankumų apsieiti. Be auto-

Aš gavau gero juoko iš 
Vargo Dukters laiško, ne; 
man lengvai suprantami to
kie atsitikimai, kaip jos. Ne 
vieną syki “tarkavausi” ir 
aš su “gerom” moterėlėm.

Laukiu su nekantrumu ki
to “Keleivio” numerio. O 
gal teks susipažinti su Kap- 

mobiliu ir “tajeriu” musu se? Pučetaite ir kitomis Mo- 
jaunimas gal vėf išmok . terų Skyriaus bendradarbė- 
vaikščioti kojomis. Gal tu-. mis.^
rėsim atprasti nuo daugelio' Norėdama pasirodyti, 
maloniu nors ir beverčių pa- kad aš susipažinus su man

dagumu, pagal Emely Post. 
neprailginsiu savo pirmą

procių, kaip visai nereika
lingų “parių,” alaus, degti
ne? ir tt. Šiuo tažvilgiu ka
ras gal ir naudos atneš.

vizitą.
Tikėdamosi linksmos pa-

r. , , . . ! žinties. Vyresnioji Senuo.Kas karą laimes -ar kas;
pralaimės, nedaug bus skir- Nuo Redakcijos: Ačiū už 
tarno toms motinoms, kurių prielankumą. Man yra sma
ilinus nebesugrįš. Niekas jų žinoti, jog tamstai pa- 
nepradžiugins, niekas nebe- tinka “Keleivis” ir Moterų 
-gale? suraminti. Nežiūrint-! Skyrius. Man tikrai butų 
kas laimės, jos bus pralai- į malonu pasveikinti ir pri- 
mėjusios. Šiandien pasauly ! imti tamstą į savo bendra
vau šimtai tūkstančių tokių darbių tarpą, jei tik žino

čiau su kuo turiu reikalą. 
Kitą kartą prašau paduoti 
redakcijai savo tikrą vardą 
pavardę ir adresą. Tik po 
raštais leistina vartot sla- 
pyvardę, vienok ir tada re
dakcija turi žinoti kas ir iš

metų man važiuojant į mie-! ^ur ra^?' Y?5?
stą as visados matydavau aPonornĮski laiškai n rastai 
pamišusią moterį vaikščio- ^ma.guiban be jokių cere- 
jant ir verkiant ant tilto, po 1 P?.oni.11-* Tamstai padaliau
kuriuo eina traukiniai. Teko i , ..Tamsta sakaisi supran

tanti mandagumą ir prisilai
kanti pagarsėjusio? etikos 
žinovės. Emelv Post. taisvk-

nelaimingų motinų, kurių 
Funųs žuvo ant visados. Jos 
jau pralaimėjo...

Kad taip yra, aš čia pa
minėsiu vieną tokių pirmu
tinio Pasaulinio karo trage
dijų. Per suvirs penkiolika

sužinoti, kad ta moteris vra 
lenkė. Ji vis tebelaukia su- 
gryžtant savo vienturčio sū
naus. Žiema ar vasara, lija

LIETUVAITĖS LIKIMAS.

Jauna lietuvaitė 
Jaunystėj žydėjo.
Visi ja gėrėjos,
Nieks nepavydėjo.

Amerikoj gimus.
Augo Lietuvoje.
Vėl gryžo gyventi 
Šioj šaly laisvoje.

Bet ir čia ji rado 
Nemalonią dalią—
Vargu ir nelaimių 
Nesimato galo.

Josios mylimasis 
Rytuose kovoja,
O seni tėveliai 
Likę Lietuvoje.

Rupi jai tėveliai,Gaila hemuželio:
Ar sugrįš iš karo,
Ar paguos širdelę?

Dieną ir naktelę 
Laiško nuo jo laukia.
O iš karo fronto 
Liūdnos žinios plaukia.

Kiek jaunuolių žuvo,
Kiek sužeistų yra—
Vien tik pagalvojus 
Ašaros byra.

Gal neužilgo 
Išgirs ji naujieną.
Kad jau mylimasis 
Ją paliko vieną...

Vargo Duktė.

APIE VALGIUS.
GERI. ĮVAIRUS KĖKAI.puoduko sviesto.
1 puodukas cukraus.2 išplakti kiaušiniai.
■*« puouūkū p»viu>.1 šaukštukas vanilės.2 puodukai miltų.‘s šaukštuko druskos.2 šaukštukai baking sodės.
Sviestą ištrink ir išplak su cukrum kad butų kaip tiršta smetona; išplak kiaušinius ir išlėto pilant Įmaišyk Į sviestą sv cukrum; supilk pieną ir va- nilą. gerai išplak. Ant pat galo supilk du kartu persijotus miltus. druską ir baking pauderį. Viską gerai išplakus supilk į formą ir kepk vidutiniam karš-

tv arūo Ark mimjtftf'-»--F «i«■ -------------------

šį kėką galima sutaisyt visaip. Pridėk puoduką sukapotų valakiškų riešutų tai turėsi “nut cake.”Kitą kartą padaryk fruktų kėką, dadedant vieną puoduką sukapotų razinkų ir citrinos lupenos (citron).Įdėjus puoduką sukapotų datulių. turėsi “date cake.” o jei įdėsi du trečdaliu puoduko tarkuoto kokuso. tai bus “cocoa- r.ut cake.”Kas mėgsta kmynus (cara- way seeds). gali Įmaišyt du šaukštukus kmynų — ir vėl bus kitoks kėkas.
SAULUTEI.

Romcs 
ia

moksias nuo pradžios iki galo. 
Kaina

Brooklyni
draugės rašinėlio negalėjo
me sunaudoti, nes sunku jį 
išskaityti. Pasistenk, drau
ge, tiksliau žodžius rašyti. 
Dabar išrodo, kad visai ne-

skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
25c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globą. Parašė 
kur,. Geo. Townser.d Fox. D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ......................................... 25c.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ,DANGŲ IR PRAGARĄ.
paisai kokias raides imuši. . Parašė Robert G. Ingeraoll. gar- siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-Ka, pavyzdžiui, reiškia šito- Ii jos prietarų naikintojas. Irinai i<!o- BEN-HVR. 
kie žodžiai: “inti parisi iseti ‘r Pamokinant,s kunn>s- Istoriška apysaka iš Kristaus lai-
senomi ari iaunomi?” Pa- ............................... feina^.1^.^*..422 Ps?.co
mėgink padaryti taip: pasi- AMERIKOS MACOCHAS. EILĖS IR STRAIPSNIAI.

gražios eilės, 
ir tt.

dėk knygą arba laikraštį ir „Arba kaip Romos katalikų kunigas .* : , * J
- • v 4. on/k * Hans Schmidt Ne\v Yorke papiovc , Šioj knygoj telpa -y įtts

pCVl HSVxv 1S JO OOFlt ^00 ZO— savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. daupybe straipsniu, juoku
ŽodŽlŲ Hnt popieriaus z pa^- .Knygelė su foto^rafiškais atvaiz- Puikiai iliustruota. Ka(r.a .... 25c. 
kui kiekvieną žodį palygink įda,s‘ Kaina .......................  lOc' BIBLIJA SATYROJE.
su originalu ir atrastas klai- BYLA DETROITO KATALI- , Tai Biblb<>-S.pa^ipa į Kanadą tes, • i . ,i.» . i • knvgos neįsilcidzia.Labai juokinga su
das ištaisyk. Atlik tokią kų SU SOCIALISTAIS. 37‘j puikiais paveikslais, perstatan-
lekcija kasdien, jei laikas Dalijant Detroito lietuvių socialis- įvairius nuotisius nuo prieš su-Lirlž o ™ tams plakatus netoli nuo i ažnvčios. tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kns-leidzia. Pamatysi, kad p0 kuni?op pakurstyti brostvininkai už. taus įgijęs Sją knyga n.ekas nesiga.- 
mėnesio-kito jau pramoksi puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- puslapiai, kai.-ia .... ą).<0

r ’istai iškėlė užpuolikams bylą, kurisuprantamai rašyt.

LIbekft MvrUAL 
STIPRIAI IŠAUGO.

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-
; sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................. 25c.

KUR MUSŲ BOČIAI GYVENO?
menja sano. iraa pirmutiniai ihf>-

___ _  ____ _____ _____ nts gyveno Rojuje. Bet mokslas RojųSOC IALIZMAS IR RELIGIJA, visai atmeta. Mokslas mano, kad
i-zKi -ki ii i-Mi meii Labai idomi knygutė šituo svarbiu žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir si
IZ1O oi u., 13-41 meu*lklausimu. Ja turėtų prakaityti kiek- kryga parodo, kode! taip manoma, niame apdraustuju susirinki- nas katalikas ir socialistas." Parašė Laba1 įdomus ir pamokinantis me. S. Bruce Black,’prezidentas ^N?nderve,(ie- Vardunas. ™Libertv Mutual Insuranceka<! SIELOS BALSAI.

Gruodžio 31 d., 1941 meti-

lių. Aš patarčiau sužinoti, 
sa

laiškus. Michelsonienė.

ar sninga, kasdien, vos tik ... t . . ...
pradeda aušti, šita motina; a^Le-.a?°Vlini.s^
ateina ir vaikščioja iki su
temsta — vaikščioja vis 
laukdama sunaus, kuris 
traukiniu į karą išvažiavo.
Ji su niekuo nekalba, tik 
ranka? laužo ir verkia žiūrė
dama į gelžkelio bėgius.

Vienas amerikonas pasa
kojo, kad jos vyras dar gy
vas ir jis ją prižiūri. Jie 
gavo iš valdžios $10,000 
“inšiuranso” už sūnų, todėl 
jiems nieko netrūksta, tik 
ramybės. Kadangi pamišėlė 
motina niekam jokio blogo

•••»»/$ -Vr 
«•*

Bepiga, saulute, 
tau leistis, tekėti 
ir ramiai iš dangaus 
į žemę žiūrėti.
Nieks tavęs nespaudžia 

ir niek? neslopina, 
nematai tu visko, 
kas mane kankina.
Tu tyliai sau žiuri 
į žemę tą menką, 
kur tavo šviesumo 
visiems neužtenka.
Kodėl nepaleidi 
daugiau spindulėlių, 
kodėl nesušildai 
vargingų žmonelių.
Nematai, saulute, 
pasauly kas dedas, 
kad žemės paviršy 
jau maras ir badas.
Jei tujen, saulute, 
tą viską matytum, 
tikrai tu užgestum. 
tu neišlaikytum.
j tave aš žiūriu 
ir viena dumoju: 
bepiga, saulute, 
tau ten aukštumoje.
Prisiuntė Mrs. E. Petrus.

UOKAI.
KAIP DANGUN ĮEITI.

Kunigas: -Jonuk, pasakyk man. kas reikia daryti pirmiausia. kad Įeiti Į dangų?Jonukas: Kad Įeiti į dangų, tėveli, visų pirmiausia reikia numini.

skaitymas. Kaina ..................... 25c.
Kaina .......................................... 10c. LIETUVOS RESPUBLIKOSKompanijos. raportavo, kad j balsai. ISTORIJA.

apdraustųjų premijos. kurių Ijr dainų3’Djuig^^až'hi^spalvuo? šjtas veikalas parodo, kaip r.oo vra išduota UŽ $57.008.375. UŽ- lu paveikslų. Popiera gera ir spauda 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
ri • c-o,. ji- graži. Parašė -J. B. Smelstorius, 221 kos vedė kovą su caro valdžia, ir kamaugo IKI ęyi’.VVU.Zyy, ir dalis puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 tuo pačiu laiku kunigai ta valdžią rė-kompanijos turto įtraukta i ša-j Audimo apdarais ..................... Š1.50 ‘r-J“1!” Pi?ssu‘ revoliucija* 1 - paėmė viršų, kaip Lietuva likos palies karės produkciją. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji

x-v , ... buvo apskeibta republika. Pridėtas1941 m. Liberty Mutual išra- GERT IR VALGYT? didelis spalvuotas žemlapis parodeŠvtU premijų UŽ SI 1.176.852.1 Valgyt ir gert reikia dėl to, kad atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
j-j-- c>iaow norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, rubezius ir kaip šalis yra padalyta įprieauglis padidėjo SIO.848,444. Bet d€i ko gi norisi? Dėl ko be valgio apsknėius. Tai yra vienatinė knvga, 

,, , . , .. . , i žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- kuri parodo, kaip gmię Ijėtuvos-Bešg.Abelnas assest ant lšrasy tų Į stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- Puoliką, .čia telpa visi svarbesni. do- premiju SU abelnu f'.utaupvmu žiau? Dėlko Žmogui reikia cukraus, kumcntai: Steigiamojo Seimo nuta, 
, .. * druskos ir kitų panašiu dalvkų? Ko- rimai, taikos sutartis su bolševikai?,tikrą pervirsi apdraustiems su- — - ... —-- x------- -daro Sl0.l7l,l73.Liberty"Mutual gerai prisirengus ir su pagalba šaliai kerė-! SVEIKATA.je. Mr. Black pasakė: “Šioji ka- A.rba tl®?us Jr trumpas kelias į K*ip SENOVĖS ŽMONĖS...... .. i sveikata. Pamatines žinios is anato- n-A,r w ,re tun būt laimėta trijuose mijos, fiziologijos ir^ hygienos. Su- ĮSIVAIZDUODAVO ŽEM?.frontuose: mušiu fronte, indus- A’ L. (,raiciunas, Chicago,. .III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuosetnjos fronte ir namieje. Ant vi- audimo apdaruose. Kaina .... $2.50

dėl jam reikia riebalu? šituos kiauši- su latviais, aprašymas visų
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. ūū’-J^ių #u lenkais ir .tt. Yra tai ne
Parašė D-ras G-mus. Kaina 15c. Ąryga. bet tiesiog, žibintuvas, kuris 

apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
is vida'us. Kaina ...................... $1.00

siį tų netikėtumų, apdrauda pilnai atsakominga.”
“Vasario 10 d., 304 Liberty

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Kaip Nojus galėjo surinkt į kelias die-

• *» V•» •nuo’’ *

uvo Ąrk'M ** T* ’ » •"“Iffck vandenę »
*i| ? Kt»r vjiminc •4*.’’***’
•š Nojaus šcimvno* smlė’'- 
x> tvano '

"r kitu vai«Un •»
tai kitu klausimu i kurine* 
atsakyti jokis kunigas, vra nuosakia 
r aiškiai išH^«*vt» veika*.
Knyga b«- galo idomi 
faktas; kas sakiny-—tai nauias kę 
ilgu argumentas '»ri«>'-a Mok'taa • 
mokslas nuo pradžioj iki galo. Ks; 
na .................................................... 2,5c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲVALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškia: išguidyi' pilietybes istaty 

mai su reikalingais klau-iinam ir ai 
sakymais lietuviu >r anglu Ralltn-*- 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. .................................

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygelė aiškina proletariato fi-Mutual vyrai įstojo i ginkluotu- .1*?0^0* »«oksl». Jei nori žinoti, kas Į DIEVĄ?

-, r. .. .... . iųmdo pasaulyje įvairiausius nuoti- Laisvamanis čia pasako, kodėl jisjų spėką. Daugelis inžinierių j kius. tai perskaityk Šitą knygelę, negali tikėti. Pilna argumentų, kuriųdirba konstruktyvius darbus su-1 • 'a”a’ Knyga protau- nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos.. . . jantiems darbininkams neapkai- knygutės ...............   20c—Ne. negaliu, visai negaliu... mažinimui susižeidimus. Geras ■ nuojama. Kaina ............ .......... 25c.
skaičius iš musų 40,000 Work-iDŽIAN BAMBOs SPYČIAI. DEKLVMLATIJOS mens Compensation apsdaus-; , , . r ituja karė, nepaliesti, jie geibi ju.S&iknS'
______ i____ 12^x3 __________a. • i io tolna n p t. 79 j-li_____ a_______________________

nės ?
TRYS PRIEŽASTYS. 

-Barbora, ar gersi degti-

Aš negeriu...—Kodėl ?—O. tam yra trys priežastys : pirma, daktaras uždraudė gert; antra, ką tik tris stiklus išgėriau; trečia... na, įpilk tai išgersiu.
JI VARGUS SKANDINA.
—Ona. ką tu mislini taipdaug degtinės gerdama?—Noriu paskandinti savovargus, kumute.—Na, ar jie skęsta?—Neskęsta, nelabieji! Ijefig-

vi. todėl viršum plauko.
VITAMINŲ GADYNĖ.

Svečias: Kaip žiuriu, tai gėlės jūsų restorane yra visos dirbtinės...Restorano savininkas: Taip, tamsta. Dabar, vitaminų gadynėj, gyvų gėlių negalima ant i stalų statyt. Svečiai suvalgo jas.1

pavalgydinti ir aprengt ginkluotąją spėką. Reiškia, toji ap- d raudos tvirtovė visais galimais budais gelbsti musų šaliaiir užtikrina stiprią apdrauda RIJA JUŠKEVIČIAUS visiems. DAINOSE.Valdyboje Liberty Mutual! .J.ei nori žinot'. kaip senovėje lieto- metiniame mitinge išrinkti:
S. Bruce Black, president;Clark E. Woodward. vice-pre-

I? teJP3 <2 Džian Bambos spy- gą, jr deklamacijų. Visokios temos:
riles, pasikalbėjimai, humons- darbininkiškos, revoliucionieriškos, 

tiski straipsniukai ir juokai. Antra_ tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
pagennta laida. Kama .............. 25c. niškes. Visos skambios, visos geros.
. Tinka visokiems apvaikščiojimams,LIETI \ IŲ sEIMYNOS IST0- baliams, koncertams ir tt. Antra pa

gerinta laida. Kaina .................. 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais
* viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
; gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo draugijos formos, ir kodėl turės būti 
' daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny- „
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. PAPARČIO ŽIEDAS.
Audeklo apdaruose ................. 75c. Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-

- - , užsitikintis Vyras: (2) žydinti Giria;Simmons, vice-president and KURGI VISA TAI NYKSTA? (3) Klaida; <4> Korekta. Jose nuro-treasurer; John W. Cronin. i. Kur nyksta visi tie lobiai .kuriuos k^pSe'uroTbmus’i? tt3“. .‘.'15J' 
.. . , žmones kuria per amžius? šį mtn-vice-president and general guojanti politiškai-ekonomiška klau- ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖScounsel; and Robert P. Ashley, s’n« garsuis Vokietijos so-

_ . ~ ;cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-George A. Cowee. Grover G. ky. Kaina ................................. 10c. Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.Kingsley, Bennett Moore, An- Sa raSytejos paveikslu, 126 pusią-thony F. Soli, John W. Phillips. «»B 'R /.MOCUS. pi,i. Kain. ................................. Mc.
žeme ir smogus’ yra labai pamo- AtvAun||u n> KITniKIAl kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip AUOHOU8 IK KŪDIKIAI, 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
jis> kovojo su gamta ir kaip civiliza- namieji gėrimai atsiliepia ių vai- Ilubert W. Yount, vice-pre-1 vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra- kams. Kas yra arba tikisi kada nors 

.,'/i.n>i, l»ii» žmonių, vyrų ir moterų. būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų

. įaenis. I Kaina ......................................... 25c. perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

sident and secretary; Oscar H.

William A. Seymour, Percy H. Titus, Stepben E. VVhiting and

t t
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ŽINIOS IŠ NACIU OKUPUO
TOS UETVVOS

Gautos per Lizboną.

KODĖL BUVO UŽDARY-Į “KAIP AŠ IŠTRUKAU IŠ
TA NACIONALISTŲ 

PARTIJA LIETUVOJE.

Gautos smulkmenos apie 
nacionalistų partijos Lietu
voje uždarymą.

Nors ta partija neva pa
reiškė norą bendradarbiau
ti su vokiečiais, bet atrodo, 
kad tikrumoje ji tuo keliu 
mėgino siekti nepriklauso
mybės.

Komisaras von Renteln 
tą iš jos darbų patyręs, par
tiją uždarė. Partijos vado
vai gruodžio 17 d. pasklei
dė po Lietuvą anti-vokišką 
pamfletą, o patys susirinko 
prie Karo Muziejaus, kur 
ant Nežinomojo kareivio 
kapo padėjo vainiką ir su
giedojo Lietuvos himną ii 
giesmę, “Marija, Marija, 
sušvelnink vergiją, išgelbėk 
nuo priešo baisaus.”

Nežiūrint jų patrijotingo 
nusistatymo, platesni sluok
sniai nepritarė nacionalistų 
partijos skleidžiamoms na
cionalistų idėjoms. Dėl to 
partijos uždarymas daugu
mos sutiktas su pasitenkini
mu.

BOLŠEVIKŲ PRA
GARO.”

Pasakoja iš Rusijos pabėgęs
Juozas Vaitkevičius.

“Ūkininko Patarėjas” į 
deda pasikalbėjimą su gry- 
žusiu iš Rusijos lietuviu 
tremtiniu Juozu Vaitkevi
čium, Pabradės valse., Ci- 
kelnos kaimo:

“Mus vežė j Leningradą.
Kokiuose vagonuose vyko 
kelionė, baisu ir papasako
ti. Pirmas dvi kelionės są- 
vaites jokio maisto nega
vome. maitinomės tuo,- ką 
buvome iš namų Įsidėję. Tik 
vėliau j vagonus Įmesdavo 
duonos plutgalių ii- paduo-_____
davo kaž kokio nešvaraus -innicII. vaiku

vandens sriubos. Pasiekus ŽUVUSIŲ TĖVŲ VAIKAI

KELEIVIS. SO. BOSTON

Puikauja Svetimoj Žemej

Naciu okupantų kariuomenė paraduoja Dobrako miesto gatvėmis. Norvegijoje.

KARO’ MtftlEiVS VĖL ATIDARY 
TAS IR PAPILDOMAS.

Bolševikai buvo jį uždarę ir 
ruošėsi visai sunaikinti.

Apie Karo Muziejų Kau
ne dienraštis “Į Laisvę” 
rašo:

lavinimo lankytojui vaiz
džiai, be aiškintojo pagal
bos, parodo buvusias kovas. 
Anų kovų operacijose vei
kė eilė Lietuvos pulkų. 
Kiekvienas pulkas kuo nors

Leningradą, musų trauki
nio ešalonas pasuko i Usols- 
kio darbo stovyklą, kur vi
sus iš vagonų

ATLEIDŽIAMI NUO 
MOKSLO MOKESNIO.

Lietuvos laikraščiai rašo.

! AUSTRALIJA GINSIS 
VIENA PATI.

Australijos padėtis nepa- 
I vidėtina. Nuo pat karo pia-

SUSTABDĖ HUMANITA
RINIUS MOKSLUS UNI

VERSITETUOSE.

Komisaro von Renteln Į- 
nuo

Bolševikai, užėmę Lietu- .. .
vą, Karo Muziejuje rado paspėjo, laciau per tam 
daug jiems nemalonaus, to- tikrą laiką ne zy^x tszmo- 
dėl visuomenei jo lankymas atminti^ išdyla. Muzie- 
buvo uždarytas, muziejaus ^us vadovybe emest kai ku- 
vimininkas gen Nagius pa- bernas labiau
šalintas, o pats muziejus baryskmti, papildyti, kad 
užsimota pertvarkyti į tol- lankytojams butų vaizdų, 
ševikinės propagandos Į- Pagaliau, užsimota mu- 
staigą. Visų pirma jie paša- ziejuje pavaizduoti ir pas- 
lino užrašus nuo kai kurių kutinę bolševikų okupaciją 
paminklų muziejaus sode- 1940 m. birželio 15 d. Bu- 
lyje, kurie bolševikinei pro- vusioji Lietuvos kariuome- 
pagandai buvo “nesimpa- nė 1940 m. rugpiučio 30 d. 
tiški.” Tačiau galutinių šie- iš “liaudies kariuomenes” 
kimų jiems nebuvo lemta i- perorganizuojama į raudo- 
vykdyti. Dabar Karo Mu- nosios armijos šaulių terito- 
ziejui vėl vadovauja jo ku- vinį 29 korpusą. Pagal turi- 
rėjas - organizatorius ir vir- mus dokumentus suplanuo- 
šininkas gen. Nagius.

Šiame muziejuje buvo 
jaučiamas vienas trukumas 
—lietuvių kovų dėl savo že

ta pavaizduoti, kaip tas kor
pusas laikytas neištikimu ir 
kaskart vis stumtas toliau Į 
rytus; kaip bolševikai ne

mes pavaizdavimas schemo- pasitikėjo lietuviais kariais 
mis, ypač kovų su bolševi- kaip juos tolino nuo Lie
tais ir lenkais. Muziejaus tuvo.s\ ° Lietuvoje stiprino

iškraustė ir kad atleidžiant nuo mokslo įži°s į°s kreiviai padeda sakymu, nuo Naujų Metų Viršininkas; gen. Nagius " tai » didino Įgulas iš Rusijos, 
paleido kas sau, nes, matyti, mokesnįo taikomi tie patys ^n^11J.a.b Libijoj, Graikijoj, uždaryti Kauno ir Vilniaus Spragai užpildyti pasitelkė: Muzieiaus vadovvbė vra
buvo įsitikinę, kad tekioj nuostatai kurie veikė ii i Kretoj ir Singapuroj austra- Universitetuose visi hu- ;>• ??, , . . , , nuostatai, kurie veikė iki... . . x- - -
tolumoj niekas nežinos, kur 1940 m birželio 15 d. Nuo- lenai buvo . \ls pnmutimai. manistiniai fakultetai, bu- karo mokslų žinovus ir tose į užsimojusi lankytojams pa- 

kovose dalyvavusius. Jie vaizduoti lietuvių partizanu

MARIAMPOLĘ BOLŠE
VIKAI SUDEGINO

TYČIA.

“Deutsche Zeitung im
Ostjand” korespondentas 
aprašinėja savo kelionę Į 
Vilkaviškį ir Mariampolę. 
Iš Vilkaviškio tesą matyti 
vien tiktai griuvėsiai. Tiktai 
miesto pakraščiuose pasili
kę atskiri darbininkų gyve
nami nameliai. Nuo artileri
jos apšaudymo sugriauti ai 
sudegę namai dabar esą ap
valomi. Tuo budu esanti 
įuošiama dirva naujoms 
statyboms. Kai kurie sveiki 
namai esą paimti valdžios 
Įstaigų reikalams.

Mariampolėje, pasak lai
kraščio, besitraukią raudon
armiečiai padegę visą mies
to centrą. Vyriausioji gatvė 
nuo gimnazijos rūmų iki už 
prekyvietės aikštės esanti 
išdegusi. Liuteronų bažny
čios, kurią laikraštis vadina 
“vokiečių bažnyčia,” bokš
tą bolševikai nugriovė, ma
nydami, kad vokiečiai jame 
esą Įrengę slaptą radijo 
siųstuvą.

Taip pat Suvalkų Kalva
rijoje esą matyti sugriautų 
namų.

j Pakelėse korespondentas 
matęs vokiečių žuvusių ka
rių kapų.

“Kelionei i Azerbeidža- mai, kurių tėvai: (a) žuvę 
ną, kuri, buvo numatyta, tu- kovose su bolševikais, kaip 
rėjo tęstis beveik mėnesį, partizanai; (b) bolševikų 
kiekvienam tremtiniui davė valdymo laikais nukankinti

rtUSiUUlC puty japonų UZ.- maCIJOS, įcummvc 11 uncm- lule
puolimo pavojų, ji Pagalbos ninkystės fakultetai, taip Tvarkant kovų su lenkais 
is niekur negauna. Todėl ji pat įr šios aukštosios moky- medžiagą, musų. o ypač

„„................_ ......__________ - _________ ruošiasi gintis pati savo je- klos: žemės Ūkio Akade- . lenkų gyvuose užtikta
po 130 rublių, be to, 2 kilo- kalėjimuose kaip politiniai; gomis. Armijon jau saukia- mija. Veterinarijos Akade-: įdomių dokumentų, kurie
gramu duonos sąvaitei ir (c) išvežti Į Sovietų Rusiją nai visi vyrai. Ką tik me> mija, Prekybos Institutas ir kaj kam muziejaus lanky-
šiek tiek sausos žuvies, kuri Snpoialinė^ ]pn<rvato<* tai -w im.’kas 1 mums priklau- Pedagoginis Institutas Kai tojų sudarys staigmeną, pa
buvo načios prasčiausio* 1 ^Peciabn?s lengvatos tai- 0, viskas tun būt mobili- dėl uždarytųjų fakultetų, vyzdžiui kad e-en Želieovs
duvo pačios prasciausio»įkomos Vilniaus krašto lietu- zuota,” sako savo atsišauki- v..... vyzaziui, Kaa gen. /.eiigovs
rusies. Tačiau tiek buvome -,-mIUo stov ldms- Būtent, Adutiškio, me 1 žmones Australijos išalkę, kad sis davinys teike: Merkynės Malėtų, Švenčio-i premjeras Curtin “Mes tu-

nėliu? Širvintų bei Vaikiniu-^di,M ir kovoti ka“p 
vome apnipinti tam tikiau ku proeįmnazijos ir Šven- Į niekad iki šiol nebuvom dir- 
dokumentais, kad įrodytu-{į • , • »; eiomų gimnazijos mokytojų be nei kovoję.menbjog tikrai vykstame 1 t bog u dėl neturtingu. ‘ .
nurodyta vieta. Ši kelione Ino'yatlei5tį ligi 30 nuoš. risų Bet dirbtl ir 
įau nebuvo tokia karti ir ne- „,,3,.-..:,,
v «*i i • • • IIlOKllllU-žmoniška, kaip pirmomis
ištrėmimo iš namų dieno- ___ _ * *___
nrfe-'" ' Srajoj gyventojų, gi Austrą- kmimą tvarkydamas Uctu-

lijos teritorija via beveik vos kariuomenės istorinę 
tokia didelė kaip visos medžiagą prie Vytauto Di-

“RAGS, BOTTLES!...”

Rinkdami Amerikos mieToliau J Vaitkevičius at- stų pakraščiais senus skudu 
pasakoja, kaip jis pasiekęs * ę . , ^.li.i .i.i

LIETUVIŲ TAUTA SA
VO IŠGAMŲ NEPAMIRŠ.

tai iki Naujų Metų buvo lei
sta veikti tiktai aukštesnie
siems kursams.

KĄ DABAR VEIKIA 
GEN. RAŠTIKIS.

Aust- iš patikimų šaltinių patir- 
ralijos žmonėms nelengva, ta, kad gen. Stasys Raštikis 
nes nedaug, vos tik tiek, vengia bet kokio aktyvaus 

■ kiek vienoj New Yorko vai- veikimo. Jis randa pasiten-

Maskvą. ’ Saki: “Maskvoje ^‘‘"3 YaIstij°s- «<««« džiojo Muziejaus,
būdamas, nutariau nebe- ' >al.bu<laTO saukia. Rags, jos plotai dar neapgyve- -

, bottles!...’vykdyti 'nustatyto plano, , 
atseit vykti Į Azerbeidžaną Atėję Į Lietuvą bolšeyi- 
—pasukau gimtųjų namu kai buvo Įsteigę net tam tik- 
link. Kelionė teko atlikti ra “komisarijatą” skudu- 
pėsčiomis. Žinoma, teko i- rams ir gelžgaliams patvo- 
vairiausių nuotikių pakelti. riąis rankioti. Dabar tą pati 
Ypač baisu ir sunku buvo Lietuvoje daro buvę bolse- 
pereiti priešfronti, kur dar 'ikų partneriai naciai, 
laikėsi rusai. Tačiau likimas Laikraščiai rašo, kad Lie- 
buvo su manimi: frontą j tuvoje Įsteigtas “Žaliavos

neapgyventi, 
arba tik laukinių čiabuvių 
gyvenami. Jeigu japonai 
Australiją puls, ji vargiai 
atsilaikvs.

KRAUTUVĖSE STINGA 
PREKIŲ.

Laikraščių žiniomis. Vil
niuje krautuvėms esą leista

kiui lenkų karinė vadovybė 
buvo davusi Įsakymą, už
ėmus Vilnių, veržtis toliau Į 
Lietuvą—Kauno, Kėdainių 
kryptimi. Tik musų savano
rių energingo pasireiškimo 
dėka pavyko Lietuvą ap
saugoti nuo lenkų okupa
cijos.

Ligi šiol muziejus neturė
jo nei vienų kovų reljefinio 
pavaizdavimo, o toks pa
vaizdavimas, savaime su- 

I prantama, menkiausio išsi

muš duomenis bus pavaiz
duota, kuo musų savanoriai 
prisidėjo prie bolševikų “iš
lydėjimo” Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžyje ir kituose 
apskričių miestuose, vals
čiaus miesteliuose, kas lai
mėta. kokias aukas lietu
viams per tas kovas teko 
pakelti.

Vieni iš tų darbų, kaip 
muziejaus vadovybė pain
formavo, jau baigti, 
dirbami, treti ruošiami.

kiti

KOSCIUŠKA DIRBS
PRIE “VAIDILOS.”

žinomas vilnietis daili
ninkas Vaclovas Kosciuška 
paskirtas “Vaidilos” teatro 
dekoratorium-dailininku.

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. ’; ’ i

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

______  pardavinėti be leidimų kai
pereiti ir iš ugnies zonos pa- Centras,” kurio uždavinys kurias prekes, kaip tai gele- 
sprukti pavyko laimingai. ^<a< rinkti geležies lauža i- žies dirbinių, indų, kosme- 
Aelionė mane labai nuvar- vairius skudurus^ stiklui, tikos ir tt. Bet vienam gy- 
gino. tačiau jaučiuosi istru- butelius, šertus ir panašias ventojui leidžiama nusi- 
kęs iš pragaro.” atmatas. Vilniaus skyrius pirkti tik vieną bet kokios

apima Vilniaus apylinkę, rūšies prekę. Koks tų pre- 
PADIDINO SRIČIŲ KO- Švenčionių ir Švenčionėlių kių trukumas Vilniuje įau- 

MISARŲ” GALIĄ. apskritis. Vilniaus skyriaus čiamas, matyti iš to, kad
Kaip pas bolševikus, tain; valdytoju paskirtas Blekai- Prie k^V^’H .susrJ,reP}įa lb 

ii pas nacius diktatūra susi- tis, o jo pavaduotoju Bart- pirkėjų eiies. Todėl tar- 
deda iš visokiu komisaru, kus. nyba užimti žmones, nega

lėdami stovinėti eilese, ne
turi galimumo nusipirkti

Pavyzdžiui, komisaras yra
• “Naujoji Lietuva” pašte-■ v isam “Ostlandui.” Paskui 

bi: “Koks yna išvežtųjų Ii-'atskiras komisaras kožnam 
kimas—nieko tiksliai neži- kraštui, komisaras kiekvie- 
nome. Tik paskutiniu metu j nam miestui ir komisaras 
spaudoje ėmė rodytis žinių,
kad Amerikos lietuvių or
ganizacijų pastangomis pa

Kaip atmename, bolševi
kų laikais Lietuvoje veikė net* §iu daiktu 
panaši organizacija, pava
dinta “Sojuzutil” vardu.

kožnai sričiai. Lietuvoje i KUR jR KOKIEMS TIKS- 
yra šeši “sričių komisarai,” LAMS JUQS SIUNCIA? 
kuriems generalinis komi-

vyko apie vieną kitą tremti- sąrąs Lohse dabar labai pa- “Naujoji Lietjuva” rašo, 
nĮ sužinoti. Tačiau, toli gra- didino galią. Tokie “sričių kad iš Panevėžio buvusi iš- 
žu. ne apie visus, ne apie ( komisarai” dabar galės pa- lydėta “kuopa lietuvių ka- 
dešimtis tūkstančių. Atro- tys uždėti bausmes, jeigu i reivių.” Ta proga prakalbą 
do, kad Amerikos lietuviai “nusikaltimas yra aiškus.” pasakęs pulk. P. Genys, ku- 
deda visas pastangas kaip Komisarai gali bausti iki n I ris vadinamas “apygardos 
nors palengvinti savo tau- sąvaičių kalėjimo arba pini- vadu.” Iš šios kalbos pažy- 
tiečių kančias tolimose Si- gine bauda iki 1,000 vokiš- mėtina tokia vieta: “Kariai, 
byro tundrose ir Kazakista- kų markių arba abiem baus- i jus išvykstate Į Kauną. Gal 
no dykumose.” Toliau laik- mėsis kartu. Kai kuriose sri- būt jums teks išvykti ir už 
rastis, pasisakydamas dėl tyse, kurias reicho komisą- Lietuvos ribų, mokėkite vi- 
Amerikos lietuvių bolševi- ras pažvmės specialiu Įsa- sur pasielgti garbingai, kaip 
kų kaltinimo, kad išvežtieji Rymu, komisarai galės bau- pridera karui. Elkitės visur 
esą “fašistų agentai” ir pa- sti iki 2 metų kalėjimo ir iki taip, kad nepažemintumėt 
našiai, pastebi: “Tai dau- 50,000 markių. Sričių komi- Lietuvos garbės ir parody- 

sarų uždėtos bausmės yra tumėt aukštą kultūrą. Išvy- 
galutinės; tik tam tikrais kss kitur, jums teks atsimin- 
atsitikimais galima skųstis ti, kad stovite garbingoj 
vad. “vokiečių teismui,” ku- sargyboj.” Laikraštis dau

giau paaiškinimų nepatei
kia nei kur kariai išsiųsti, 
nei kokiems tikslams.

giau negu šlykštu, tai kaž
kas nesuprantamo. Tuo me
tu, kai kitataučiai skuba 
musų tremtiniams Į pagal
bą, tie išgamos meta akme- rio teisėjai ir prokurorai yra
niu. To lietuvių tauta negali išimtinai Vokietijos pilie- 
pamirsti.” čiai.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tllptij 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEDS- 
UlO VAKARO. Siunčiant per pa»- 
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne všPau kaip paned?- 
ly. Vėliau gauti garsinimai ) to, 
sąvaitės numeri nespėjama patai, 
pint.

Norint, kad gans’nlmas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokest}.

DRAUGIJOMS rengiant piknike 
ar kltok} parengimą, trumpą prane 
■mą patalpinam l $1.40. Už didės- 
nius garsinimus skaitoma nūn coiln

Uf pajleškejmjs darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius pr.me 
Šimus, kaina 2c. ut žod(. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. sxtra.

"Keleivio” prenumeratoriams u* 
paJIsSkoilmus giminių Ir draugi;, kai
na le. už žodj. Magiausio pajležko 
Jlmo kaina 45c.

Norint pajlešknt su paveikslu 
reikia pasiųst tntograflją ir klausi 
kainos.

"KELEIVIS.” 2*3 BROAD'AMV,
•O. BOSTON. MAS*.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina
Ka 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?
Ryžiu 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.

‘Teisingas Patarėjas :”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams tsrėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston, Mass.
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Vietines Žinios
ATSIPRAŠOME.

Amerikos Legijono Ste
pono Dariaus Postas Nr. 317 
buvo kviestas atsiųsti savo 
vėliavas su garbės sargyba 
į Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės paminėjimus 
vasario 22 ir 23 dienomis. 
Municipal Buildinge, South 
Bostone.

Posto nariai savo susirin
kime abu kvietimus priėmė 
ii pasižadėjo abiejuose pa
rengimuose dalyvauti.

Konferencija, kuri nežino 
jo ką veikti.

South Bostono Lietuviu

CAMBRIDGE, MASS.

Gal turėsime nigerį mene
džerį lietuviu kliube.

Vasario 26 d. buvo mėne
sinis kliubo susirinkimas. . . , , .. . ...
kur tarp gaspadoriaus ir di- r‘n!“k’ k»">Panųat turėti 
rektorių ivyYo nesusiprati- atskirą nuo kareivines butą.

• kur dienos laiku kareiviai

The Citizen*’ Committee 
for the Army and Navy 

prašo paramos.

Karo Departamentas lei-

Massachusetts Committee 
on Public Safety patari

mas farmeriams.
Šis komitetas praneša no vyriausybei naujas karo 

do kiekienai kareivių ar ju- farmeriams, kurie turi miš- laivas, 6.000 tonų skraiduo- 
ko, kad jie kirstų malkas lis, kuriam • duotas “San 
pardavimui, nes anglių ir Juan“ vardas (tokiu vaidu 
aliejaus kuiui šįmet neuž- vadinasi Puerto Rikos sos

tinė)

Pastytas naujas skraiduolis.' Jauni vandalai padegė 
South Bostono prieplau-i mokyklą.-.

koje buvo perduotas laivy- Gauja jaunų piktadarių 
Įsilaužė Somervillės high 
schoolėn, sukrovė į krūvų 
minkštąsias kėdes ir kitus 
baldus mokytojų kambary, 
ir viską padegė. Ugnis pa-

ooum Dosiono laevuviu vaites sirgo ir suervžes nrie galėtų smaSiau laik4 pra- teks. Anglių ir aliejaus A- tinė). “San Juan” via leng- darė $500 nuostolių.
Piliečiu draugija pereita darbo paklausė direktorių leisti: žaisti’ skait^i, rašyti menkoje j-ra, bet atvežimas vas, bet užtai labai greitas
nedėldieni buvo sušaukusi ar <raus\iek pašalpos už iš- laiškus lr tt- Bet Karo De" Pridarė sunkus, nes pneso ir gerai apginkluotas karogaus Kiek pašalpos ,
iš didžiojo Bostono ir apy- sirgta laiką. Direktoriai nu- parlamentos neduoda .
iinkės draugijų atstovų kon- tarė pridėti $10 prie jo ai- kiems baldų nei kitokių j- 
ferenciją. Susirinkime daly- gOs: bet iš tos algos reikia
vavo apie 50 delegatų. Pir- užmokėti $30 darbininkui, 
mininkavo adv. Kalinaus- kuris dirbo gaspadoriaus . .. , ,
t<as- darba, taip kad gaspadoriui mzaciJa dabar renka pini-

Posėdį atidarius, buvo lieka tik $20. Bet tas neįra-j^ tokiems butams įrengti, 
perskaitytas tas pats laiš- švta i protokola. Gaspado- Pri!m? * dai’

kuris jau paštu buvo pakėlė klausimą, kodėl ktl^’ kalP lemPas’ skaitymokas.

to-

rengimų. Todėl susidarė
Citizen** Committee for the 
Army and Navy, ir ši orga-

submarinos skandina laivus laivas. Jo pastatymas kai- 
Amerikos pakraščiuose. O navo $12,000,000. Jis tuoj 
jeigu laivai ir ateiną, t<ai buvo priskirtas prie Ameri- 
trokų stinga atvežtąjį kurą kos karo laivyno ir išplau- 
išvežioti. Gi geležinkeliai kė į jurą. Jis specialiai pri- 
dabar užimti karo medžią- taikytas prekybos laivams 
gos gabenimu. Todėl jaut nuo užpuolikų ginti.
dabar numatoma, kad kuro---------------
ateinančią žiemą truks. Ir, Somervillės policija pa-

Tel. TRObridge «XM

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Vataadea: 2*4 lr S-S

NedėliomU ir ftveatadiealata 
■ee l* iki 13 ryt*.

378 HARVABD STREET 
kiap. Inman U. arti Central akr. 

CAMBRIDGE. MASS.

Kadangi sekmadieniais Pla«ai siuntinėjamas. A- „eįraAvta. Kilo'diskusijos, rek?r-!^1 t0 fuMic Safety komi- j šovė vagįkurte pavogęs au- __ „ ptĮKA
Posto namuose visuomet su- :)a1^ laiško, konferencijos Kai kurie aiškina, jog me- _ . . . ,
sirenka daug narių, tai va- niekas gerai nepa- nedžeriui turėtu būt užmo- nenudeveu ir neblogi,
das Kanusky nematė reika
lo skirti garbės sargybą su
sirinkime, nes manė galė
siąs sudalyti garbės sargy
bą iš tų narių, kurie ateis •
Posto namą sekmadienį

dus, jeigu tie daiktai dar tetas pataria Massachusetts tomobilį lupo žemėn padan- 
Pri- farmeriams gaminti mai-'gas. Jis vadnasi John Ha- {... -------nuuz.uiiui mietu uui uluiu- . . ... , i i j ~ ~ • m- to x *• i

reiškė. Tuojau kilo įvairios kėfi nilna alga nes iis daro ima ir radlJ° aParat^S J^i- kas- ko1 da neprasidėjo lau- milton. 18 metų amžiaus..! liskusijos, klausimai. už- ££ bizni. Ptanininkasplu §». H? ■'eb'ogi. Bet senų kė- kų darbai________ ; Antras vagis pabėgo.
metinėjimai vienas kitam. |)asjima baisa ir ak,,. kad ‘iziU lr sofų neprimi“. Fono. M . ■./ .....
ir beveik niekas nežinojo, biznio gerumas ne nuo me- Slafal- rekordai ir visokie Mykolas Mackevičius bėdoj 

ta konferencija buvo nedžerio priklauso. Zmonė;“ta:
tolima atsiekti. Susirinku-

Chelsea policija 
jaunus

-uciupo

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

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

•i . j • i • » Telefonas: SOUth Boston 1320 ♦piktadarius, kūne ;_______ >muzikos insUumenui yra Brocktono ligoninėj pe-:* 
trerai dirba pinigu labai pageidaujami jurinin- reįta savaitę buvo areštuo- buvo įsilaužę į žydu sinago-į 

i tralim kad’ir nicreri kams ir laivuose. Taip pat tas ‘Mykolas Mackevičius. 2a ir kėsinosi atplėšti seifą.
ir visokie žaidimo įrankiai. Policija sako, kad jis buda- 
kaip šachmatai, dominos, nias giltas važiavo automo-

dabar
turi. tai galim kad ir nigerįBetgi tą dieną adjuuinta. | iieji delegatai todėl patarė ______=

buvo išvykęs į HaverhilL "U>aukti kitą konferenciją pastatvt menedžerium. biz 
kalbėti kitame lietuviu pa- mėnesio laiko. Sušaukt vistiek busiąs geras, 
rengime, o kiti Posto virsi-' naują konferenciją ir paga- q , jr nebiOg-aį butų 
ninkai nepasirūpino sargy-, mĮntl jai dietvarki Pavesta pastatyti musu kliubo vedė- 
bos sudalyti, ir vėliavos ne- cal Paciai komisijai.
buvo pasiųstos.

Pirmadienyje vadas įsa
kė namu užveizdai neišduo
ti vėliavų, nes Postas priva
lo buti bešališkas, ir jei vė
liavos nebuvo nusiųstos į į 
vieną parengimą, jos negal 
buti siųstos ir i kitą.

Čia nesusipratimas, kati 
šiuose lietuvių parengimuo 
se mes su savo 
nedalyvavome.

Šiuom i atsiprašome ren
gėjų ir publikos, kad taip 
įvyko. Vienkart norime už
tikrinti, kad taip Įvyko visa' 
netyčia, ir kad nebuvo jokit 
noro iš musų pusės igno
ruoti ar boikotuoti vieną ai 
kitą parengimą.

Mes esame kalti. Apgai-

Namas Parsiduoda
paveikslėlių ~ galvosūkiai, bilium ir įvažiavo į polici- E ^efn.Jny.'’ £ t
kortos ir panašus dalykai. jos automobili. Šitoj nelai- Yra ma“d-Y’.T-ir vaita'

Tokiu butu liuoslaikiui mėj Abingtono policijos i ^ Žarb^ v^; st ,' ‘
Dorchester. Mass.

<1tai pavirti nviin^ija i. - , ,. :nn311l-a n vnflč da- , - - -a - i . i I,1VJ .“kuiiigmiin p/ntijus
Apait kitų reikalų, kon- įu ? , JTaleist? yra. -lstei^-a karei-, viršininkas Thomas Lynch

ferencijoje buvo pakeltas a1’’ / " viams ir jurininkams. Pir- 'buvo užmuštas, o policma-
’-ionci-m-jc L-airs kimi o-ovi--j.il ?tato ;'au nam^ prie nuenų mo;o Aimiios Koruuso anv- noc FPohfJolri cnk-ini cnvei.kaip butų geriau 

Amerikos Raudo
tojo Kryžiaus veikimą. Ši- 

ruo klausimu kalbėjo Dr.

klausima 
paremti

P. J. -Jakimavičius ir Dr. D. 
Pilka. Abietų dartarų re
komendacijos priimtos 
diskusijų. Amerikos Rau-

vėliavomi.-, donajam Kryžiui remti tapo 
įsteigtas komitetas su Dr. 
Pilka, pirmininku, ir Dr. Ja- 
vimavičium. patarėju. I ko
mitetą Įėjo beveik pusė de
legatų ir visi pasižadėjo vei
kti. Keleivietis.

, T, . . . Parsiduoda Bekernėmojo Armijos Korpuso apy- nas Fitchfield sunkiai suzei-, ^rkt ir s. „am„ „ „„ 
gardoj jau apie 130, ir kiek- ?tas. Tai atsitiko vasario <uv©t. visi treri įrengimai, pelno ga- 

reikia
bažnycios.

Sekretorių pradėjo ai>- vienam jų įrengti reikia 14 d., betiki šiol Alackevi 
kmti, kad čia kiti įeikalauja apįe §250. čius gulėjo Brocktono ligo-
gaspadonui pilnos algos uz Kuris asmuo, organizaci- ninėj, nes ir jis buvo sužeis- 

paues ja ar biznio įstaiga paaukos tas. Mackevičiaus gyveni-
North Abing- r—

išsirgtą laiką, bet i:
be gaspadoriaus mes to reika- §250 bent vienam butui į- mo vieta vra 

i avimo da negirdėjom. Jo , engti, jos garbei tokiam tone.
nuomone, pilna alga butų hute bus iškelta plaka su jos ______ ___
perdaug. ne> jokia dirbtu- vardu. Bostone streikuoja apie
v ė nemoka darbininkui ai- Visas aukas salima

liraa padaryt apie $150 į savaitę. Kas 
norėtų pelningų biznį įsigyt nepra- ' 
leiskit progos. Kreipkitės tik tie, ku- ' 
rie tikrai nori pirkt. Klauskite “Ke
leivio” ofise. (9) !

253 Broadway. So. Boston, Mass.

Telefoaas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

Ligoninės tarnas užmušė 
ligoni.

Long Islando ligoninėj,
___ kad taip Įvyko , kur laikomi visokie pavar-

ir prašome rengėjų ir publi- geliai ir nepagydomi Ilgo
kos mums atleisti. Užtikri- niai, pereitą nedėldienį bū
nam. jog mes padalysime vo užmuštas Henry O’Brien,

iLsztomumii icrifvujuini.

gos. kuomet jis serga ir ne
gali dirbti. Ir smarkiai suli
ko. kad Ramanauskas noris 
“pasigriebti visą kliubą...”
Atrodo, kad kliubas. tai lyg 
ir kokia kanarkos klėtka— 
pagriebs kas ir nusineš!

Praėjo jau du šių metų 
mėnesiai, o kliubas da netu-i _  2 • y __ \y a •
n metinio raportu, invt.1- krvzgūt v y, 
niam susirinkime buvo pa- ta sąvaitę iššoko iš bėgių ir 

apsivertė naujas gatvėkaris 
su žmonėmis. Policija su

duo adresu:
Citizens’ Committee for 
the Army and Navy,
13 Commomvealth Avė 
Boston, Mass.

» ♦ 
*iųsti 200 neperšlapamų drapanų { 

; Į
K 1

Gatvėkario nelaimėj sužei
sti 45 žmonės.

Tremont ir Park gatviųX.. ,___ ____ĮNevvLviie, peicl-

siuvejų.

SOUTH BOSTON 
CAFE .i

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS |

SMAGI VIETA PASIVAIšINT »Pas VINCĄ BALUKONĮ į
Visokių Stiprių ir Minkštų ♦ 

Gėrimų ir Užkandžių.

I

Puikų patarnavimą užtikrina- } 
me. Vieta gražiai įrengta. Pra- }

aiškinta, kad raportas bu-
atatinkamu žygių, kad* atei- 25 metų amžiaus invalidas. patiektas sekančiam --------
tvje toks musų apsileidimas kuris tarnaudamas valstijos m^?nee- Bet atejo sekantis skaitė 45 sužeistus asmenis, some visų užeit pas mus pavie- , 
nepasikartotų. i milicijoj gavo nepagydoma mitingas, o raporto vistiek Tarp nukentėjusių buvo 86 L

Joseph Kanusky, kom. lygą. progresuojantį paialy- nera: Kod?J •. ^a"ai nek?n‘ daugiausia vaikų ir moterų. 258-260 BROADVVAY 
John J. Roman, adjut. žiu. Jam buvo taip sudaužy- srauja. Lzvnre duskusijos. Rai kūne jų sužeisti gana, SOUTH BOSTON, MASS 

_________ ta galva, kad nuo to sudau- be5 ^*eit nutilo nes pu- sunkiai.
aa minmkas ir menedzens pa

Y V O N N E’S
HOUSE OF BEAUTY

I

YVONNE NIAUKA
Lietuvė Motery Grožio Kultūros 

įlavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENlE

Dedham. Mass.
Tel. HEIMiam 1

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: t
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredegnia: <
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų figų
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12* ■■■ v -
180 RUNTINGTON AV&,' 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4579.

Lankėsi Edmundas Ket
virtis.

Vasario 27 d. iš kariuo
menės buvo atvykęs savo 
reikalų sutvarkyti Edmun
das Ketvirtis, Petro ir Hele
nos Ketvirčių sūnūs, ir pe
reitą nedėldieni išskrido or
laiviu atgal i savo stovvkla.

Jaunas Ketvirtis buvo 
pasauktas Dėdė? Šamo tai -

zymo jis ir mirė. Jį sumušė ... ...
Tos ligoninės tarnas. Domi- ais^ino. Kad raportas nesąs 
nic Marinella, 21 metų am- laiP Jau ?kubu* dalykas: jis; 
žiaus italas, kuris dabar vra ?aJčsiąs būt patiektas ber- 

tainmiam arba kad ir pus
metiniam susirinkime. Kaž
koks juokdarys pastebi: 
“Palaukim iki kito sausio 
mėnesio, tai turėsime du ra
portu iš karto."

Rodos, kiti kliubai siunti
nėja raportus paštu savo

areštuotas ir kaltinamas 
žmogaus užmušimų. Mari
nella sakosi davęs tam inva
lidui per galva dėl to, kad 
jis labai raitodavęs.

Iš ugnies išgelbėta 60 
žmonių.

nybon apie menuo laiko at-. nz,fiAiri;<.r.;/, „ot-r; nariams, o mes nei suann-gal ir mokinosi Signalų 1 kimuose negalim ju išgirsti.
Skyriuje. New Jersey valsti- an^. Back Ba> užsidegė 4 '
joje. jis turi jau užsitama- aukštų muro namas. Lieps-
vęs leitenanto rangą ir gavo u°® pradėjo šauti per stogą 
pranešimą, kad butų pasi-!kalP ls. kokio vulkano. Ug-

TeL 28624 Gy<- 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
no© 2 iki B, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 11 
ir rasitarns.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu šviesų. Ifteg- 
zamlnuoju ir priskiria alaniaa.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.PICKWICK

Yra padarytas Vyrų, 
kurie žino kaip padaryti, 

dėl Vyrų, 
kurie pažysta Ale!

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Lafayetto »71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 rak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.Sakoma, kad raportas pa-' 

vestas parašyti kriaučiui 
Zeiviui. o jis išvažiavęs 
New Yorkan. Daugiau 

nė
ra. todėl raportas taip ir 
guli nepasiutas.

Buvo įnešimas, kad musų 
kliubas prisidėtų prie Cam- 
bridge’aus kokio ten tarp- 
tarptautinio kliubo. Išrin-i 
kom 5 atstovus, kad tame! 
kliube dalyvautų. Bet kažin! 
kas tas “tarptautinis kliu
bas*’ do paukštis? Ar nebus 
tik jis iš Stalino kiaušinio 
išperėtas?

Prieš metinį susirinkimą 
turėjome imponuotą vieną 
komisarą iš Brocktono, tik 
nežinia, kokiais tikslais jis 
čia lankėsi. Dabar vėl musų 
kriaučius (irgi komisaras) 
išvyko New Yorkan kažin 
kokiais reikalais. Kai kas 
spėja, jog nuvažiavo su 
Bimba pasitarti, o kiti ma 
no. kad iš Maskvos gali būt 
atėjusių kokių instrukcijų. 1

Narys.

ruosęs bet kurią dieną is- n’agesiai išgelbėjo apie 60 i.,^ ua;u kijube matvt 
vykti kelionėn. -Io palydėt zmomų. kurių dauguma- 
susirinko artimesni draugai, -1aU nuogojo.
kurie atsisveikindami linkė
jo sugrįžti sveikam ir su dar 
aukštesnės rangos laipsniu.

Kaimynas.

Bostone pritruko kūrena
mojo aliejaus. Jeigu greit jo 
neprives, žmonės neturės 
kuo savo pečių kūrenti.

Norintiems tapti Amerikos 
piliečiais.

Prašau “Keleivio” redak
ciją Įdėti ši pranešimą 
tiems, kurie nori tapti Ame- 
i ikos piliečiais, kad kreip- 
turi šiuo adresu: 73 Tre
mont st.. Room 209, antram 
aukšte, Bostone. Tenai ran
dasi visų tautų skyriai, yra 
lietuviams skyrius, kur dir
ba lietuvė moteris. Visas pa
tarnavimas nemokamai. Va
landos nuo 9 ryto iki 5 po
piet. A. Liutkus.
f T .K’iv j"

♦ Real Estate & Insurar.ee

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAL 

(Insured 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir j to- 
limaa vietaa.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BRO A PW A Y,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

4 Ii W. BRO.\OW\Y. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica, Plain, Masu.
Res. Tel. Amold 1028

WATCH REPA1R

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

KETVIRTIS & CO.312 Broadwav
South Boston. Mass.

PICKWICK ALE * to £l PICKWICK iTUDEB&KEI)

Telephone

SOUth
Boston
1058

Pereitos subatos rytą Bo-' 
stone pusėtinai pasnigo. Iš i , tos priežasties įvyko trys 

į automobilių nelaimės ir su
keisti 9 asmeny?

IS KRANO
PILNOSE KVORTOSE ir 12 OMCŲ BUTELIUOSE

' ■ - ■.
BREWED BY HAFFENREFFEB B CO., Ine., Boston. Mott.. BREWERS SINCE 1870

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigiea.

Dideli pagerinimai ir 
Hydrauhc Brekara.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

18DIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokaa ir
Jee Kapočionaa — aarininkaL

Taisymo Ir iaManatraalma rietą: 
1 HAMLIN STREET

Bfhtli 8L,

t 4
f t I f

Insurar.ee



