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ANGLAI NORI PAŠALINTI 
SAVO VADA CHURCHILL’Ą

Javos Sala Jau Prie- Mac Arthur Nuskan-

JO VIETON NUMATO
MAS SOCIALISTAS 

CRIPPS.

Visuomenė ir spauda kalti
na premjerą dėl nepasiseki

mų Tolimuose Rytuose.
Anglijoj pradėjo kilti sti

pri opozicija Churchillo vy- piktas

pulse,” esą pavojinga, nes 
jų paramai tenai nėra pa
kankamai stiprių oro jėgų, 
bet Churchill to Įspėjimo 
nepaklausęs ir tuos laivus 
nusiuntęs. Japonai nuskan
dino juos iš pirmos dienos. 

Anglijos visuomenėj kilo 
Įtūžimas ir dėl to,

šo Rankose.
Japonai sakosi paėmę ne
laisvėn 93,000 olandų ir 

5,000 anglų bei amerikonų.
Javos sala su 48,000,000 

gyventojų jau japonų ran
kose. Tai buvo paskutinė

dino Tūkstančius 
Japonų.

Negalėdamas amerikiečių 
nuveikti, japonų generolas 

Filipinuose pasidarė 
“hara-kiri.”

Kuomet kitur japonai ei 
na pirmyn nesulaikomai ir

riausybei. Spauda ir visuo
menė reikalauja, kad jis pa
sitrauktų arba butų pašalin
tas iš vadovybės. Pne vals
tybės vairo norima pastaty
ti jaunesni ir energingesnį

kad tiys vokiečių kovos lai
vai, “Gneisenau,” “Scharn- 
horst” ir “Prinz Eugen,” ga
lėjo pabėgti iš Francuzijos 
uosto ir prasmukti siauru 
Anglijos kanalu Į Šiaurės

Jungtiniu Tautų pozicija

Rytų Indijose. Japonai » ■■

kosi Javoje paėmę nelais- rankioja salas kaip blynus, 
vėn 93,000 olandų kareivių tal Filipinuose amerikiečių 
ii 5,000 amerikiečiu, anglų Rene,°^ -iaeArthur lupa 
ir australėnų. Visi pasidavę Juos netik sauszemy, bet ir 
be jokių sąlygų. Jur0J Gandina kaip ziur-

Su Singapuros tvirtove k.es- Perelt? S*™“* J.aP°"a* 
japonai paėmė apie 73,000 slunte Pnes » daugiau ka 
anglų nelaisvėn. Taigi i

MIRĖ TAMAS 
MOONEY.

Buvo išsėdėjęs kalėjime 
22 metu.

Pereitą sąvaitę San Fran
cisco ligoninėj po sunkios 
operacijos mirė Tom J. 
Mooney, 58 metų amžiaus 
darbininkų vadas, kuris iš
sėdėjo 22 metu kalėjime ir 
tik 1939 metais buvo guber
natoriaus Olsono paleistas 
kaip nekaltai kalėjęs. Moo-

Franeuzų Valdžia Atidavė 
Naciams 40 Karo Laivų?

TARP JŲ ESĄS ŠAR
VUOTIS “CLEMEN- 

CEAU.”

euzų šarvuotis “Richelieu” 

esąs senai jau pabėgęs iš 

Bręstos Į Afrikos Dakarą, 

kur ir dabar tebestovis, o 

Maskva sako, kad jis ati

duotas naciams.

Anglai tačiau daleidžia.

žmogų. Jo vieton yra numa-: Jurą. Kodėl tie priešo laivai 
tomas socialistas Stafford i nebuvo pastebėti ir sunai- 
Cripps, buvęs Anglijos am-'kinti? — klausia anglai, 
basadorius Maskvoje, o da-1, Kad britų imperijai prie-pasaoonus inasKvoje. o ua-; Kad britų imperijai prie- kryptimi. Žaibo greitumu šr ineviidiun^
bar Churchillo vyriausybes. šai yra sudavė skaudžių į nanedėli iie iau iškėlė savo surankiojo cia sparną, čia*____ • _ a. •  - T .A 1 __ _ * * * * - 1 v no ri o rū Voliojokalbėtojas parlamente. ’ smūgių, tai tiesa; bet sunku 

Opozicija ^kaltina, kad , suprasti, ką čia galėtų pa-

Bet taip praneša Maskvos 
žinių agentūra, kuriai ne

labai galima tikėti.
, . . Šią sąvaitę Maskvos žinių kad kiti Francuzijos laivai

ney buvo suimtas 1916 me- agentura “Tass” paskelbė, galėjo būt vokiečiams ati-
tais, kai Amerika rengėsi į kad vichy franeuzų valdžia duoti, arba ruošiamasi ati-
pirmajj pasaulini kaią. Tuo- ati<įavusi Vokietijai apie 40 duoti, nes vokiečiai laikosi

nuomenes į Filipinus. Jie p?et buvo daromos pasinio- karo jaįVyT kurie buvo pra- to nusistatymo, kad laivai,
trnmna laika iam.nn nelaidi nežinojo, kad jis turi kelia-' f11?.0 demonstracijos. Per dėtį bet nepabaigti statyti kuriuos jie užtiko Francuzi-

- ̂ natpkn anip ‘i 71000 tą orlaivių. .Tuos orlaivius Į į?kią demonstraciją San 1949 metais, kuomet Fran- jos uostuose, yra jų karo
karpivhi Tai n/ iisai susitaisė iš tų lėktuvų, ’ - rancisco mieste tada spro- cu2jja pasirašė su vokiečiais grobis, o ypač tie, kurie da

* kuriuos japonai buvo sunai-j*0 nezin}a ke™ Padet? P™' karo paliaubakokios žinios. , . „..ri-zr- garo masina. 10 žmonių "
Dabar japonai pradeda,“^ odžio JL J vo užmušta. Nora niekas 

keltis per salas Australijos ‘ gruodžio rytą.- i Arthur

paliaubas. nebuvo pabaigti statyt ir vo-

Kariuomenę dviejose vieto- 'notolą n keiiatą
se Naujoj Gvinėjoj, netoli !ektuv«- Tais lėktuvais pe- 

• -- - reitą sąvaitę jis puolė japo-

10 žmonių bu- Tarp tų laivų esąs milži- kiečiai pabaigė juos savais 
Mae- įvo uzmusia. iNors nįekas ne- njškas šarvuotlaivis “Cle- pinigais, 

su savo mechanikais kas tą bombą valyzoj menceau,” kuris buvo stato- Washingtono valdininkai
pne šaligatvio pastatė, ta- mas Bresto uoste, ir vienas sakosi neturi da jokių Įro- 
ciau bėda buvo suversta ant g ogo tonų talpos skrai- dymų, kad Maskvos kaltini- 
Mooney. Jis buvo suimtas cĮuoiį«. mas butų pamatuota*. Ta
li nuteistas mirti. Organi- Franeuzų valdžia taipgi čiau jeigu Vichy valdžia ši-Churchill’o kabinete yra mi- gelbėti Churchill’o pašalini- ruo Australiios žinios sa- fuv,v -.„.k riorkininboi KuvrCfciti *;—”.**"*” — r©-•• • ’ • t- ---•_•-■ T-i. 1— __ _ j _ nuo us 1 . . . . . nų laivus ir 5 ju paleido ju- zuoti darbmmkai buvo jsiti- perdavusi vokiečiams daug to kaltinimo neuzgincys, tai

, 4,*- • , J IrinA kad Mnnnpv nekaltas ______ :__ < n__  ___ 1_____ 1 • •nisterių, kurie dabartiniu1 mas. Juk karą veda ne 
laiku toms vietoms visai ne-' premjeras Londone sėdėda-

ko, kad Australijos orlaiviai , „
smarkiai atakavo priešo lai- ro> dugnan- Trys jų kinę, kad Mooney nekaltas. £Ubmarinų. Amerikos ambasadoriui

ir pakėlė didžiausi protestą Vichv valdžia senai jau Francuzijo.i busią Įsakyta 
o du mažesni Tuks- J^’eakf11^nkų_ ^mokslą padariusi su vokiečiais su- ištirti dalyką. Jeigu pasiro-

buvo

tinka. Nora paskutinėmis j mas, bet admirolai ir gene- bet priešo kariuomenė (I.id.eli transportai su karei-
dienomis Churchill savo ka- rolai Įvairiuose karo fron- į ištiek išlipo. Australiją ' iai?;
binetą perorganizavo ir kai. tuose. Tiesa, kad tuose fron- į g jntj bus sunkiau, nes šalis tančiai 
kuriuos ministerius pašalinoį tuose anglams stinga
ar pakeitė, vis dėl to jo opo- vių ir kitokių ginklų 
zicininkai nerimsta. Jie rei- jeigu Anglija daugiau
kalauja, kad jis ir p.ats pasi- lų tuo tarpu neturi, arba dėl ~ ___ _____
trauktų. . laivų stokos negali jų visur 48,000,000 gyventojų ne-

Budinga, kad prieš Chur-f-pristatyti, tai ką čia galėtų1
thillą išėjo net ir toks stip-' pagelbėti jaunesnis ir ener- 
1 us Anglijos reakcininkų gingesnis vyriausybės gal- 
organas, kaip “London'v’3’
Times.” Amenkos ambasadorius

Nora Stafford Cripps re-i Anglijai, John G. Winant, 
akcininkams nelabai priim- mano, jog nežiūrint visos 
tinas dėl jo ryšių su socialis- opozicijos, premjeras Chur- 
tais. tačiau išrodo, kad jie' chill pasiliksiąs prie valsty- 
sutiktų ir Crippsą pastatyti' bės vairo, nes gabesnio vyro
premjero vieton, bile tik j Anglijoj nesimato.
Churchill pasitrauktų.

nuskendo. nužudyti. Tuomet mirties tarų palaipsniui perleisti dytų, kad Vichy valdžia iš-

atsilaikė, tai Australijai da’
mažiau vilties priešą atmu- rija . įįj mentą.

Vokiečiai Nužudę 
95,000 Rusų.

Nesenai Molotovas

,»Fv.n, vuotbivį “Ehakęraue," kai
.. kuris važiavo tro- ’ ?a,rAu 511 ^UT? nutelst^5 iis buvo sutaisytas Toulono 

kais saviškiems Į pagalbą, t į.r Warren K. Billmgs, kuns ]aiVŲ dirbtuvėse.
Iš 90 japonų trokų, 29 buvo į daįar taipg1 PaleisUs. Vėliau buvę atiduoti d i- Kaip 50 Britų Suėmė 

5į4S Italus.

Kodėl Neduodama 
MacArthurui Pa

galba?
Daugelis amerikiečių ne

Nora Amerikoje Chur
chill yra labai populiarus, 
bet Anglijoj jo žvaigždė 
pradėjo temti nuo to laiko, 
kai 1941 metų birželio mė-
nesĮ angių kariuomenę Kre-, rima“u"^ ka(1 gen. Mac. 
toje įsuko katastrofa. : Arthurui, kuris su saujai e

Dabar gi pne to pnsidejo kareiviu taip didvyriškai
dar Smgapuros ir kitų pozi-; laikosi ‘ Fiiipinuose prieš 

r Tokmuo6e Rytuose pra- €jaUg didesnes japonų spė- 
įadimas. kas, nėra siunčiama jokia
• S’-i11^1 • V1*3 kaltinamas pagajba žmonės negali su- 
ir dėl dviejų puikiausių An- prast} kodėJ jig paliktag H.
'5karo laivų žlugimo; kjmo nmlonei ar nemalonei, 
ties Malaja Laivyno stabas Bet dalykag yra toks kad
įspėjęs jĮ, kad siųsti tenai jokja pagalba neįmanoma, 
vyliausius karo laivus, Vigų Filipinų sa,os

baisiai toli, apie 8,000 mylių 
nuo San Francisco. Antra, 
visos salos aplink Filipinus 
yra japonų rankose. Laivai 
turėtų plaukti pro tas japo
nų požicijas ir jie vargiai 
galėtų MacArthurą pasiek
ti. Dėl to ir nebandoma jam 
bent kokią pagalbą siųsti.

karo
‘‘Prince of Wales” ir “Re-

Susprogde Kruppo 
Fabrikus.

Anglai bombardavo ir Pa
ryžiaus ginklų dirbtuves.
Pereitą sąvaitę anglų 

aviacija vėl pradėjo ener
gingai veikti. Ji dusyk bom-,
bardavo ginklų dirbtuves ir • RUSAI ATSIĖMĖ JUCH- 
aerodromus Paryžiaus prie- NOVĄ.
miesčiuose. Pirmą sykj ang-į Maskva praneša, kad pe
lai buvo nulėkę naktį; jų į reitą sąvaitę raudonoji ar- 
bombos užmušė ir sužeidė į mija, beveik po dviejų mė- 
daugiau kaip 1,000 žmonių.; nėšių atkaklios kovos atsi- 
Todėl kitą sykį anglai bom- ėmė Juchnovo miestelį, ku- 
bardavo Paiyžiaus dirbtu-1 ris stovi už 125 mylių Į rytus 
ves dienos laiku, kuomet ge- nuo Smolensko. Tą miestelį 
įiau matosi kur mėtyt bom-D ūsai apsupo dar sausio 10 
bas, bet už tai jie neteko 8 į dieną, bet iki šiol negalėjo 
orlaivių. paimti.

Gi šio panedėlio naktįšio
Anglijos orlaiviai smoge 
ginklų fabrikus pačioj Vo
kietijoj. Ypač jie smarkiai 
sprogdė Kruppo kanuolių 
dirbtuves Ruhro paupy. Os- 
tendo ir Lehavro uostus 
taipgi supleškino. \

PARYŽIUJE UŽMUŠTI 
365 ŽMONĖS.

Vichy valdžia oficialiai 
praneša, kad bombarduoda
mi Paryžiaus priemiesčius 
anglų orlaiviai užmušė 365 
žmones.

visiškai sunaikinti ir daug , Mooney buvo vedęs ir, die j i kovos laivai “Riche- 
japonų išmušta. į kai sedeJ° . J0 Heu” ir “Clemenceau.”

Dabar atėjo žinių, Ud zm?na nipmosi_kad us butu žinoma, rusu praneši- 
Filipinuose nusižudė japo- Pa mosuotas. Bet įsejęs iš mams negalima daug tikėti. cakoja, kaip Afrikos tyiuo-

skelbe Maskvoje kaltinimą, ru generojas Masaharu kalėjimo, jis atsisakė su ja nes jie gali būt paprasta ?e 50 anglų paėmė nelais-
kad okupuotose Rusijos, vie- Hommo Jig pasįdarė sau dam da.baV.mir?s.’ Maskvos bolševiku propa- Vėn 5,248 Mussolinio karei-
tose vokiečiai nužudę 9o,- uhara_kiri;, persi-ijl vistlek jo verkė. Jis mirė eranda. Londonas jau pašte- vius. Sako, anglai padarę
o67 gyventojus. Kopiją šito piovė . ir išleido ža%as . nuoį vočių viduriuose Ope- bėjo. kad kai kurie tų tvirti- 21 iškamšą, kiekvienai pri-
kaltmimo jisai įteikę vi- Kuom£t įaponas negali ko J.'aciJą Jarn dare ? valandas> nimų neatatinka žinomiems iaisė medini šautuvą, kari
stovams^ Vokiečiai kaltina-1 nors ant savo’ “ P° l° J1S neatsigav0‘ faktams. Pavyzdžiui? fran- išrodytų kaiį kareivis, ir su
mine tiktai žmonių žudy-j APSUPTI VOKIEČIAI

NEPASIDUODA RUSAMS
Jau kelios sąvaitės atgal 

Maskva skelbė, kad apie

mu, bet ir turto plėšimu, ir dinasi “g^g8 -"irtis.’ 
žmonių kankinimu, ir kito- D • iz •
kiais žvėriškumais. Moloto- dUMIO] l\OVO]tt
vas net skaitlinėmis nurodo, 
kiek kur žmonių buvo nu
žudyta, būtent:

Kijeve ............... 52,000
Dniepropetrovske 10,000 
Kamenec-Podolske 8,000
Odesoje ............... 8,000
Kerče.......... . ....... 7,000
Lvove ............... 6,000

nDIRBK ARBA 
KARIAUK.’’

Pradėjus krašto apsaugos

Sugryžęs iš Libijos Į Lon
doną anglų karininkas pa-

statė jas prieš italų pozici
jas. Žinoma, tas buvo pada
lyta nakties laiku. Iš ryto 
italai pamatė prieš savepriešąAmerikos Tankai

Iš Mandalajos praneša
ma. kad Barnios fronte pa .. .
sirodę Amerikos tankai., liepė jai pasiduoti, kitaip ji įstatymą, kuriuo butų gali- pakabo. Italams pasirodė. 
Tas frontas gina Rangooną. busianti sunaikinta. Šios są- ma imti streikuojančius dar- kad jie apsupti, todėl metė 
Paskutinėmis dienomis ja- vaitės žinios iš Maskvos sa- bininkus Į armiją. Išnaujo ginklus ir pasidavė
ponai darė labai dideli Ao, kad apsupti vokiečiai keliamas šūkis: “Birbk ar------------- -
spaudimą, bet pribuvę A-j vis dar laikosi, nors iš 96.- ba kariauk!”

. ................................ Jau pereitais metais 1

sukoncentravo

Dirbk ar-
VIERECK PRIPAŽINTAS 

KALTAS.
Federalinis prisaikintujų 

šuolininkų teismas New 
Yorke pripažino, kad nacių 
propagandos agentas Vie- 

tho bilius, kuris draudė reck (ištark: Fyrek) yra 
streikuoti ginklų dirbtuvė- kaltas, nes dirbdamas sveti- 
se. Bet tuo tarpu japonai mos valstybės naudai, neuž- 
užpuolė Ameriką, streikai siregistravo kaip jos agen- 
sumažėjo. ir Kongresas jau tas. Įstatymas numato už tai 
nematė reikalo tokiam Įsta- nuo 2 iki 6 metų kalėjimo i« 
tymui. Bet šių metų vasario iki $3,000 piniginės pa- 

2 mėnesy streikai vėl pradėjo baudos.
kilti. Ir todėl Kongrese pra- ---------------

Mai iiinnlvip.........  ./n™, merikos tankai žymiai pa- 000 jų belikę jau tik 60,000. *Jau pereitais
TT._x..poyJe ....... lenovine aliantu padėti. Sa- Paimti nelaisvėn vokiečiai Kongresą buvo 1Įnešta kelia-

kilęs didelis su- dienas negauną valgyt.Charkove ............ 40
Kolodečnoj ........ 32 JaP9nuose
Šitos žinios gali būt ir ne- misimas-

tikslios, nes jos remiasi pa- AMFplirnc ciirmari bėgėlių pasakojimais, ta- AJJfRJKOS SUBMARI-
čiau Molotovas nori, kad NOSD£V,nA.’a’.v?./ JA’ 
pasaulis joms tikėtų. Bet į PON- LAIVUi 
kuomet Lietuvos Raudona-j

MILŽINIŠKOS AMERI
KOS JĖGOS EINA PRIEŠ 

JAPONUS.
Londono “Daily Mail”

______ ________ ŠĮ panedėlį Washinglo-; korespondentas prie Ame-
sis Kryžius surinko apie bol- nas paskelbė, kad Jungtinių rikos laivyno Pacifiko van
ševikų terorą Lietuvoje aiš
kius faktus, tai Maskvos 
agentai Amerikoj rėkia, kad 
tai esąs “melas.”

submarinos nu- denyne praneša savo laik- ... .. . 7. .. .
arba pavertė ne-' raščiui, kad dabartiniu lai- įejo

Valstijų
skandino . _____________ _____ _______________________

tinkamais karo veiksmams ku milžiniškos Amerikos f..o 
6 didelius japonų karo lai- spėkos plaukia Į Pacifiko k

, vus. Vienas jų buvo lėktuvų pietus prieš japonus, ir kad 
Planuoja Ofensyuų! vezi9^°jas’ vienas did?ks tenai jau pradeda vystytis

Prieš Japonus.

kad Smitho bilius butu

IMS AR NEIMS RATUS 
NUO AUTOMOBILIŲ?

Kainų administratoriųnaikintuvas trys dideli tokios jūrių kovos, kokių iki 
skraiduoliai ir vienas abeji- šiol pasaulio istorija da ne- Bendersonas pereita savai-

Australijos žiniomis, Jung-1 tankUivis. Du iš jų tik- žinojo 
tinių Tautų vadovybė pia-Į181 nuejojurosdugnan.
nuojanti ofensyvą prieš ja- KANADOJE BUS PLE- 
ponus Pacifiko pietų vaka-f B1SCITAS.
įuose. Ofensyvas eisiąs iš Balandžio 27 d. Kanado- 
Austrabjos ir Indijos. Prie
šas dabar turi labai ilgą su
sisiekimo liniją, kurią esą 
galima lengvai perkirsti ir 
palikti jį be paramos.

“IŠALDĖ” RAŠOMĄSIAS 
MAŠINĖLĖS.

Karo Gamybos Taryba 
pereitą sąvaitę uždraudė 
gaminti ir pardavinėti nau
jus typewriterius (rašomą
sias mašinėlės). Fabrikai, 
kurie gamino tas mašinėlės, 
nuo šiol turės gaminti karo 

a 1 reikmenis.
auto-

RUSAI PADEGĖ SMO
LENSKĄ.

Maskvos žiniomis, rusų dinasi, numaus fordams ra 
partizanai pasiekė Smolens- tus, ir dac oi. Bet kitas val-

tę Įspėjo 30.000,000 
mobilių savininkus, 
valdžia galinti rekvizuoti jų 
automobilių padangas. Va- JURKIJOJ AREŠTUOTA 

17 KARININKU. 
Berno radijas paskelbė.ie bus visuotinis balsavi- ... • * ------- -----*— r--------- v

U kad paliuosuotii ..vy- I Turkijoje subnta. 17

priešvaĮstybine
riausybę nuo pasižadėjimo rus« arm?ja tebf.ra dar >!ilist4s’ kad va,Idžj® ,to nt mijos karininkų. Jie 
n»wkinti orivaiomo karei, toliau kaip 100 mylių nuo darysianti. _Na, tai katras is .kaitinami uriešvatetnevvkinti privalomo karei .
yiąrimo.__________ __ ^(Smolensko. _____ Į jų geriau žino? veikla.
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I

Olandu Indijoj Dega Aliejaus Šuliniai

i AP Z VALGA i
AR ILGAI AMERIKA TO 

LERUOS MASKVOS 
AGENTUS?

Šitą klausimą kelia ‘“Nau
jienos.” kurios rašo:

“Amerika stojo Į karo są-

statyti klausimą apie sovietu santvarką. Amerikos spauda ima vis griežčiau apie tai kalbėti.”
Tai yra labai opus klausi

mas. Jeigu Maskva savo 
agentu nesuvaldys ir Wash-

jungą su istisa eile valstybių . jngĮOn0 valdžia ju nepaža 
kurių vidaus santvarka žv- tai reakcįja
miai skiriasi nuo Jungtinių 
Valstijų santvarkos. Amerika 
yra respublika, o Britanija. 
Holandija. Belgija ir Norvegi
ja — monarchijos. Amerika 
turi demokratinę konstituciją, 
o Kinija konstitucinės val
džios dar nesukūrė: Kiniją i 
valdo Kuomintango (tautinės 
partijos) centro komitetas. 
Rusija turi dargi totalitarinę 
diktatūrą, kuri mažai kuo te
siskiria nuo itališkos arba vo
kiškos diktatūrom.

"Tačiau, nežiūrint šitų vi
daus santvarkos skirtumų. 
Amerikos Jungtinės Valstijos

prieš juos 
galės kilti pačioj visuome
nėj. Italijoj šitokia reakcija 
davė Mussolinį ir fašizmą, 
o Vokietijoj Maskvos agen
tų sumas iškėlė Hitlerį ir 
nacizmą. Labai galimas 
daiktas, kad susilauksime 
ko nors panašaus ir Ameri
koje, jeigu Maskva nesu
stabdys čia savo bernu.

MASKVOS AGENTAI
ATSIPRAŠO APŠMEI

ŽĖ ČERNOVĄ.
Maskvos agentai Nevv 

Yorke leidžia anglų kalba
ir kitos 25 tautos, pasirašiu- hektografuotą sąsiuviniu- 
sios bendra sutarti \Vashing- ką, per kurį jie drapsto pur. 
tone, veikia išvien, šitas ben- vais nepatinkamus sau as- 
dradarbiavimas karo dalykuo- menis, vadindami juos o- 
se yra paremtas tuo suprati- kietijos agentais,’ “pro- 
mu, kad susijungusios tautos naciais ’ ir tt. Y pač jie smei- 
susilaikys nuo kišimosi Į vie- žia tuos, kurie gina demo
ną kitos vidaus reikalus, bent kratiją ir reikalauja paverg- 
kol tęsiasi karas. Kitaip, žino- toms tautoms laisvės. Ame- 
ma. ir negalima, nes jeigu jos rikos lietuvių komitetą, ku- 
imtų viena prieš kitą vartoti ris buvo nuvykęs \\ ashing- 
■gręžimo iš vidaus’ taktiką, tonan ir gavo prezidento 

pasižadėjimą at,steigti ne
priklausomą Lietuvą, šitie: 
šmeižikai stačiai maišo su 
žeme. ‘“Keleivį” jie taipgi 
“garbina” kiekvienoj to

tai jos neišvengiamai susipyk
tų ir susipeštų.'*

Ir visos demokratinės 
valdžios šitos nesikišimo
politikos uoliai laikosi 
vyzdžiui—

“Washingtonas nekursto Jie pripliauškia tenai nebu- 
Anglijos žmonių, kad jie vers- tų dalykų apie musų laik- 
tų nuo sosto savo karalių, ar- rasti, o paskui tas savo pro
to Sovietų Sąjungos gyvento- vokacijas cituoja savo ‘*Lai- 
jų. kad jie steigtu tikrą repre- svėj” ir sako: žiūrėkit, ką 
zentatvvią, laisvu ir demokra- apie “Keleivį’ rašo ameri- 
tiniu budu renkamą valdžią, konų ‘“spauda!
Amerika nereikalauja Bet. 
kad Rusijoje butų paleisti iš zaunas ignoruoiam. Bet kiti 
kalėjimų ir koncentracijos žmonės griežtai reaguoja. 
Stovyklų tie rusai, kurie nori štai, gruodžio 13 d. lai

doje Stalino bernai apšmei
žė Viktorą Černovą, rusų 
socialrevoliucionierių vadą, 
išvadindami j j ‘“ilgamečiu

Girdi:
“Victor Chernov is a Ger- 
man agent of long stand-

Pa' šlamšto laidoj. Žinoma, tai 
m “laisvininku” darbas.

demokratinės santvarkos.“'

mus veto uumao

Bet visai kitaip elgiasi 
Stalino diktatūra. Ji visą 
laika kiša savo nosi i demo- .. . . x.. x „
kratinę Amerikos santvar- \okietijos agentu, 
ką. Vienu žodžiu, ji daro 
Amerikoje intervenciją, 
nes— tng.

Černovas tuoj paukšt tuos 
šmeižikus i teismą: Irodv- 

nama Kominternu (kuris tik- kit biaurybės, kad aš esu 
ruraoje yra greičiau sovietų “GeiTnan agent of lone 
žvalgybos—GPU—šaka. negu standing!”
idėjinė organizacija), per sa- jr žinot kas atsitiko? 
vo skyrių Jungtinėse Vaistijo- Q ; vasario d ,aidoje 
% Komunistų Part,,, ,r jos f,amštas jau žemai Cer. 
bendrakeleivius nuo atos ve- atsiprašo įr pareiškia,

‘sovietine valdžios forma“. Ne

“Maskvos agentūra, vadi-

gana to. Sovietų Sąjungos 
agentai, komunistai, reikalau
ja. kad jiems čia butų suteik
ta pilna laisvė daryti kas 
jiems patinka. Dėl to. kad val
džia pasodino i kalėjimą už pa
sų klastavimą komunistų šu
lą. Earl BrowderĮ, kuris begė
diškai agitavo prieš Preziden-

that this statement about 
Chernov was not true and 
was based on Information 
which was incorrect.”

Taigi, prispirti prie sie
nos, Maskvos bernai prisi
pažįsta, kad Černovą jie 
buvo aploję neteisingai, ir 
jie prašo kad tą jų melą at
šauktų ir kiti, jeigu kas nors

KELEIVIS, SO. BOSTON

Traukdamiesi nuo japonų. o:andai ir anglai Rytų Indijose degina aliejaus šulinius ir san
dėlius. kad priešas negalėtų jais pasinaudoti, ši nuotrauka parodo liepsnojančius alie
jaus laukus Saravvako saloje. Prieš šviesą matosi japonų kareivių šešėliai.

Komunistams Pasiskaityt
Pora pavyzdžių ii buvusios; O čia štai kitas pavyzdis: 
sovietų “tvarkos” Lietuvoj. Ta pati “Tarybų Lietu- 

Kadangi mūsiškiai komu-1 ya’ parodo kokia skanda- 
nistai vis dar nesiliauja ple- pska ^,narc^VJi-- viei?Pat?l\° 
pėję, jog prie sovietų val

tiekalas. Skelbdami šitokią 
nesąmonę jus parodėt dideli 
kiniečių ir japonų papročių 
nepažinojimą. Gal jums tai at
rodys menkniekis, bet man at
rodo kitaip. Kiniečiai yra mu
sų karo talkininkai. Be jų mes 
turėtume ši karą pralaimėti. 
Jeigu jie nebūtų 4 metus su 
japonais išk£riavę. musų ka
ras jau dabar butų pralaimė
tas. Taigi kiniečiai nėra menk
niekis. o šitokios nesąmonės 
juos užgauna. Jie yra jautrus 
ir jie labai Įsižeidžia, kuomet 
mato. kad musų spauda visai 
neatskiria, kas yra jų. kas ja
ponų.

"Kai dėl musų kongresma
nų. tai visi žino. kad jie yra 
ignorantai ir apie Orijentą 
(Rytus) nieko nežino: bet lai
kraščio redaktoriai privalo 
but geriau informuoti.’“

Reikia pripažinti, kad čia 
pasakyta daug teisybės.

ARGENTINOS LIETUVIS 
MILIONIERIUS.

Nelabai senai Argentino
je mirė Antanas Čekanaus
kas, dar jaunas lietuvis, be: 
jau milionierius. “Pietų A- 
merikos žinios” 
apie jį tokių informacijų:

“Tai buvo dar jaunas, vos 
43 metų amžiaus vyras, gilaus 
išsilavinimo, nuoširdaus budo 

tautiniai susipratęs lietu-ir
vis. I Argentiną atvyko su tė
vėliais tik 9 metus eidamas, 
bet būdamas gabus, darbštus 
ir sąžiningas, pasiekė to. ka i 
paliko per milijoną pezų turto, 
modemų metalo fabriką su 
automatinėmis mašinomis, 
kuriame dirba dauguma lie
tuviu.”

to Roosevelto politiką ir šaukė -V pakapojęs.
Turėtų tie provokatoriai‘Yanks are not coming“. tai 

komunistai dabar organizuoja 
“kongresą Browderiui išlais 
rinti’ I

“Amerikos valdžia

atsiprašyti ir visų kitų. ku
riuos jie nuolatos šmeižia, 
jeigu tie šmeižiamieji paim
tų juos už sprando, kaip

.. , , ... . , x Čemovas juos paėmė.dzentelmomska ir kantri, kai _____
kada rr perdaug kantri: todėl
ji šitą Maskvos Kominterno 
kišimąsi i Jungtinių Valstijų 
vidaus gyvenimą iki šiol tole
ravo. Už tai yra priversta juo 
labiau budėti visuomenė, kad

bolševikų valdžios įstaigo
se. Pil V. Bajoras, norėda
mas tuomet išsiimti naują 

norim da sykį jiems parody-į Pa?^\ kreipėsi į Civilinės 
ti, kaip apie tą “tvarką” ra- Metrikacijos įstaigą Kaune, 
šė pačių okupantų leidžia- prašydamas kad jam duotų 
mi laikraščiai 1941 metais, sutuoktuvių išrašą, sako 

Tr . ... , “Tarybų Lietuva, nes be
Kaip žinia, Maskvos a- tokjo išrašo jis negalėjo 

gentai buvo įsakę, kad visi <rautį naujo paso. Ar jis ga- 
Lietuvos gyventojai išsnm- vo tą išrašą? Ne, negavo, 
tų sovietiškus pasus, nes bu- jr “Tarybų Lietuva” pasa
vusių nepriklausomos Lie- ko, kodėL gtai jos žodžiai: 
tuvos pasų Maskva nepripa- “Metrikacijos biuro ve- 
žįstanti. Buvo nustatytas ir dejas Bajoro rašytą prasy- 
laikas, per kun visi gyven- ma paišeliu perbrauke ir 
tojai turėtų apsirūpinti so- grąžino pil. Bajorui, pridui - 
vietiškais dokumentais. Bet da^as žodžiu, kad tiems, 
atsirado kliūčių tai pačių kurįų sename pase įrašyta 
bolševikų atnešta Lietuvon apje santuoka, metrikų išra- 
betvarkė. Ir štai ką apie tai nereikalingi. Pil Bajoras

_______________ _____________ ________________!a^ tuomet ėjęs Kaune pa- perbrauktą pareiškimą nu-
, . .................... ties Paleckio organas, “Ta- sineša i Kauno pasu davimo

žmogų, tai nedrįskit šito zm kokią Civilinio Apsigy- rybų Lietuva.” (Prašome aštunta punktą To punkto
skelbti, neš tai bus “nacių nimo vietą, žmogus, kuris gerai tėmyt!) Sovietiškų viršininkas ant pareiškimo
propaganda.” tik vakar džiaugėsi, kad sa- pasų išdavimo planas su- kampo užrašė: ‘Metrikaci-\ 1 ■» »•* x-l«« « V - *«« J *«.I-v«««x       _    1 _ _ _ ■*
dide

džios Lietuvoje buvusi “gra
žiausia tvarka,” tai čia mes

• galima įsivaizduoti botažas orlaivių dirbtuvėj griuvo, sako “Tarybų Lietu- jOs punktu». Prašau prašy
čius begėdžius? yra “gražus dalykas,” šian- va,” nes piliečiai negali nu- mų įbraukyti bet išduoti

dien lenda į Civilini Apsi- sifotografuoti. Fotografai prašomus dokumentus.’ Pil.
’ Koks gi jo tenai laksto po krautuves, bet nie- Bajoras grįžo į metrikacijos

kur negauna fotografijos punktą. To punkto skvriaus
■ reikmenų. Pasak laikraščio

KAIP BROWDERIS 
“PRAMATĖ.”

Bolševikų “Vilny” L. Piu- 
seika kartoja Maskvos a- 
gentų propagandą. Jis rei- 
reikalauja, kad valdžia pa
leistų iš kalėjimo komuna- 
cių lyderį Browderį, nes—

"Browderis važiavo Euro
pon giliai Įsitikinęs, kad rei
kia gelbėti Ispanijos respubli
ką, nes jos nuvertimas paleng
vins Hitleriui užkariauti Fran- 
cuziją, paskui ir visą Europą.

"Bro\vderis geriau negu kas 
kitas pramatė tą baisų pavojų.

"Ir šiandien tas žmogus ka
lėjime !

"Tą pačią dieną, kaip tik 
Earl Browder sužinojo apie 
klastingą japonų užpuolimą 
ant Pearl narwi, ji? pranesc 
noris tarnauti Dėdei Šamui 
bile valdžios nuskirtoj vietoj.“’

Žinoma, žinoma, kad no
ri. Kur gi nenorės? Hitlerio 

paduoda agentai irgi norėtų, kad Dė
dė Šamas įsileistų juos į sa
vo generalini štabą. Norėtų 
ir japonai. Bet Dėdė Šamas 
žino. kad tokiems “prama- 
tytojams" geriausia vieta 
už grotų.

Amerikos komunacių ly
deris Browderis “pramatė” 
tokį “baisų pavojų.” kad vi
sa gerkle rėkė: “Yanks are 
not coming!” Jankiai neis 
Anglijai i pagalbą: jie neis 
prieš Hitlerį, kartojo Brow- 
deris, baisų pavojų “prama-
tęs.” Ir Pruseika dabar agi- 

Dabar fabriką paėmęs į tuo ja, kad tas penktakojis, 
savo rankas velionies brolis, butu paleistas iš kalėjimo ir 
Jonas Čekanauskas, kuris paskirtas i kokią nors atsa- 
esąs baigęs Argentinoje komingą vietą, kur jis galė- 
mechanikir inžinieriaus tų da daugiau “pramatvt.” 
mokslą.

gabiems 
sekasi.

Ambicingiems ir
žmonėms visur

BEGĖDŽIAI.
Kai tik ateina iš Lietuvos 

daugiau smulkmenų apie 
buvusį tenai bolševikų tero
rą, tai Maskvos bernai iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” gar
dų tuoj ima rėkti.

gynimą! 
tikslas?

Bet vargiai Leonas šito
kiu Velvku susilauks!

AMERIKA TURĖTU 
APSIŽIŪRĖTI.

Kovodama su išoriniais 
priešais, musų vyriausybė 
Washingtone nepastebi, 
kad po valstybės pamatais 
pradėjo raustis vidaus piie-

KONGRESMANAI GALI 
BUT IGNORANTAI, BET 

REDAKTORIAI—NE.
Vienas Bostono pilietis 

kritikuoja vietos dienraščio 
komunistų intrigos nepadary- įedakciją, kam ji deda savo 
tų žalos Amerikos respublikai, laikraštin visokias nesąmo- 

“Ret ilgainiui turės imtis nes apie japonus ir kinie- 
atitinkamų priemonių ir vai- čius. Mat, šita redakcija ci- 
džia. nes tokia nelygybė san- tu°Ja kaž-kokio lakūno laiš- 
tikiuose tarp Amerikos ir Ru- lš Filipinų Salų ir pabrė
šiąs trukdo ju kooperavima žia J° “patriotišką ’ nusista- 
ir karo dalykuose. Viena iš nevalgyt daugiau čap-dviejų: arba Maskva turi už- SlljlĮ* Todėl tas Bostono pi- dėti apinasri savo agentams Hetis ir rašo tai redakcijai: Amerikoje (geriaus’n butų I “Jus turėtumėt žinoti, kad juos visai atšaukti), arba; čap-sujai ne japonų valgis. 
Jungtinės Valstijos turės pa-| Tai yra Amerikos kiniečių pa-

vedėias ant perbraukto pa
reiškimo aštunto pasu davi
mo punkto viršininkui rašo:
‘Drauge- viršininke, kadangi 
pase yra atžymėta, kada ir 
su kuo susituokė, arba vedė, 

medžiagų galima gauti vai- tai tokiems asmenims mes 
stybinėje knygų leidykloje, neišduodame vestuvių met- 
bet reikią išsiimti vietos mi- ^7 Pik Bajoras vėl grįž-

Didžiosios Pasaulio “fotografai kreipiasi į įvai-
It - . rius knygynus, į fotografi-

pes. jog reikmenų parduotuves,
Čia yra “p^u’odami di- &

myliomis.
Europoj:

Seinas ............. . 450
Ebrą .................. . 480
Dauguva .......... . 510
Nemunas ......... .. 500
Odra (Oder) .. 550
Loire ................. .. 620
Visla ................. 690
Elba ................. .. 720
Reinas ............. .. 800
Dniepras ......... .. 850
Uralas ............. 960
Feciora ........... i,020
Šiaurės Dvina ... 1.100
Donas............... 1,200
Dniepras ....... 1,250
Dunojus ........... 1.800
Volga ............... 2.300

Azijoj:
Eufratas ........... 1.700
Indus ............... 1,800
Ganga ........... 1,800
Hoanas (Hoang) 2,500
Amūras ........... 2,700
Lena ............... 2,800
Yangtze ........... 3,100
Jenisė jas........... 3.200
Obas ............... 3.200

Amerikoje
Orinoco ........... 1,400
Nelsonas........... 1,500
Columbia ....... 1.400
St. Lawrence .... 2,300
Colorado ....... 1,600
Rio Grande....... 1,700
Yukon ........... 2.000
Plata ............... 2,300
Mackenzie ....... 2,400
Mississippi ........ 3,200
Amazona ....... 4.200

Afrikoje:
Senegalas ....... 900
Oranžas ........... 1,300
Zambezi........... 1,600
Nigras............... 2.700

m.

m.

m.

Hcijos leidimą. Bet vėliau 
tos milici

jos liudijimo neužtenka. 
Reikią gauti milicijos vai

ta į pasų aštuntą punktą.
pareikšta, kad vietos milici- f)abar punkto viršininkas 

užrašo: ‘Pranešu, kad mes 
pasų neduodame neprista- 

dybos leidimą, o ši \ald\ba čius metrikų, ners ir vra at- 
yra Vilniuje. Šios valdybos žymėtas.’ Pil. Bajoras dar 
pasų skyriaus viršininku pa- Į<artą grįžo į metrikacijom 
skinas ‘tovarišc Mironov. ’ skyrių, bet metrikos išrašo

Ar fotografai pagaliau negavo.” 
reikmenis gavo, nieko nesą- Taigi, kalbėdami apie 
koma, bet greičiausia nieko buvusios bolševikų “tvar- 
nepešė ir iš "tovafiščio” Mi- ke® ’ Lietuvoje “gražumą,” 
ronovo, nes priešingu atvė- mūsiškiai komunistai gali 
ju butų pasigirta, kad “kri- paminėti ir šiuos faktus, 
tika ir savikritika” pasiekė Tai yra gyvi jų “gražiausios 
tikslą. tvarkos” pavyzdžiai.

KAIP KOMUNISTAI PADĖJO HITLE
RIUI SUNAIKINTI FRANCUZIJĄ.
Riomo mieste, neokupuo- tai. fabrikų savininkai, ku

to j Francuzijoj, dabar eina rie bijojo, kad. pagreitinta 
“‘karo kaltininkų” byla. Yra gamyba gali privesti prie 
kaltinami penki buvę demo- pramonės susmukimo. To- 
kratinės Francuzijos minis- dėl jie visai nesipriešino 
teriai, kad dėl jų apsileidi- komunistų organizuotam

irkankamai apginkluota 
dėl to pralaimėjo karą.

Ką gi sako kaltinamieji? 
Pažiūrėkim, ką teismui

m. Chambre,

Kaip pavyzdį, La Cham
bre nurodė oi laivių pramo
nės magnatą Amiot (iš
tark: Amjo), kuris demo-

______  _____ kratinei vyriausybei buvo
buvęs aviacijos tiek priešingas, kad kai ku-

net nacionalizuoti.
Numatydama karo pavo- 

Iš jo patiektųjų, faktų, jų, o ginklų gamybos pa
spartinti negalėdama, de-kurių užginčyti niekas ne

gali, matosi kaip ant delno, mokratinė Francuzijos vv- 
kad Francuziją sunaikinti riausybė nutarė pirkti or- 
Hitleriui padėjo komunistai laivius Amerikoje. Bet ir 

Amerikos fabrikai greitai 
jų nepristatydavo. Kami

kapitalissu reakcininkais 
ta^s-

Komunistai nuolatos kur- prasidedant, Francuzija bu- 
o gaa ‘'te stfeikus ginklų fabrikuo- Vo gavus iš Amerikos tik 50

........... m“ se, nuolatos reikalavo kelti Douglas ir Martin firmų
algas ir trumpinti darbo va- bombanešių. gi pagal sutar- 
landas. La Chambre paro- ų turėjo gauti 200. 
dė teisme didelį komunistų Bet nežiūrint visų tmk-

Taiiri ^didžiausia nasauiv Plakat3, kokiais jie buvo dymų ir sabotažo iš Mask- I apkabinėję orlaivių dirbtu- Vos agentu ir savųjų reakci-

Nilas ............... 3,800 m.
Australijoj:

kad tai Komunistai pradėjo
“nacių propoganda.” skverbtis į Civilinio Apsigy-

Šiomis dienomis musų nimo pozicijas, 
spaudoje tilpo naujas sąra- šitą pavojų bene pirmu- 
šas Lietuvos gyventojų, ku- tinis bus pastebėjęs Homer 
rius bolševikai nužudė arba L. Chaillaux, Amerikos Le- 
ištrėmė. Apie tai praneša gijono veikėjas, kuris įspėja 
patys ištremtųjų giminės. Amerikos visuomenę, kad— j^veik visas

“Jeigu jų briovimosi dabar Brazilijos upes, ir per Bra- 
nesulaikysime. tai viena gra- ziliją išsilieja į Atlanto van-

Murray ........... 1,700 m..

'UJU 
demokratinė

•Jie paduoda savo adresus, 
ištremtųjų vardus ir pavar
des, ir prašo Amerikos lie
tuvių, kad pasistengtų per 
Amerikos Raudonaji Kry
žių suteikti kokią nors pa
galbą tiems nelaimingiems.

Bet R. Mizara 40-tame 
“Laisvės” numery urzgia: 
“tai melai,” “nacių propa
ganda.”

Vadinasi, jeigu bolševi
kas apiplėšia ar

vra Amu'ynna Ui ru-oai vuaiv.if VOS agentuliP4 y a Amazona. Ji prasi- Plakate skelbiamas ko- ninku pusės 
deda Andu kalnuose. Peni “Valanda " ’recnnblikoi trenka i save mumstų obalsis. Valandą Francuzijos vynausyne vis 

Bolivijos ir mažiau darbo, reiškia va- ^ęi to susrėbto per 18 mė- 
landą arčiau prie reVoliu- nešiu pakelti gamybą iki 
cijos!” • 300 orlaivių ir 600 motoru

Ypatingai veiklus pasida- per mėnesį, tuo tarpu kai 
rė tie kenkėjai po 1939 me- Angina pasiekė šito laips- 

valstybėmis. mes pasijusime Garlaiviai gali ta upe plau- ^M lugpiučio mėnesio, kuo- nio tiktai no trijų metų.___
turi savo tarpe Mipria ir nuo klot per 2.200 mylių ^VIEJsru vIlSTIJV
dingą komunistų organizaciją, tunu. , .uuitĮpnc, SIAURINĖS AMERIKOSdemokratines valstybes.. Niio at9iradin,o

žią dieną, kada jau busime (ienyną. Prie savo žiočių ji 
nuvargę bekovodami su Ašies turi apie 50 mylių pločio.

pilnai pasiruošusią nuversti 
musų vyriausybę ginkluoto 
perversmo k^liu.”

CUKRUI KNYGUTĖS 
JAU BAIGIAMOS.

Cukrui gauti knygutės 
Bimba “Laisvėj” gyrėsi, ^au baigiamos spausdinti ir 

nužudo kad ir ji? jau Įsiskverbęs į kai jas pradės dalinti šį mėnesį.

. .. . . Nuo pat atsiradimo ir dar prieš
Nuo to laiko jie pradėjo sa- atradimą Amerikos iki 1S9*? me-
botažuoti karo pramonę1 “b” ^™do a-v • • • x ; Slenka, kokie cn cryveno
tlKSIlHl ll* SlStdTlHtlSKHl. j tt. prie į.r*v'•••»< S’ivie^v-

šitam komunistų sabota-! “» į”,YOTYch^ro. m. 
zui pritardavo ir kapitalis- j ,pda-uose. ........................52 25

1



No. 11. — Kovo 11 a., 1942 sn. LETVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP “DRAUGAS” SIŪLO IŠNAIKIN
TI VISOKIUS PRASIKALTIMUS.

Iš Burmos Karo Fronto

terkos” mokina apie nuodė
mės atleidimą.

Tačiau pažvelgkim, kas 
dedasi šiandien Chicagos 
Bridgeporte. lietuvių para
pijos mokykloje.

“Sisterkos” išgalvoja vi- 
Pi

linti iš vaikų. Mokinės 8. 9 
ir 10 metų amžiaus verčia
mos pardavinėti visokius 
“chance.” Tokios mergaitės 
10-11 valandą nakties lan
kosi po saliunus, siūlydamos

Chicago, 111.

Tūlas Jon. Vaiva rašo 
“Drauge,” kad Chicagoje 
pakilo baisi jaunųjų nusi
kaltėlių epidemija, ir jis 
aiškina, kas dėl to kaltas.
Tai bedieviai. Jaunuoliai , . . . . . . ,
e«a Daeadinami bedieviško- soklus budus pinigams kau pagaamami oeaievisKo 1Jrifi - voilril « <
se mokyklose. Nors moky
tojai tose mokyklose yra 
diplomuoti, geri matemati
kai ir fizikai, tačiau blogi 
auklėtojai, nes nepripažįsta 
Dievo, persisunkę Nietsche,,v 1 ‘ • e u ’ vyrams pirkti “chanceIreudu, pasenusiu Schopen- yEįdan£s tve patėmijau haueriu ir kitokių virs- & e jkitokių
žmogių“ 
o ką tokie bedieviai gali nu- 
simanyt apie jaunuolio dva
sią, apie dorą? Nieko. To
dėl iš jų vadovaujamų mo
kyklų ir išeina ištvirkęs jau
nimas. Jaunuoliai ir žmoni-

V., v“a" dvi mažas mergaites einantfilozofijomis. Na, ; gaHaną. Jau8buvo n.ta
valanda nakties. Jos ėjo į 
kiekvieną saliuną. Susitikę 
mane gatvėje, pasiūlė ir 
man pirkti “chance.”

Atsiklausiau, kam renka- Burmoj dabar eina atkaklus mūšiai su japonais, nes per E urmą eina kelias, kuriuo Ame
rika ir Anglija pristato Kinijai karo pagalbą. Japonai stengiasi tą kelią perkirsti, šiame 
vaizdely matosi būrys Indijos kareiviu, kurie padeda anglams.

WORCESTERIO ŽIURKĖS NUNEŠĖ 
SMETONININKŲ PINIGUS.

Worcester, Mass.

‘ “Keleivyje” buvo jau ra- 
I syta, kad keturi vyrai—in
žinierius Simokaitis, Blažys, 
Kybą ir Lapinskas — čia 
sudarė komitetą, ir nutarė 
surengti Smetonai prakal
bas su balium. Jie kvietė vi-i 
sas lietuvių draugijas, pro
fesionalus ir biznierius. Bet 
draugijos atsisakė .dalyvau
ti. Profesionalai ir biznio 
riai taipgi nėjo. Kvietė sme- 
tonininkai žymesniuosius 
valstijos valdininkus, kurių 
tačiau nei vienas nepasiro
dė. Buvo tik vienas žydelis 
ir vienas Worcesterio airys, 
kuris sakėsi atstovaująs gu-

terio neatsirado žmonių, ku
rie aukotų.

Kartu su įžanga ir auko
mis surinko $917.00.

Vakare buvo bankietas 
Smetonos garbei, bet ir ban- 
kiete vietinių lietuvių nesi
matė.

Rytojaus dieną p. Smeto
na nuvyko vietinio laikraš
čio redakcijon. Bet čia, kaip 
žmonės kalba, jis turėjęs 
nelabai malonų siurpryzą. 
nes pasirodę, kad visi pini
gai yra dingę. O to laikraš
čio boselis buvo viso paren
gimo kasierius. Kas pinigus 
pavogė, nežinia. Buvusi 
pašaukta policija. Dar Sme-

ja tik tada busią geri, kai PWUS. Meigaite_patyle-
mokyklas kontroliuos ne jus sako, ^.ano P.aPe sergą.
materialistai, bet dvasiniai no1 lm Pmi.gŲ uzsi-
auklėtojai, sako uonas Vai- .va * Atsakiau

Tai yra tik retorika, o ne. Tav 0 PaPę 
faktais paremtas argumen
tas.

Šiomis dienomis Chica
goje 17 metų jaunuolis, Cla- 
rence McDonald, nušovė 17 
metų mergaitę. Todėl Jon.

Vaiva tvirtina, kad jeigu 
“Tu meluoji... mokyklos butų dvasiniai 

pažystu. Jisai diplomuotų mokytojų vado- 
neserga..." (Nors ištikrujų vaujamos,
jo nepažystu).

Mergaitė nuleido akis:

M ĄSYTĖS BLSTYTOJŲ DEMAGOGIJA.

—Ar 
pę?...

—Pažystu...

pažysti mano pa-

bematorių. Prakalbos buvoįtol?ai nei^jus, pribuvo ken 
skelbiamos per kelias savai- i policmanai ir detektyvai, 
tęs. Salė buvo pasamdyta 151 . buvę išklausinėti ir 
tokia, kur sutelpa apie 4.000 pradėta pinigų jieškoti. Ir 
žmonių, bet susirinko tiki sakoma, kad taiba su pmi- 
apie 600, ir tai iš tolimesnių ?ais buvo atrasta skiepe, 
kolonijų sukviesti: vietinių įmonės sako, kad žiurkės ją 
žmonių buvo visai nedaug, tenai up.vl k2\ pmigus 
nes iie geriau pažysta ren- perskaičius, $200 jau truko, 
gėjus. žinoma, ir 600 žmo- ^raį žiurkės išnešiojo, 
nių butu nemažas būrys, jei Bet kiti sako, kad policija 

alėj: bet PUŪgV visai nesuradusi. Esą

Keli Detroito veikėjai šioje valandoje Dr. M. J.
skleidžia lapelį, kuriuo agi- Vinikas yra nepavaduoja- ~ ___
tuoja už p-lės Masytės kan- mu SLA sekretoriaus parei- j“-* butu lietuviu

Taip pat SLA nariai Lai tokioj didelėj patalpoj, pavogti su visa tarba

kriminalistai iš
nyktų.

Jeigu ant nelaimės sios didaturą į SLA Pildomosios
šalies viešosios mokyklos Tarybos sąstatą. Kadangi i pasitarnaus savo organiza- tai kėflėę išrodė tuščios
pakliūtų po absoliučia kum- tą agitaciją nešvarios de- cijai užkirsdami kelią parti- ionudis buvo labai
gų kontrole, kriminalistų magogijos priemonėmis į- jų politikai Susivienijime— krjs.
banga gal pakiltų 1000f <. pintas ir mano vardas, tai balsuodami už visą dabarti- Smetona

Bažnyčia ir bažnytinės esu priverstas demaskuoti

gose.

Vaiva ir rašo, kad jeigu ta-į ta^a teisinosi :
sai jaunuolis butų buv^i P^uo^ mokyWos negali nieko do- ta demagosija
bažnytines mokyklos aukle-; r? L:™„„J. 1“f™ i&mklėti nes in “moks- ’ aemaS°S1«-

Tame lapelyje mano vai
du pakartojami šios panelė?

jisai nebūtų papildęs I P.“W O jeigu nena. duo- rai išauklėti, nes jų “moks-
piu, raus už taį bara. Mes tu-

Tačiau nažvelirkim i fak- nm meluotl- kad tėvas ser- iatiau pažvelgtam j tak kad galėtume parduoti
tus, ar bažnyčių mokyklos Jv’ ,, H
išauklėja padorius jaunuo- ^a 0*
liūs.

Nesenai jaunuolis J 
kis Chicagoje 
ris žmones. Ji
mos rūšies plėšikas.-------
sai buvo dievobaimingas , ,.
katalikas. Kas sekmadienį i 
ėjo i bažnyčią, klausė mi
šių. kunigo pamokslų. Jo tė
vai taipgi buvo dievobai
mingi žmonės.

‘Dramyn” Jnn Viii-

Kaip ten ištikrujų buvo. 
tikrai niekas nežino. Šitą 
salėtu paaiškinti tiktai ren- 

pradėjo savo ^ėių komitetas. Bet jis tyli. 
kalbą angliškai, bet užbai- Išėjo “Amerikos Lietuvis,” 
gė lietuviškai. Jis ne kalbė- bet apie šitą įvykį nei žo- 

,, . . ~ . tojas ir nedaro jokio ispu- džio. Gal gi visa tai neteisy-
S kaityto Jlį Balsai, džio i klausytojus. bė? Bet jeigu neteisybė, tai

--------  Paskui prasidėjo aukų ?uk “Amerikos Lietuvis ’ tu-
J. Jankausky iš Chicagos linkimas. Tai buvo tikras ’-ėtų pranešti, kad neteisy- 

iomarkas. kurį vedė Jonas bė. Juk jis daugiausia sme-
Aš patariu visiems lietu- Valaitis iš New Yorko. Jisai tonininku biznį reklamavo,

- • — - * * ' --------- ‘ -- *-— komiteto
rodo-. 

Kodėl jis 
nepaaiškino.

prie to lapelio išleidimo ir per 30 metų ir nemanau su statytas orieš publiką ant aš nežinau.
1 * jo skleidimo. juo skirtis kol gyvas busiu, kojų, io vardas ir pavaldė Tuo tarpu po Worcestevi

“Naujienas” irgi skaitau paskelbta ant visos salės, eina visokie grandai. Kur tik 
nuo pat pradžios, kaip tik na, tai ką iis turi daryt ne- lietuvis lietuvi sueina, tuoj 
jog pradėjo eiti. Tiedu laik- davęs? Ncroms nenoroms ir klausia: “Na, ar tos žiur- 
raščiai yra geriausi ir teisin- duoda. Todėl piniem surin- kės su Smetonos pinigais 

ko nemaža, nors iš Worces- da nesugautos?’

las” paremtas melu apie 
“stebuklus,” apie “velnius,” 
apie “aniuolus,” apie “po
mirtinį gyvenimą,” kurių iš- 
tikiuiu visai nėra. Todėl iš

n
nejau-

nę Pildomąją Tarybą.
S. E. Vitaitis.

bustytojams naudingi žo
džiai iš mano rašinio, tilpu- 
sio “Vienybėje.“ be paaiš- rašo:

Vaduokimės faktais, o ne 
retorika.

I zlzvro 
T vx\zx c*.

Jeigu aš parašyčiau tokią Todėl šiuo pranešu SLA 
j knygą kaip biblija, mane narių žiniai, kad aš neturiu

Prof. Herzog savo veika- nuteistų į kalėjimą kaipo nieko bendra su skleidžia-
le “įMedical Jurisprudence” doros ardytoją ir nedorybių ma minėtos panelės naudai
ra^o: skelbėją. - agitacija ir be mano žinios

“Paėmę statistiką iš 100.-Į Jeigu “Draugo’ J. Vaiva idėtas mano vardas i tą la- 
000 protestonų, katalikų, tvirtina, kad religija yra į>eli. Kartu primenu SLA 

...... žydų, randame sekamą nuo- doros šaltinis, tai tegul jis; nariams, kad tame mano ra-
dvasmiai diplomuotų moky- gimti prasikaltėlių: protes- paaiškina, kas išvedė iš do-;čjnio paragrafe, kurio pir-
tojų auklėtinis. toną, 308.6; katalikų, ros kelio pralotą Olšauską. Į mas sakinys pacituotas la-

Penki metai atgal Bridge- 416.5; žydų, 212.7; nereli- kunigą Macochą ir daugelį'
porte, man būnant krautu- ginių, 84.2.” kitu panašių kriminalistų?
vėje ir besikalbant su krau- “A Psychological and Kadangi vietinė lietuvių 
tuvės savininku, patėmijom Educational Survey or 1916 geltonoji spauda tarnauja 
dvi jaunas mergaites (9 ir Prisoners ir the Western kunigams, tai “Draugas”
11 metų amžiaus) vagiant Pennsylvania.” apžvalgoj labar drąsiai pradėjo rašyti 
pančiakas, čeverykus, kas prof. William T. Root. Jr., apie didelę katalikų mokslo 

peržiūrėjęs nusikaltėlius “naudą.” ir kad visos mo- 
kalėjime, pateikė sekamus kyklos turi būti po kunigų 
davinius: kontrole. Nuo Olšauskų ir

Protestonų prasikaltėlių, Macochų tada neapsigintu- 
! 772.— 40.3 ; katalikų, me. T. J. Kučinskas.
[ 828.-43.2r'< ; žydų, 11.— ---------------

; neturinčių nusistatymo
, tikybos klausime, 308.

Ar negalėtų Jon. Vaiva 
paaiškinti, kodėl tasai iau- 
nuolis tapo tokiu dideliu 
kriminalistu? Juk jisai buvo

papuola.
Krautuvės savininkas su

laikė jas. Juodvi pradėjo 
verkti.

Abidvi mergaitės buvo 
lietuvaitės, šv. Jurgio para
pijos mokyklos mokinės. Jų CHICAGO, ILL.
mokytojos minyškos turi ne į Diskusijos apie laikraščiubet dvasi.' 15.8rr. Netikinau (bedie-, '

vių), 3.-1%.
Pasiremiant kataliko kun.

John P. McCaffrey rašiniu 
! (“The Commonvveal,”
Dec. 14. 1932, p. 175) Sing 
Sing kalėjime tarp liepos 1,

materialistinius, 
nius diplomus.

Mergaitės pasiaiškino ko
dėl jos vagia:

“Sisterkos-minyškos” rei
kalauja iš mokinių pinigų 
visokiems bažnyčios reika
lams. Jeigu mokiniai ne- į ^13^^°^’ e--2
duoda nimoi sisterkos la- metų’ katahk4 buvo 855.; bai tokiu mokiniu neapken- P^topų, 51?: žydu, 177;
čia, tamįo už ausų, stumdo. ,m0, s ‘""J knk?clon",»’ 2®; 
įr įį budistu. 1; mohametų, 8;

Kadanei mergaičių tėvai "“"rinčių jokios religijos,

c rūmą.
Vieną sekmadienį būnant 

svečiuose kilo kalba apie 
laikraščius. Vienas svečias 
klausia savo draugo: “Ar 
skaitei ‘Keleivyje’ straipsnį 
apie senatvės pensiją?” Tas 
atsako: “Žinoma, kad skai
čiau; bet aš turėsiu dar pa
gyventi, iki tą pensiją gau
siu.”

gausr. Vietinis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
įspėjimas visiems: Nie- tinka visi meridijanai, lai- 

kados nesiųskite laikraščiui kas visuomet būna tas pats, 
jokios žinios, jokio praneši- iv mūsiškiai laikrodžiai te
mo. jokio skelbimo, nepri- nai neturi jokios reikšmės.

kafCn-lė Masvtė laba? nr/ kiek Pas^isius vos ant lazde- parašyto savo Buvusiam streikierrai. —kad p-le Masvte labar ma- pasiIaikydamas ga,-davo vardo ir adreso. Po straips- Vadinamieji “sit-down”
pašliaužioti namuose. Velionis P.1U ai kpre^P9ndenclla S3- streikai yra nelegalus Jung- Jonas buvo apie 62 metu am- į™3 ^ląpyvar- j tinėse Valstijose. Taip yra

dziu, tačiau redakcijos zt-; nuspren<ięs Vyriausis Teis
mai turi but paduotas ir tik-, mas 1939 metų vasario 27

MIRĖ JONAS SAMULIS.
Hendersonville. Pa. Vasario 12 d. čia mirė senas gyventojas Jonas Samulis, palaidotas 16 

pelyje, esu pareiškęs sekan- vasario Bridgeville kapinėse.Pereitais metais sausio menes vciai
“Bet svarbiausiai vra ta suparaližiavo tiesiąją pusę ir

zai žino apie susivienijimą, 
o dar mažiau nusimano apie 
atsakingas SLA sekreto
riaus pareigas. Vienus me
tus pasimokinus kuopos se
kretoriaus pareigas atlikti, mc 
dar nereiškia tokio išsilavi
nimo, kokis reikalingas 
SLA sekretoriaus pareigo
se. Kuomet ji ilgiau padir
bės kuopoje ir atsilankys 
bent i viena SLA seimą, tik fa^o,e-

žiaus. Amerikoje išgyveno 30 metu. Paliko dideliam- nuliudi- žmoną Oną.vieną sūnų žiaus. Taipgi paliko du brolius —Antaną apie 74 metų neže- notą. gyvena Handerson, Pa. ir

3 dukteris ir 
apie 19 mėtų am-

ras autoriaus vardas. Jok«l dieną, penkiais balsais

yra biedni, tai jos vagia 
daiktus, parduoda iuos ir 
gautus pinigus atiduoda 
“sisterkom.”

Mergaitėms pastebėjau, 
kad vogti yra nuodėmė.

Pirmas sako: “Na, kada 
astuoni. Sausi, tai kitas klausi-

Ezra Brudnio savo kny- mas. bet ar ne aiškiai ‘Re
goje “Ghost of Yesterdav” ileivis’ šitą reikalą aprašė? «aįę0: Ir visos žinios parašytos la-

“Kaipo prokuroras, esu bni. aiškiai. Ką iš j’o per- 
kriminaliniu bvlų vedėja? skaitai, tai viskas lieka at- 
ir suradau, kad 99% prasi- rnmty, net ir kitiems lengva

Abid\i greitai atsakė, jog kakgijy buvo išauklėti reli- papasakot, kaip kokią isto- 
sisterkos sako, kad neziu- ; . Mtėvu prįežiuroj, ju nJQ- Kai skaitai, tei rodos, 

nnt kokią nuodėmę pada- va:į,a: ianVė bažnvčia At- matai tas vietas ir tuos žmo- iy?i. bei jeiąii tik melsies! Ld juo didesnį re- nes, apie kuriuos rašoma.”
-ji83* dovanos. ]igjnįų fanatikų tėvų vaikai “Tas. teisybė,” pritarė jo 

Todėl jodvi ir vogė, nes ti- įuvo didesni kriminalis- draugas. “Aš skaitau be- 
kejo, kad pasimels ir Dievas tai...” veik visus Chicagos laikraš-
dovanos. šios skaitlinės paro- čius, bet ‘Keleiviui’ pripa-

do? ‘ Parodo, jog katalikų daugiau kredito.”.......
kriminalistu yra dauguma, , . Keleivis .
nors kataliku šioj šaly yra ?uktelėjo seimininkė. “Jis 
mažuma man geriausia patinka.”

Tačiaus “Draugo” Jon. Chicgietė.

Jon. Vaiva, prašau nuro
dyti nors viena materialisti
niai dinlomuota mokytoją, 
kuris taip mokintų, kaip 
parapijinės mokyklos “sis-

rimtas laikraštis netalpins 1 j.,
tokio rasto, kurio rašytoja? į
bijosi pasakyti savo pavar- Klemensui Služiui, is Oak 
dę ir paduoti adresą. Papra- Hill, W. Va. — Patartina 

toc o-L-vono rkf stes draugijos susirinkimas draugui perskaityti šių metų 
neduos nežinomam žmogui Keleivio o-am numery 
balso, iuo labiau negali paaiškinimą: “Kaip siųsti 
duoti nežinomiems asme- Lietuvon laiškus.” Tenai 
nims balso laikraštis, kurio pasakyta viskas labai aiš- 
klausosi tukstančiu žmonių kiai ir daugiau mes negalim 
audiiencija. Todėf visi ano- nieko prie to pridėti. Du do- 
nimiški rašiniai yra siunčia- teriu už “Keleivio” prenu- 
mi tiesiai j redakcijos gur- meratą gavome—ačiū! 
bą. Pridursim da, kad ano
nimiškus raštus siuntinėti 
draudžia ir Jungtinių Vals
tijų paštas.

Lai būna jam amžina atmin-tuomet pradės suprasti, ko- . . ,
kios svarbios ir atsakingos n,,° mnsl’ gyvu'i 
SLA sekretoriaus pareigos
yra ir kad be tinkamo išsila
vinimo tom? pareigoms, ne
įmanoma sėkmingai, su 
garbe sau ir su nauda Susi
vienijimui tose pareigose 
tarnauti.”

Nežiūrint šito mano pa
reiškimo, p-lės Masytės bus- 
tytojai randa galimu mano 
vardą įterpti i jos bustytoių 
eiles. Toki pasielgimą kul
tūringi žmonės vadina že
mos rūšies demagogija, ku
rią nesidrovi tik komunistai 
naudoti savo užsibrėžto tik
slo atsiekimui.

Neabejoju, kad tokia agi
tacija skleidžiama su p-lės 
Masytės žinia ir pritarimu, 
todėl gailiuosi, kad nepa
žindamas jo? daleidau, jog 
ii gali būti gerų norų veikė-

KC SU. G. Gomelis.
JIS ŽUVO SU SAVO LAIVU

Charles Chick. — Drau
gas sakai tiesą, kad tie žmo
nės visus vadina “pro-na- 
ciais,” o nemato, kad patys 
vra “komunaciai.”

Raišam laikrodininkui.—
Laikas yra nustatomas ne- 
pagal saulėtekį ir ne pagal 
saulėleidį, bet pagal vidų- spręsti, 
dienį. Kuomet saulė būna 
lygiai ties musų galvomis 
(mokslininkai sako — ties Jacob meridijanu), tuomet būna

Baublių Anuprui.—Tam
sta lažvbas pralaimėjai, nes 
ne Kerenskis naudojosi ne
mokamu kaizerio traukiniu, 
bet bolševikų tėvas Leninas 
su Trockiu. Nereikia nieka
dos ginčytis ir dėtis į lažy
bas tikrai nežinant dalykų.

Montrealiečiui. — Kana
doj yra 22 universitetai. 
Trys jų yra Montrealo mies
te, kur tamsta gyveni. Kuris 
jų geresnis, mes nesiimam

čia yra naikintuvo
_ . _ - . Jonės” perdėtinis Hugh D. vidudienis arba 12 valanda,

ja. Dabar pasirodo, kad taip Black. Jis žuvo kartu su savo Laikas keičiasi einant iš iš
manydamas skaudžiai apsi- laivu, kai priešo submarina nu- tų į vakarus arba atbulai, 
rikau. skandino jj aną rytą ties New bet jis nesikeičia einant iš

Juozui Vasiliauskui—Ei
lėraščių negalėjom sunau
doti.

ŠIAULIŲ MOKYKLOS 
UŽDARYTOS.

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad Šiauliuose laikomos už-Ant kiek aš pažįstu ir ži- Jersey valstijos pakračiu. Iš siaurės į pietus, arba iš pie- nZ

nau Susivienijimo reikalus, apie 150 jurininkų, išsigelbėjo i TrvAai i- rytos visos mo Kyklos, peš
drąsiai galiu pasakyti, kad '<* tiktai ll.

• uarytos visos mokyklos, nes S 1 \ u & Todėl ir pietų ir tenai siaučia šiltinės epide- 
siaures asieraliuose, kur susi- r

v
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’asikalbejimas 
Maikio su Tėvu
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DIDYSIS LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS.

(Pabaiga iš pereito num.) žiūrint, labai vertinga žo-
Tokiu budu ligi šiolei' aiškinamoji frazeolo- 
liros palikimas nadvigu- gjja, is kurios musų sintak

sei bei stilistikai bus daug, 
naudos. Daugelis sakinių,I 
ypač gyvosios kalbos, tokių 
gražių, jog traukte traukia 
žodyną, lyg kokią įdomią 
knygą, skaityti.

Kas be ko, tokie dideli 
darbai, kaip visos kalbos

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

ai tu da ne

tai lukaut, ba kaip 
tai taip lengvai ne

manai.
užda-

Jeigu pamatai laikraščiuo
se. kad policijos automobi
liai gaudė banditus, tai taip 
ir žinok, kad tai South Bos
tono piktadariai.

—Veidiminut. Maike. O 
ar Saubostone nėr bedieviš
kų škulių?

—Ne. tėve. bedieviškų 
mokyklų Amerikoje niekur 
nėia. Jeigu jos ir viešos, tai 
vistiek mokina Dievo bijoti.

—E, Maike, kas iš tokio 
mokslo, jeigu ne kunigas 
mokinaI

—Bet ar tėvas iau užmir
šai, kas dėjosi Lietuvoje, 
kur mokyklos buvo kunigų 
ankose? Ar neatsimeni, 

kas atsitiko su pralotu Al- 
Šausku. kuiis vedė “Saulės” 
mokyklą Kaune.

—Jes. Maike, aš atsime
nu. Bet pralotas Alšauskas 
buvo nekaltas. Ta boba Ust- 
janauskienė išvedė ji iš do
ros kelio. Už tai, Maike. jis 
ir padarė jai galą. Bet dau
giau tokių atsitikimų ant 
svieto nebuvo.

—Ar gi ištikrujų? O kaip 
su kunigu Macochu. kuris 
apiplėšė stebuklingąjį čen- 
stakavos altorių ir nužudė 
savo broli, kuomet negalėjo 
su juo pasidalyti grobiu? Ai
te vas užmiršai apie jį?

—Tai kam tu čia man 
anie tokius daiktus šneki. 
Maike?

—Ogi tam, tėve. kad Įro
dyt. jog klysta tavo 
gas,’’ kuomet jis rašo 
be tikėiimo žmonės ištrūk
sta. Aš tau parodžiau, kad

—Maike, 
džėloj ?

—Ne.
—Na. 

uždarys, 
išeisi.

—O kodėl tėvas 
kad mane gali kas 
ryti?

—Maike. tai ne mano iš- 
mislas. Taip rašo “Draugo'* 
gazieta. Sako, kas eina Į 
bedieviškas škules. ras nuc 
džėlos neišsisuks. Taigi aš 
išrokavau. Maike. kad ir tu 
gali papulti i lakupą. ba ta
vo škulėj taipgi nėra Dievo.

—O kurioj mokykloj yra 
Dievas?

■—Maike. tu manęs tokių 
daiktų neklausinėk, ba aš 
po mokyklas nevaikščioju 
Ot, jei paklaustum, katram 
saliune duoda geresnę mie
lą. tai aš tau pasakyčiau 
raidavei.

—Tai kam tėvas pradedi 
apie tokius dalvkus. kurių 
gerai nesupranti.

—Maike. tu nesakyk, kad 
aš nesuprantu. Aš suprantu 
viską, tik ne viską galiu iš- 
virozyt. Jeigu nori žinot 
kodėl bedieviškos škulės 
pavojingos, tai eikim pas 
mano kurną Anupią Zacir- 
ką. Jis turi tą “Draugo” ga
zietą. tai tenai rasi viską 
kaip ant delno išklumočytą.
Sako, kas eina i tokias šku
les, kur nėra Dievo nei 
šventraščio, tai tas prapuo
lęs su dūšia ir kunu. Iš to
kių škuliu išeina visokie ša- 
lapufros ir razbaininkai. Sa
ko. čikagoie visi tokie sėdi-patys tikėjimo mokytojai 
džėlose. Yaluk to. Maike,įšali but ištvirkėliai ir pikta- 
as ir tavęs paklausiu, ar da dariai.
niekas tavęs neužrakino. į —Na. tai užteks, Maike. 

Tėve. man nėra reikalo j Man ^as nepatinka, 
tavo kurna, nes aš taeiti pa 

laikraštį jau perskaičiau.
O ką. ar ne teisybė pa

rašyta?
—Ne. tėve.
— Kodėl ne?

—Todėl.kad iŠ

Būgos palikimas padvigu
bėjo daugiau kaip 1,000.00b 

į žodžių lapelių. Iš pradžių 
buvo žodžiai abėcėliškai dė- 
liojami, bei tvarkomi reda
gavimui, ir tik 1936 m. pir
mieji rankraščiai buvo nu
siųsti i ‘•Ryto” spaustuvę 
Klaipėdoje. 1939 m. spaus- 

I tu vės jau buvo surinktas vi
sas pirmasis žodyno tomas;
1940 m. “Ryto” spaustuvę 
nupirkus “Spinduliui" žo
dyno rinkinys su renkamąja 
mašina (monotipu) atsidū
rė Kaune. Nelaužytas rinki
nys paskui žymiai dar pa
pildytas gaunamaja nauja 
žodynine medžiaga ir tik
1941 m. rugsėjo mėn. pra
dėtas galutinai spausdinti. 
Žodyno redakcija nuo pat 
savo atsiradimo dirbo Kau
ne. iš pradžių savarankiškai 
Švietimo ministerijos pri
klausydama. vėliau (1938 
metais) įsijungusi į Litua
nistikos Institutą; 1940 m. 
rudeniop persikraustė į Vil
nių ir į kurtosios Lietuvos 
Mokslų Akademijos žinioje 
1941 m. pavasari baigė pir
mojo žodvno tomo darbą.

ligą ir nelengvą darbą 
dirbant, pirmąjį jo barą iš
varius redakcijai buvo dide
lio džiaugsmo. Daug gi kliū
čių turėta pradžiai. Jau nuo 
seniau pasigirsdavo musų 
visuomenėje nekantraujan
čių balsų: kas čia yra. kodėl 
dirbama ir vis nieko nepa- 
ditbama? Manyta, kad su 
pirmojo tomo išleidimu v:- 
suomenės abejingumas ra
šau vienokį ar kitokį atsa
kymą iš parodytos darbo 
pradžios. Deja. žodynas ne
galėjo pasirodyti viešumo
je; bolševikų cenzoriai išra
do ir jį esant “nekošer.” bu
vo užėję jiems ant seilės sa
vo lopiniais ji sulopyt—per
dirbti pagal savo kurpalį. 
Bet žodvnui nebuvo lemta 
žūti bolševikiško “dogma
tizmo*" replėse, ir jis pasiro
do. koks jis via. Žodvno re
dakcija, kaip girdėti, žu 
nauju pasiry žimu varo ne
lengvą savo darbą tolyn— 
įpusėjo jau ir antraji di
džiojo lietuvių kalbos žody
no tomą.

žodyno redagavimas, ypač 
pirmasis, negali būti be tru
kumų, kaip, kita vertus, ir 
jo pilnumui ir tobulumui 
sunku rasti galas. Rimta 
speciali kritika turės dabar 
progą nurodinėti, kas taisy
tina tolimesniame žodyno 
redagavimo darbe. Svarbu, 
kad bus jau bent bazė, kui 
ateityje galės rastis ir tobu
lesnių, dar pilnesnių tos rū
šies veikalų.

žodyno redaktorius, kar
tą rašančiojo paklaustas.; 
kaip turėtų būti spaudoje 
minimas pirmojo didžiojo
lietuviu kalbos žodvno to- »» «■ 
mo pasirodymas, trumpa: 
aiškiai atsakė: “Raginkit, 
kad visi, kas tik gali. rinktu 
žodžius. ” Tą pačią mintį 
pabrėžia jis ir žodyno pra
kalboje; “Tegul šio tomo 
pasirodymas paskatina vi
sus gyviau prisidėti prie 
taip svarbaus musų kulturo- 
darbo, koks yra žodyno lei
dimas. Žodyno autorius turi, 
būti visa tauta. Tad stojant 

- i musų kalbos žodyno rinki- ■ 
mo talką ne tik geriausiai . 
bu? atsilyginta io redakto- į 
riui už didelį darbą, bet ii į 
teisingai suprastas svarbus 
tautos įupestis—išleisti ko 
geriausiai visą savo žody-j
na.

1/ 4 7D AUSTRALI
JOS KANIBALAI 
ĖDA ŽMONES.

“Drau- 
kad

GASPADINĖ PALIKO 
KUNIGUI $23,000.

Laikraščiai praneša, kad 
Gloucesterio miestelyje1, 
Pennsylvanijoj, mirė Ro- 

kunigu kon- mos katalikų kunigo Mau-

Australijoj da yra tokių 
vietų, kur pilnai žydi kani
balizmas. Žmogėnos valgy
mu daugiausia pasižymi 
Kuinių ir Kularių padermių! 
juodveidžiai klajokliai, ku
rie gyvena šiaurės vaka-1 
įuose.

įdomių dalykų apie Aust-j 
ralijos kanibalus pasakoja 
savo raporte misionierius j 
E. Alcalde, kuris apsigyve- j 
no tarp jų 1908 metais.

“Tai yra gerai išsilavinę 
mėsininkai.” sako jis apie 
tuos žmogėdras. “Visų pir
ma, iš žmogaus kūno išima
ma širdis ir atiduodama 
drūčiausiam kanibalui. Pe
čiai, rankos ir nugara tenka 
kitiems vyrams, o moterim- 
atiduodamos kojos ir visa 
apatinė kūno dalis.

“Ir šitokios tvarkos visuo
met vra prisilaikoma. Balto 
žmogaus mėsa yra skaitoma 
dideliu skanskoniu ir didele 
retenybe.

“šitie kanibalai yra pir
mieji Australijos gyventojai 
irda šiandien veda klajok
lių gyvenimą. Pastovios gy
venimo vietos jie neturi. Jie

Prieš akis stovi 1,008 psl. 
stambaus formato knyga— 
tai pirmasis lietuvių kalbos 
žodyno tomas, i kurį sueina 
A-B laidžių žodžiai, surink
ti iš visų ligšiol žinomų mu
sų žodynų, tautosakos rinki
niu. senųjų ir senesniųjų 
raštų, vertingesnių naujųjų 
raštų ir. kiek tik buvo spėta, 
iš gyvosios kalbos. Kiekvie
no žodžio įrašyta pagrindi
nė lytis bendrine kalba,.nu
rodyti jo kirčiavimo polin
kiai ir paaiškinta jo reikš
mė savais žodžiais ir gyvo
sios ar raštų kalbos saki
niais, pažymint pastamjų 
šaltinį. Formalinę žodyno 
redagavimo tvark?,. kuri 
paaiškinama prakalboie. 
žodyno redaktoriui padėjo neturi nei triobų. nei rakan- 
apmesti musų žymesnieji Į du. Turto kitokio pas juos 

nėra. kaip tik jėtis, meta
mas ginklas ir kovos kirvis.

kalbininkai profesoriai Dr. 
A. Salys. Dr. Pr. Skardžiu*troliuojamų mokyklų išeina riCe Bric gaspadinė. Mary 

daugiau pasileidusių žmo-iĄ- Geraghty, palikdama
niu, negu iš tu. kurios tau jam $23,000. Taigi pasiro- r ,.x kn -n-
’šrodo "bedieviškos” 'do. kad kunigų gaspadinės , Geruliu uz ką n /O-
..iuuu .„-..J. ntnio-o dvno prakalboje reiškiama—Ar gali pruvyt, Malke? !‘-u^ldeda ^razau. pinigo. padėk‘a gavo žodžių kiekv_

7 AŠ. . ne P1 U'.y*. Australija busianti išdeginta be šis žodynas pralenkia vi
slu.5 bet įrodysiu kad taip Besiartinant japonams sus ligi šiol išleistu? lietuvių 
yra. Štai, Chicagą yra kata-,prje Australijos, tos šalies kalbos žodynus; čia ša’ia 
likti valdomas miestas, o ar valdžia nutarė viską sunai-' paprastųjų žodžių randant? 
yra kur daugiau gengsterių kjntj jr paiįkti priešui tiktai sudėtus įvairius terminus. 
kai(» Chicagoje. Savo pik- išdegintą žemę, jeigu reikė- archaizmus, neologizmu* ir 
tadariais tas miestas yra ži- trauktis. barbarizmus. Praktiškai
nomas visam pasauliui. An- _,rr1«■ _ ■ ■.-7 —-------------------------------------
tias pavyzdis gali but South'
Bostonas. Čia irgi didžiuma 
vaikų eina į bažnytines mo- j 
kyklas. O kaip jie elgiasi iš 
tų mokyklų išėję? Vagia 
automobilius. laužiasi i 
krautuves plėšia žmones.

ir Berlyno universiteto prof. kurio kanibalas beveik ne
išleidžia iš rankos.

“Drapanų jie visai nedė
vi, išskyrus tik tą atsitiki
mą. kuomet ateina į misiją: 
bet kaip tik išeina iš akiu, 
tuojaus ir vėl nusiima ir ei
na nuogi.

“Moterys yra laikomos 
vvrų vergėmis ir turi dirbti 
visa sunkųjį darbą.

“Beveik kiekvienas gin
čas tarn kanibalų baigiasi 
užmušė jyste.”

i

MEMBER

OI R POI.ICT
“The piirpoM- ni the A■i,<wiaHnn «hnll 
l»e to help pre^erie the Meah and 
tr»«litlon> ol oiir eountry. the lnited 
States nf Ameriea. to re,ere it* law* 
and inepire othen to re*peet and nbej 
them. and in ali ways to aid in makintr 
thi« coiintry ereater and better"

(R Ktn IH*
KITOS APYSAKOS:

• 1> Neu-/“ įtikinti Vyras '2 fcv
’» Jo-e nurodoma kaip .mn-ė pa, 
kai tik: j vi okiu.® prietarus, 
kurtus ir tt. ....................... 16c

(Tąsa.)

Ir ryto sambrėškoje keikdamiesi ūki
ninkai ne arklius vedžiojasi po kaimą, bet 
šunis į savo kiemus.

Smarkiai butų kliuvę Vincei už tokius 
darbus, bet nepagautas—ne vagis. Al" ma
ža nutrūktgalvių kaime? Tiktai visi žino
jo, kad jų vadas—skerdžiaus Vincė. Jis 
surinko aplink save tokių pat prieauglių 
gaują ir jai vadovavo. Jeigu kiti visa tai 
dalydavo iš vaikiško pasileidimo, tai Vin
cės šunybės buvo atmieštos neapykanta, 
kuri visą laiką jo širdyje ruseno. Taip jis 
pradėjo karą su savo kaimu, kurio galu
laukėse gimė.

Kuo butų tada pasibaigęs tas karas—ne
žinia. gal but, ir labai liūdnai Vincei, gal 
kas įniršęs butų sužalojęs jį visam gyveni
mui ir jo žingsniai butų kitais keliais nu
ėję. bet čia ištiko Vincę didžiausia nelai
mė. kuri siaubingai jį nukrėtė ir privertė 
plačiau atmerkti akis Į gyvenimą.

PERSKYRIMAS TREČIAS.

Su kaupu teko Vincui Dovinei išgyventi 
karčią našlaičio dalią gimtame kaime, po 
kurio pastoge neatsirado vietos jam gimti. 
Tarytum pats likimas ji išskyrė kitokiam 
gyvenimui ir kitokiem darbam, kurių jis 
pats nenuvokė, ir tiktai kaliais neaiškus 
nujautimas spausdavo širdį.

Ta vienintelė prieglauda, senio sker
džiaus dūminė pirkutė, kuri jį priglaudė ir 
užaugino, baigė jau griūti, o ir pats sker
džius Gricius diena iš dienos rengėsi į toli
mą amžinasties kelionę, iš kurios nebe
grįžtama.—Vincė, nespėjęs dar užaugti ir 
ant savo kojų atsistoti, turėjo pasilikti vie
nas ir susidurti akis akin su gimtiniu ir jam 
svetimu kaimu, kuris jį ujo ir kurio jis visa 
širdimi neapkentė. Nujautė, kad čia nebe
ilgai jam teks gyventi, bet kur dings—pats 
nežinojo ir mažai rūpinosi.

Tiktai neramia pavasario pavakare pa
gaudavo neaiškus noras bėgti į pasaulio 
galą, ten. kur dangus su žeme susisiekia, 
bet aplinkui žemais pabaliais kildavo rū
kas. aitindavosi naktis, ir širdį suspausda
vo klaiki vienatvės nykuma ir baimė. Nie
kur nepabėgsi, niekur neištruksi. — kaip 
nepereinamas ratas, supa aplinkui padū
mavę pakraščiai, už kurių slypi tolumos 
baisybės ir pavojai. Ir daugelis nedrįsta 
per tą užburtą ratą peržengti, ir vietoje, 
kaip medis, apsamanuoja.

Vincui Dovinei nelemta buvo ta gyveni
mo laimė ir skurdybė, jis anksčiau ar vė
liau turėjo išeiti į nežinomas tolumas ir 
pergyventi visus pavojus. Bet tam. kurio 
širdyje daug nerimo ir ilgesio, kuris negali 
išsitekti dienų menkystėje, .joki pavojai 
nepavojingi, nes visa, kas jo gyvenime 
įvyksta, jį praturtina ir atskleidžia naujus 
akiračius. Tokiam pavojingiausia pilka 
kasdienybė, nuobodi ir nepastebima, kuri 
savo maurais aptraukia sielą ir nugramz
dina į tylų ir ramų gyvenimo dumblą. To 
pavojaus Vincui Dovinei buvo lemta iš pat 
mažens išvengti. Jis, kaip tas paukštis—iš
skrido iš lizdo ir laimėjo visą plačią pa
dangę.

GIMTINIO KAIMO VAIDUOKLIS.
I.

Metai nestovėjo vietoje. Tekini bėgo. 
Vincė jau nebe vaikas buvo. Kai kas net 
ir Vincu pavadindavo, kai norėdavo jam 
įsiteikti. O ir pats stiepėsi iš visų jėgų. kad 
tik didesnis butų. Ir ištįso, kaip pavasarį 
ucsis. Toks laibas, truputį perkaręs ir link
telėjęs nuo staigaus ūgio. Jau pats tas pus
bernis buvo, tiktai pripratę? dykinėti, prie 
jokio darbo nelinko.

Vis vėjai galvoje diumstėsi.
Nespėjo pristoti pas kurį ūkininką už 

pusberni ir—pameta. Kur jis išbus, kaip 
šuva pririštas, kai gysloje tiek daug neri
mo. O pas ūkininką darbas įkyrus, nuobo
dus. kasdien tas pats. Ir surūgęs, aklas že
mės kurmio gyvenimas jo netraukė. Pa
bus dieną kitą, jau ir dairosi, kur čia pa
sprukti.

Pašvilpaus po kaimą, ir vakare grįžta 
pas skerdžių į trobelę. Nebent kuri laiką 
prasivalkioja su pusberniais, bet išalkęs, 
kur eisi? Vienas kelias—pas senuką, na
mo. Duonos pluta vis atsiras, o barščiu ir 
pats išsivirs. Gerai, jei pareidamas kur 
sprindi lašinių nudžiaus, tai ir visas balius. 
Daug čia žmogui reikia.

Tiktai senukas vis su didesniu lupesniu 
sutikdavo savo sunu palaidūną. Nespės da 
Vincė durų praverti, senis jau klausia:

—Tai ir vėl?
—Ir vėl,—linksmai atsako Vincė.
Senukas liūdnai galva palinguoja ir 

atsidusta

—Vaike, vaike, na, ir kaip tu gyvensi? 
Negi visą laiką šunis lodysi?

—O ką, tėvuk, negi tai ne geriau, kaip 
pas gaspadorių nertis iš kailio?—vis dar 
šypsos linksmos Vincės akys.

—Taip, tai taip, vaikeli, bet jau nema
žas esi, suprasti turėtum... šitaip negali 
žmogus gyventi... Kiekvienas turi savo 
duoną užsidirbti... Matau, negyvensi iš 
gaspadorių, tai bent kokio amato pramok
tum. gal pas kokį meistrą pastotum!...

—Kad nežinau, tėtuk, tokio!—atsako 
susidomėjęs Vincė. Kodėl ne, pas meistrą 
jis pamėgintų pabūti, jeigu darbas įdomus 
butų.

—Taigi, norėtum ir sužinotum!... Su ta
vo rankom kiekvienas priimtų! Jau aš pa
žiūrėsiu, ar nerasiu kur tave padėti... Tik 
vis tas dusulys, kad jį kur galas! Negaliu 
nei atsikvėpti. Kai atšils, sustiprėsiu. reiks 
po žmones pavaikščioti, paklausinėti...

Bet senuko rūpesčiai pažadais ir pasi
baigdavo. Tas nelemtas dusulys, o ir koja, 
kurią nuolat geidavo, neišleisdavo senuko 
iš trobelės. Jei ir išeidavo kuria diena į 
kaimą, sunku būdavo atgal sugrįžti. Ne 
kartą sustodavo, atsidusdavo, aplink sveti
momis akimis apsidairydavo. Kaip pro du
rnus matė senis savo kaimą. Nenoromis 
pagalvodavo, ar ne paskutinį karta jį ma
to... Tada susimpinęs skubindavosi sugrįž
ti į savo pirkutę... Bet vyžos klimpo į pur
vyną, slidinėjo ant atšilusio ledo. Vėjas 
taršė skarmalus, trukdė kiekvieną žingsni. 
Uždusęs, sustyręs pareidavo į trobelę ir 
keliatą dienų niekur neišeidavo.

Buvo matyti, kad neilgai teks gyventi. 
Tiktai vienas Vincė nieko nematė, nes jam 
niekas nerūpėjo, nebent tiktai pavasariais 
vėjai, kurie pro pakraiges švilpė.

Skerdžius Gricius vis rečiau išeidavo iš 
savo pirkutės. Vienas per dienas su savo 
lusuliu bardavosi. Gerai dar, jei būdavo 

namie Vincė. Tai jis nors krosnį pakurda
vo ir valgyti išvirdavo. O jeigu jo nebūda
vo, tai nebent kuri kaimo moterėlė, kelin
ta dienų skerdžiaus nemačiusi kaime, su
sirūpindavo :

—Ar tik nenumirė senis?.. Nubėgsiu, 
pažiūrėsiu, gal jau ir sustingęs?...

Bet senis vis dar krutėjo. Kitą kartą net 
pasijuokdavo iš tokios rūpestingos mote
rėlės :

—Tai ka. ar jau į mano šermenis, kai
mynėle, atbėgai? Pasiskubinai, pasiskubi
nai, aš dar pirma per tavo pagrabą pagie
dosiu, o jau paskui ir mane galėsite!... 
Che. che. pasiduosiu taip gieitai giltinei, 
ką tu manai? Tu man pieno atnešk ir duo
nos kokį kriaukšlį, kad iš bado kojų nepa- 
tiesčiau... Buvo čia mano Vincelis parėjęs, 
visus kampus iššlavė, nežinau, ar galima 
dar ką nors rasti...

—Tai begėdis, tai begėdis!—susigrau
dino moterėlė. — Kas gi tai matė?... Toks 
drigantas ir seni apvalgo!

—Ko jau čia turi gėdintis?—pertraukia 
senukas; — Man vis tiek mirti, o jam dar 
gyventi reikės... Ne kažin koki čia mano ir 
aruodai, kad galėtum rieškučiomis semti. 
Gal rado kokia plutą, tai ir sukrimto, aš 
vis tiek neįkandu.

Parėjusi į kaimą moteris paleisdavo pa
skalas, esą. tas pasileidėlis apėdąs sker
džių. o tas badu mirštąs... Kartais susikir- 
šinusios bobos neidavo keliatą dienų ir 
vėl pradėdavo sąžinė graužti: negražu 
bus. jei tokio turtingo kaimo skerdžius ba
du numirs. Kur tada akis dėsi, kiti kaimai 
užjuoks. Ir tos nešlovės bijodamos, čia 
viena, čia kita eidavo nėr kaimą, tempda
mos po pažastimi ryšulį su duona, o kar
tais ir šviežios mėsos gabalėliu, jeigu tai 
būdavo po skerstuvių,—senos mėsos seni? 
nebe valgydavo,—eidama stengdavosi pa
sirodyti kaimynėms, matote, aš' nešu. kiek 
galiu, o jus?... Tai ir kitos neatsilikdavo, 
su pieno puodeliu ar dar su kuo nors pas
kui nukrypuodavo, kaip antys. Taip seniui 
ir nebuvo didelio vargo su maistu. Kartais 
jei ir tekdavo papasninkauti kokią dieną, 
didelė čia bėda. Dievui ant garbės tebū
na!... Nors tai mažai seniui lunėjo. Neaiš
kus jam tas Dievas buvo ir nežinojo, ko jis 
iš jo norėtu. Tai nelabai ir skubinoji, kai 
moterys užnuldavo, kad kunigu susirūpin
tų, paskutinę išpažinti atliktu,—ar čia 
trukt, brakštels kurią dieną ir bus jau po 
laiko.

—Senas medis ilgai braška, kol lūžta,— 
atsakydavo abeiingai senis. — Matyt, ir 
man dar teks pabrašketi... Atšils kiek. pats 
nueisiu į bažnyčią, jei dar gyvas senis kle
bonas, susitarsime, kada mums i amžinan
tį keliauti... O ieigu jis jau iškeliavęs, tai 
gal ir as vienas kelią tenai rasiu?... Ar ma
ža per savo gyvenimą klajojau?(Bus dautriau)

9
>
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ŽINIOS IŠ NACIŲ 0K0NI0- 
TOS LIETUVOS

Javos Sala—Veliausis Musių Laukas PAJIEŠKOJIMAI

Gautos Laišku per Lizboną.

BOLŠEVIKAI IŠVOGĖ
VRUBLEVSKIO KNY

GYNĄ VILNIUJE.

Per Kauno radiją buvo 
perduotas pranešimas, kaip 
iš Maskvos atsiųsti bolševi
kiniai “specai” naikino ne
priklausomosios Lietuvos

SUREGISTRUOTA JAU 
20,000 BOLŠEVIKŲ IŠ

TREMTŲ ŽMONIŲ.

Kauno laikraščiai rašo. 
kad “buvusis Raudonasis 
Kryžius’’ ligi šiol jau sure
gistravo daugiau 20,000 
liemtiniu, bolševiku laikais1 
Išvežtųjų į Sovietų Rusiją, 

archyvus ir knygas. Nuo Politinių kalinių iki lapkri-i
1940 m. gruodžio mėn. iki čio pabaigos buvo suregist-
1941 m. sausio mėnesio ruota 2,626. Žuvusiųjų poli- 
Kaune siautėjo kaž koks tinių kalinių priskaitoma; 
Kopeičik, kui is išvežė Mas- 450, išsilaisvinusių—565 ir i 
kvon visus nepriklausomos dingusių arba išvežtų— 
Lietuvos užsienių reikalų 1,611. Registracija tebevyk- 
ministerijos archyvus. Ten doma, bet ji neina labai 
pat buvo išvežti kai kurių sklandžiai, nes iš provinci- 
kitų įstaigų archyvai, be to, jos dėl susisiekimo sukriki-

■Hinco umhhocnmmia IS.* *
tZ«^TZ>2
<5*^7^ BAueah

KANGCAN
IS.

Šis žemėlapis parodo Javos salą, turtingiausią iš visų Olandijos Rytų Indiją. Pereitą sąvaitę japonai jau iškėlė čia savo armiją ir visą sąvaitę tenai ėjo atkaklus mūšiai. Vietos, kuriose kovos buvo smarkiausios, yra pažymėtos numeriais. Kol japonai iškėlė ton salon savo armiją, jie prarado 9 karo laivus ir 37 transportus su kareiviais. Bet vistiek jie paėmė viršų. ,

ONA ZEBOLIS pajieškau dėdės 
CHAS PETERSONO, jis gyveno se
kančiu adresu: % Mopse Rivet Co. 
Camp 3, Ohio. N. Y. Ji serga ir nori 
surast savo dėdę, prašo atsišaukti ir 
seserį. Kas žino kur jie randasi, pra
šau pranešt jų adresų. (3)

Mary Zerolis
3b Moseley st.. Dorchester, Mass. -- r—r------------------------ j----------

Pajieškau draugės Petrusės Pilvi- 
naitės. Buvom ant burdo sykiu Law- 
rence, Mass.. po vyru pavardės neži
nau. Malonėkite atsišaukti. (2)

Anastazia Bučienė
102 Sherman st., Gardner. Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau tikslu apsivedimui rim

tos merginos, amžiaus nuo 20 iki 31 
metų; aš esu vaikinas 31 metų, rim
tas, nevartoju svaiginančių gėrimų. 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti sa
vo paveikslą. Plačiau paaiškinsiu per 
laišką. A. P. (2)

177 Euclid avė., Toronto, Canada.

Kaune Atrasti 45 j DALY KAI, KURIUOS VERTA 2IN0TI.n v.- • • ________ DIRBO NACIŲ AGENTAI
Politinių Kalimų

Lavonai.
TEN, KUR VALGOMA 

ŠUNIENA.
archyvinė medžiaga, suras- mo ne visada galima gau- . ..... t Ar žinot, kad Kinijoj
ta Pažaislio vienuolyne, t i pageidaujamų žinių. KaI kur,°^ bolševikų teroro žmonės val įuns mėsą 
Daug žalos lietuvių knygy- Ypač sunkiai iš provincijų aukos Jau atpažintos. j uip Raip meg, Rad ya]_ 
nams pridarė iš Maskvos plaukia ištremtųjų ukinin-? Kauno radijas pranešė, ;gom veršieną ar avieną, 
atsiųstasis raudonasis Yy- kų sąrašai. kad prie Kauno sunkiųjų Valgomųjų kinu šunu veis-
nausias cenzorius nuo 
“kontrevoliucinės” literatū
ros. Iš viso šio maskoliškojo 
“kultūrintojo” aukomis pa
tapo net 423,639 lietuvių 
knygų egzempliorių, kurios 
buvo sunaikintos, nes buvo 
religinio, tautinio ar idealis
tinio turinio. Į Vilnių atsius
tas kažkoks “specas” Kli-

ATGIJO BOLŠEVIKŲ PA
SMAUGTAS CHORAS.

darbų kalėjimo sudaryta truputį skiriasi nuo mu- 
kalinių lavonų atpažinimo siškių paprastųjų šunų. Juo;

porcelano išdirbiniams. Musų skaitytojai jau ži- 
Daug vėliau šią salą užgro- no, kad Nevv Yorke anądien; 
bė portugalai, kurie iš čia sudegė “Normandie,” di- 
ėmė gabentis brangų medį, džiausis pasauly laivas, ku

Noriu susipažinti su gera merginą 
ar našle apsivedimo tikslu, kun m: - 
lėtų gyvent ant farmos. Turiu far
mą, tik reikalinga gera gaspadinė 
kad linksmiau butų gyventi. (1)

John Meskauskas 
R. P. P. No. 1, Corry, Pa.

Pajieškau apsivedimui _ draugės, 
merginos arba našlės be šeimynos, 
kuri mylėtų gyvent ant farmos. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti ir savo 

. . ... . _ _ paveikslą.- Daugiau žinių suteiksiudinamą, kunuomi jie puošė paėmus iš traneuzų ir nore- per laišką- c. k. <i>
---------- jo perdirbti jį į karo laivą, t b®***©-riemmgton, n. j.

Iš

portugališkai “canela” va-įrį Amerikos valdžia buvo

bažnyčias ir turčių namus. 
Vėliau šią salą iš portu

galų atėmė olandai, o 1795 
metais ją užvaldė anglai irsekcija. Kauno kapmese esą kinai augina specialiuose; 27dienai tebelaiko 

Vilniaus dienraštyje “N. i atrasta 4o nužudytųjų bol- šunų ūkiuose, paskui nupeni- 
Lietuva” Alg. Gustaitis ra- šėrikų laikais politinių kali- j,. parduoda mėsai.

kxd Vilniaus T Tniverritp- niu lavonai Jų tarpe atpa- C, • - - • TOTORIŲ PAPROČIAI.
to’studentų choras, bolševi- žinti: buv. burmistro pulk. kinaF’" laikodidžiausiu Kiekviena tauta turi savo 
kų laikais likviduotas vėl!St R^uite, Sabaniausko, bma.Ja.kojų.Jrpapūto. Iš įd ,
atnaujino savo darbą. Ke h Špokevičiaus, pulk. Gustai- ms„jne virtos ir kentus papročių 'ieną tun Ru--v a. v- K-ar ^oro dalyviai bolševikų &>,. Pronskun.enės ir kitų. n"rt ...................

mov. iš Vrublevskio bibho- nužudyti, būtent, J. Gudu- kūnų pavardžių nenugirsta. , .. - . £ ,, ' ’
tekos pagrobė 1,271 vertin- nas, Vyt Černiauskas, Aš- Pereitų metų liepos 11 d. , . J - . .. ,., ,. Jį
gą knygą, be to. 62 penodi- mataitis ir kiti. Kiti vėl bu-i Petrasiunuose buvę atkasti ’ . €Uf0Diečiu k ‘ tPa avie.
nius leidinius. Dar toli gia- vo išvežti Sov. Rusijon. Ta- 29 politinių kalinių lavonai. - ■ p - P -
žu nesurinkti visi duome- čiau chorą papildė nauji Lavonai .buvę pakasti ne
nys, kiek kultūrinių turtų studentai, apdovanoti gra- vienu sykiu, bet maždaug

tarp 1940 ra. gruodžio ir 
3941 m. balandžio. Nužudy
tųjų tai-pe esą daug darbi
ninkų. 25 kankinių lavonai

buvo sunaikinta Lietuvoje žiais balsais.
bolševikų okupuacijos me- ------
tu. Duomenis renka Kultū
ros Paminklų apsaugo* į- 
staiga. Laimei, bolševikai 
nesuspėjo “išcenzūruoti”
Vilniaus ir Kauno universi
tetų bibliotekų. Dotnuvos

sijos totoriai. Jeigu totorius 
pasigamina geni valgių ir 
sumano pavaišinti savo 
draugus, tai jis nuėjęs drau
go nekviečia žodžiais, bet 

j penkis sykius patempia už 
kairės ausies. Jei kviečia
masis sutinka į svečius nu
eiti. tai jis suduoda tris syk 

ši upė randasi Kolumbi-' į dešinį petį draugui ir pas- 
jos respublikoj, Pietų Ame- kui ima kalbėtis einamai- 

buvę atpažinti ir palaidoti rikoj, ir vadinasi Magdale- siais reikalais.
, . . , . , . , Kauno kapinėse. Lavonai nos vardu. Tai yra pati di- ---------------
Komisaro patvarkymu, jstei- smarkiai sužaloti. Stačiati- džiausią ir garsiausia tos 
gta

ĮSTEIGĖ “OSTLANDO” 
FILMŲ BENDROVĘ.
Vyriausiojo “Ostlando”

ną.

ŽUVINGIAUSIA UPĖ 
PASAULY.

pradžios buvo sakyta, 
kad ugnis kilusi “atsitikti
nai.” Dabąr gi paaiškėjo, 
kad ant “Normandie” dir
bo 30 nacių agentų.

Graikija miršta badu.
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Ankaros, kad Graikijos 
žmonės šimtais miršta ba
du. Atėnuose kasdien nu
miršta iš bado po 500 žmo
nių.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Ejcpelleris, kuris yra stebėtinu lini. 
mentu. suteiks ilgai tesienrig. raminančią 
šilumą. Virš lt milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pein-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

Akademijos bibliotekoje 
bolševikai sudegino tik ke
lias knygas. Centralinės teatrus ir jų įrengimus, nas. r\.icuuinz-nj jv,

Kauno, rasti kapai
K1 - nim u ujiuiirv «

su 19 įtakų, bet nepaprasta gausy-

BE ORO ŽMOGUS NU
MIRŠTA GREIČIAUSIA.

Kai žmogui pristinga oro, 
jis laike penkių minučių

bibliotekos Kaune bolševi- 1 llĮ je^ami ne_ lavonų. Jie buvę užkasti be ir įvairumu žuvų. Niekur H?irs^a- Be vandens žmogus
kai irgi nesuskubo paberti. ?Pe-l° išpiešti. . 1941 m. pavasarį be karstų, pasaulyje nerasi tiek ivairiu 1??^"ver^ visą sąvaitę, be

x . . Inlria L-ito įmnno Lnrm .1 « c *• rmzinrn riocimti riiomr rvtrūksta tiktai knygų, kurios 
buvo paimtos pasiskaityti 
bet negrąžintos.

SIDZIKAUSKAS
VEŽTAS.

IŠ-

Iš Soldau stovyklos Vo
kietijoje nežinia kur išvež
tas Vaclovas Sidzikauskas.

Jokia kita įnwnė kino Ant iavOnų buvę užpilta nišiu riebiu
srityje negali, Ostlande dktai pus6 metro žemės, kaip"šioje upėje. Upė Mae- .. ... ,. v. ,
ve,ku. L z nusižengimus. nu- prie 9_tojo forto užtikti 3 da£na glel£ < Ek^toria5-. g?ręs penkiol.ką dienų. Ki- 
matyti kalėjimas ir pinigine !avonaį. ka,nu t sinio { iteka Antilu ti gamtos padarai šiuo at-l
bausme arba viena kun siu Telšiuose katalikų kapi- jūron. ‘ ' veJU vra Patvaresni,
bausmių. ngge užtikta. 84 politinių ka-

liniu lavonai. Jie buvo nu-apie
surastos ir kankinimo prie 
monės. Lankeliškių miške

ir skaniu žuvu mi^0 deši,mt! dien>Į. 0
- siskai nieko nevalgęs nei

APIE CEILONO SALĄ
eK žinių apie žudyti Telšių miškelyje. Čia . ... , .
tvarką Kaune: „lrA,ns kankinimo nrie- Amerikoje plačiai yra zi-

Gauta kiek 
prekiavimo 
“Paramos” krautuvėse duo- noma Ceilono arbata (Cey- 

lon tea). Ji taip vadinasi 
dėl to, kad pareina iš Ceilo
no salos.

KAIP IŠ MAŽYČIŲ GY
VŪNĖLIŲ PASIDARO 

DIDELĖS SALOS.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

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

FET. LAMSAkGISNk ?

1814 S. Water SU Philadelphia. Pa.---- - ■ .... .11 I ų. I. II
Sveikata—Brangiausia 

Turtaa.
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardą 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, j 
< Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. ■

, Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
■ Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus !

x-. • • i geriausia siųsti Money Orderiu, arbaV įsose jurose ll’ vandeny- Popierini dolerį laiške. Adresas: (-) ;
PVI'I, MIKALAUSKAS

243 W. EOURTH STREET
SO. BOSTON. MASS. I

DU DARBININKAI.
Reikalingi du darbininkai ant far. 

mos; patyrimas nereikalingas. Su 
mokesčiu susitarsime per laišką, 

į Rašykit greit. - (1)
Katarina l.ukauskas 

• R. D. 1, Box 243, Latrobe, Pa.

REIKALINGAS VYRAS
Singclis 50—55 metų senumo, vy

ras turi but sveikas ir ne girtuoklis. 
Kuris mylėtų dirbti ant farmos <r 
gali melžti karves. 30 dolerių už mė
nesį, ruimas ir valgis. Geram vyrui 
darbas ant visados. (1)
Anthony Zabett Greenville, N. Y.

40 akerių žemės
Parsiduoda gera žemė, .derlinga 

lygi. biskis miško, arti cementinio 
kelio. Labai saugi vieta karės laiku. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku.

CH. KALVITES (2) •
R. D 1, Box 54. Frenchtown. N. j.

20 AKERIŲ FARMA
3 ruimų namas, elektra, miesto, 

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

Mrs. Clara Tautkus,
% Mrs.- Wm. Casey

R. F. D. New Preston, Conn.______ __ _ . _ , . _______ -
PARDUODU PIGIAI!

GeivR į*nxgts3 Sestpranag ■- ir 
akeriai farma. Modemiškas namas'* 
ir parankurnai. įtaisymai auginimui 
1.000 kalakutų. 2,000 ar daugiau viš
tų; 15 kiaulių, barnė 3 gyvuliams, 
krautuvė prie kelio ir kiaušinių raaT- 
ketas, 2 garadžai. Graži vieta' turis
tams apsinakvot. šalimai nėra koni- 
peticijos. Ant didžiojo kelio iš Phila
deiphijos į South Jersey pajūri. Ge
rai tvarkant, duoda gryno pelno 
*5,000 į metus. Parsiduoda už $15,- 
(>00. Pageidautina kad tą biznį įsigy
tų lietuvis. Savininkė paliko viena, 
neišgali tvarkyt. Klauskite laišku:

G. N. K. (3)
253 Broadvay, So. Boston. Mass.

Jo giminėms nepavyko su- na pardavinėjama kasdien. užtjkti nukankintu kunigu , .neansakoma dau 
žinoti nei kur jis išvežtas. Kitos racionuotos prekes lavonai; kanauninko Dabri- del to,’ kad Paleina » Cell°-
nei koks jo dabartinis Ilki- parduodamos šitam: asme- )os kun. Petrikio ir kun. no/aof- , ...... f^uos moksHniE koa
mas. Kaip zmoma, pasitrau- nys. kurių pavardes prasi- Balsio Ju kunai !abai ^3. Ceilono sala guli Indijos
kęs 1S dipcmatines tarnv- .leda raidėmis A iki L gali dyti ir baloti. Palaidotu ?uld.enJHe- n.etol‘ nuo Pa’ uįAtės iu mii^b keHa i 
bos V. Sidzikauskas kelelis apsipirkti nuo pirmadienio noiitįr,;,, kaliniu lavonai ra C1OS Indijos, ir yra zmoma uaugy Peš jų miršta ir Keiia- nonnniu Kaunui lavonai ra- kiškomis giriomis, si į viršų, o apačioj gimsta'

paukš- Kiti ir taip eina be galo. Ka- 
ciais, slepehingais indusu dangi koralai gyvena susi- 
vienuolynais ir šventyklo- Kibę, tai ilgainiui iš mirusių

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

metus vadovavo Lietuvo? iki trečiadienio, gi visi kiti L: tain Vat Ra^ininnop .-.savo pasakiškomis giriomis, si į viršų, 
Vakaru Sąjungai, kuri vei- —nuo ketvirtadienio iki są- 7araąUo^e kalnais gyvuliais, paukš- ^aiP
kė ir Klaipėdos krašte. ivaitės pabaigos. " _______

Mokinasi Kovot
BALTGUDIJOJ BOLŠE
VIKAI SUŠAUDĖ 45 

LIETUVIUS.

mis bei turtais. Iš čia yra ki- koralų susidaro salelės ir 
le ir vadinamieji indusu jo- net salos, kurias paprastai 
gai, kuliuos europiečiai* ste- vadina koralų salomis. 

Visi jie buvo politiniai kali- bukladariais laiko- Didžiausios koralų salos
niai ir užkasti dviejose

duobėse. kinai* anip ’kptnriš šimtus turi per 2 tūkstančiu kilo-

( Juodgalviai, rudgalviai, geltongal- 
šia sala pirmieii atrado randasi ties Australija. Jos ir baltgalviai Prisiunčiu į visas 

kinai apie keturis simtus tun per 2 tukstanciu kilo- GEO bendoraitIs 

Savo laiku buvome rašę, metų po Kristaus gimimo ir metrų ilgumo ir vietomis iki 320 wiison st., waterbury. Conn.* 1 1 * *1 * • • • • v • 1 • v w s Tz^

REIKALINGA AGENTŲ
Vyrai ir Moterys, kurie norėtų 

užsidirbt pinigų lmosu savu laiku, 
pardavinėdami A Sandėris Pro
duktus :

AI.EXANDERS CASTILE 
OLIVE OIL SHAMPOO naikina 
pleiskanas ir yra sveikiausia’ 
shampoo galvai plauti, parsiduo
da po 50 centų už 6 uncijų bonką.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROAPM’AY 

SOUTH BOSTON, MASS.

kaip bolševikai žiauriausiu iš tenai gabenosi medžią- penkių platumo. Kadangi
budu Baltgudijoje ties Čer-^gas savo pagarsėjusiems jos yra judančios, tai lai- | 3

' ‘ --- -- vandenyse su- g

Kareiviai yra mokinami kaip atimti iš priešo šautuvą, arto® kaip išgelbėti savo šautuvą, jeigu priešas jj nusitvertų

venės kaimu išžudė lietu-; 
vius politinius kalinius, ku-; 
rie buvo vežami Rusijon, i 
Dabar Kauno laikraštis “J j 
Laisvę" rašo: 4 kilometru?) 
už Červenės yra nužudyti ■ 
45 lietuviai, buvę politiniai I 
kaliniai, kurie iš birželio 22 
į 23 d. buvo išvežti iš Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tada iš viso buvo išvežti 83 

. politiniai kaliniai, iš kurių! 
keliatui asmenų pavyko lai
mingai parbėgti atgal. Išžu
dytieji yra palaidoti dviejo
se duobėse ir vietiniai gy-! 

, ventojai ant jų yra pastatę 
. po medinį kryžių. Atpažin- į 
tuju lavonai bus pavasarį 
pasirūpinti pargabenti į; 
gimtąjį kraštą arba bent su-1 
tvarkyti dabartiniai kapai. 
INKVIZICIJA

I Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215 

........................ |1.0C

ĮKLIUVO UŽ PALAIDĄ LIEŽUVI
vams siuose 
daro rimto pavojaus įsipai
nioti. Panačių, tik daug ma
žesnių koralų salelių yra vi
suose vandenyse.

Lietuviai politiniai kalinaiai, kalinti Lukiškio kalėjime ir išvežti 1941 m. birželio 16 d. Į Uktizem koncentracijos stovyklą :1. Morkūnas, sūnūs Petro, gimęs 1915 m.2. Veliuoniškis Stasys, sūnūs Mato, gimęs 1913 m.

1 UI Ll PLAUKAI

I pu 
I puslapių. Kaina

Joe E. Ikirton. 31 metų amžiaus vyrukas, buvo suimtas San Franci- os mieste užtai, kad išsigėręs saliune pienė,*’ apie laivų laukimą.

J Prašalink ŽILUS PLAUKUS 
• ant visados. Vartok 
{ ROXY FOR GRAY HAIR J
{ Naujas išradimas sugrąžins plau- { 
I kų snalva taip kad atrodys natų- • 
J rališki i trumpą laiką. Su prisiun- { 
Jtimu $1.50. !

ROXY

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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 BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

REMEDIES
5859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

BOSTONO SKYRIUS 
South Boston, Mass.

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

1410 Columbia Road, 
Tai SOUth Boston 2271.

i t 1 I



tetžas Puslapis No. 11. — Kovo 11 d., 19*2 m.

Moterims Pasiskaityta. ’ Al eVVDTT] TUiDVn

I Karas Ne Visus Paliečia

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

ATVERSKITE ANTRĄ 
LAPO PUSĘ.

“Keleivio” Moterų sky
riuje yra daug rašoma apie 
vyru blogumus. Moterys nu
rodinėja, kaip vyrai turėtų 
elgtis, kaip jie turėtų būt 
geri savo žmonoms. Kiek
viena daro išvadas, ir už ne

biznieriaus ar juodo darbi
ninko moteries, kuri gerbtų 
savo vyrą, kuris ją gerbia ir 
myli. Kodėl taip yra?

Tas nereiškia kad visos 
moterys yra tokios. Bet to
kiu moterų vra dauguma.

K. J.
Nuo redakcijos: Mes ne

sutikimus vedusiųjų gyveni- sutinkam su gerb. bendra
me kaltė puola ant'vvrų. darbio tvirtinimu, kad dau-

Per daugeli metų tyrinę-18™?a moten* 8enau m-vii 
jau vedusių gyvenimą, dauę
turėjau reikalų su atsisky- 
rimais-divorsais. Daug pa- 
tvriau biznio reikaluose iš

grubijonus vyrus, negu inte
ligentus. Statistikos šituo
reikalu da niekas nedarė, 
todėl tokiam tvirtinimui ne

vedusių gyvenimo. Jeigu ra rirPto pagrindo. Is sa^o 
bučiau apvsakų rašėjas, pa- patyrimo mes žinom, kad 
rašyčiau labai Įdomią kny- inteligentiški vyrai mote- 

apie vedusių gyvenimą lims visuomet patinka ge-gą ~------ .........- . .......
vientik iš bešališko patv- i iiau> negu storžieviai. Y?a^ 
iirno * moterys nekenčia ir bijosi

Nekurias moteris, kurios girtuoklių. Jeigu yra mote- 
rašo, pažįstu. Keista, kac kurioms patinka tamsu- 
tos moterys, kurios nurodo na^ ir girtuokliai, tai jos yra 
vyrų blogumus, pačios yra reta išimtis.
atsiskyrusios nuo savo geių Musų bendradarbis sako-

KELEIVIS, SO. BOSTON

./C"'

Nors karas yra apėmęs jau visą pasaulį, yra tačiau lai
mingų žmonių, kurių jis nepaliečia, štai. kad ir šita New 
Yorko Metropolitan Operos dainininkė, Lily Pons. sėdi su 
kojomis ant sofos, šildosi Floridos saulėj, geria gardų gė
rimą ir pozuo.ia fotografams, kad jos atvaizdą įdėtų į laik
raščius.

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

paėmė krašto apsaugos tikslams. Visi gyventojai ir bizniai

VEDYBŲ TURGUS RU- I 
MUN1JOJ.

į Gal retai kas iš lietuviui 
į žino, kad Rumunijoj, vidų-j 
įy Europos, ir šiandien da
yra vieta, kur viešoj linkoj | turi iš čia išsikelti. “Keleiviu?* taipgi reikia keltis kitur, 
vyrai perkasi sau moteris. į O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki-

Inu A *» A MM V Zmm __ _ ___ •Toks turgus būna kas rude
ni nedideliame Vidra de
Sus miestely, Transilvanijos 
Alpėse, 
dukterį.

tur, leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi
ginta kaina.

Ipimi tėvai turi Kas Prisi^s vien* DOLERĮ, tas gali išsirinkti knygų iš 
kuriai jau laikas žemiau Paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

tekėti, tai jie pasisodina ją i Kas prisius §2.00. tas gali pasirinkt literatūros už $3.00. 
ratsu, pasiima “pasogą,” ir Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už §5, už §10 
važiuoja i Vidra de Sus. Čia ar daugiau.
yra karčema, kur tokių mer- Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus įsigysi- 
ginų susirenka daug. Čia te knv{yU įr “Keleiviui” padėsite persikelti, 
taip pat susirenka ir vyrai. „ * . . . , .

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

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

Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.

kurie įieško sau žmonų. 
Karčemoj yra didelė šokių 
sale ir griežia muzika. Įsi
žiūrėjęs patinkamą sau 
merginą, jaunikis vedasi ją 
šokti. Ir bešokant iis kalbi-
na ją sau uz moterį. ’ ar BUVO VISUOTINAS

Kuomet muzika sustoja, TVANAS?
mergina vedasi šokusį prie S' buyTuį Į Il;f „Savo? eūlį&SrB
SaVO tėvų. KUlie sėdi toj Sa- kaipgi Nojus butu galėjęs surinkti i j lauš dievus garbino senovės indai bei
lėi ir tuomet nra«ideda tur-s!4611?5 dicnas visų-.veishų -8r>’v-unU-?’'ari-i°nai’ ejnptėnai chaldai, asyrai, ICJ’ 11 ouuiiict pi kurie gyvena išsimėtę po visą žemes — - - - -

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje

turi turto, irti. Merginos tė- ‘juSi nrutuose aud,rno apdaruose
vai gi pasako, kiek jie duo- KCMGV CELIBATAS.
Čia sa\o dukterei pasogo. atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai ši knygelė parodo, kodėl Romos
loja,, vaikinus tnn nusitari- ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia jeigu vaikinas IUO pasiten- Knyga .(į>ini Kas žodis_ui išaiškinta jų benatystės istorija,

kas sakinys—tai naujas ku- jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos 
argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas, šią knygą turėtų per

vyrų. * Pasiėmė valkatas vy-1 turėjęs daug reikalų su at- tik užduotis, bet kallu ir rodog kad
rus juos užlaiko, aprengia.j privalumas padėti kalo užsimu
pačios dirba, gi josios myli-. - rc Ig’JP tokią pia^ta nuo kar

čia visai be rei- 
padėti kalo užsipuolama ant neži- 

ramiau nomo asmens. Lapė yra ko

moksiąs nuo pradžios iki galo.
25c.

Tačiau moteris išvijo jį, ga-. ant kožnų 2 000 gyventojų . . kara . .• f !im"tai ' t veikla. , .-Nu0 mys tik tiek o dau. Jįg. tggg-
vo divorsą ir pasiėmė už 'spuldavo tiktai apie 1 di- pasįkvieskim'jas pas save. ir jus vi'ai to neužginčijat gi»u duos Dievas.” W~ «*£.*», w»i |fc.
meilužį kitą. Jisai mažai. ™rsas;per metus. Tikta, po pavaiįinkim Jkart; išeikim ka U pTrįšė, tik ffit. Merginos tėvas tuomet K^.r p*m . y 
kur dirba. Moterėlė užlaiko l kar0_> įa> V2®’0 sunki ekono- šen ar kad Jos kuom-,. kaI^ parašė. Lapės asmeni- pašaukia bonka vyno. Kar-
jį. Jis kad ir padirba kur. i mine knze ir nedarbas, di- žiausja butu vienos ^omenei vi. ėemos savininkas, atnešęs AMERIKOS MACOCHAS.
naudos iš jo darbo nėra jo- "uVSbėra rik Kalbant su'jom. vengkim ?aį nesvarbus: bet kliubas. 'yna, nusuka boukos kaklą, Hi'„?asSmi.n°”“v“sSr*” įSSSI
k‘°S S" tokios Serv “lašas juroje? Antoa.jukir a?ie ir jo Pasek' yieša, organizacija, yra
mui.
išveja gerus vyrus ir rašo,v i Ja

skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterjs ir mylimosios nepa
pultų Į tokią kunigu globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Šamogitia. 
Kaina ........................................ 25c.

BEN-HUR.
Istoriška apysaka iš Kristaus lai

ku. Parašė Lew VVallace. 472 pus! 
Kaina ..................................... §2.00
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c.
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 
knvgos neĮsiieidžia.I ab ?J juokinga su 
379 puikiais paveikslai;;, perstatan
čiai* įvairius nuotikius irto prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 3tJ2 tmslapiai. Kaina .... §1.00

KUR MUSŲ ROČIAI 
GYVENO?

mes.
Kas

visai kas kita. Ir jei Lapė £aĮu, patrina jais jaunaye- ££? Kii™ 
Vnltns Cal nearsi MULl patarė paaukoti kiek nors džio kaktą ir sako: “Palie-

kad lilte reikėtų gesnis kaip molHtės persi‘ Amerikos Raudonajam tas vynas reiškia laimę!”
. su mylimu sune- Kryžiui, pykti dėl to nerei- Tuo baigiasi sutuoktuvės

dėl divorsu nevisuomet mo- srali būti skausmin-
kaip vyrai turi būti geri sa- terys
vo moterims. . Į ’,ik1s.1^.e'_n^1 skyrimą

Štai ką patyriau nuo mo- ■ a mii o ° 1'd liu. Gal neviena sutiktų pati ketų. Jei paaukotumėt, at- ir jaunavedis, pasiėmęs sa
teru: Jeigu vyras yra bliuz i n n______. __ P ’ eįtį jr aukoti savo gyvybę, liktumėt gražų darba. vo žmona ir pinigus nuc
nytojas, grubijonas, girtuo- Į kad daugumai moterų pa- ■ iei tiR ?alėtu suneH išgelbėt, 
klis, moterys toki vyrą la-Į tiktų tik storžiev iai vyrai n ‘ skerdvTlės turėg kada
bai myli į ™d inteligentai jų nepa-

Patėmykite baliuose ai i traukia. Jeigu tokio Įspūdžio 
šokiuose: kur tik vyras yra: galima gauti kokioj gertu- 
grubijonas, nešvariai kalba. yėj- tai reikia juk atsiminti

M. M.
pinigus

uošvio, važiuoja namo.

10c.

BYLA DETROiTO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................. Z5c.nors pasioaigti, turės vei at- j 

eiti taika ir ramybė, vienok 
kas suramins vargšę moti
na. kurios sūnūs bus pražu-!kad padorios motery s i to- • 9

kias vietas visai nesilanko ‘ "*
__  Tenai susirenka tik gyveni-

lesnĮ žodi. Tačiau prie inte-; mo Padugnes, kunos jokiu ^okratija* Tr "padary 
ligentiško, žvaraus vyro budu nesudaro musų visuo-, giem? diktatoriams ga

apie toki vyrą apstojęs mo 
teių būrys. Jos nežino kaip 
jam Įtikti ir pasakyti mei-

mira ne veltui-jri’paaik^ 
ta jo gyvybė apsaugos de-

VIETOJ KONTE51U, 
AUKOS RAUDONAM

KRYŽIUI.
“Keleivio” num. 7 Mote-

SEIMININKEMS PATA
RIMAI.

kuri

moteru būrio nematvsite. menės daugumos 
Jis jų nepatraukia. 1

s vi- 
alą.

Moteris.

Norint išvalyti Ijonką 
stipriai atsiduoda kokiais vais
tais, pripilk pusę bonkos van
dens, įdėk šaukštą sausos mus- 
tardos. pakratyk ir leisk kelias

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo- 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
virai atmeta. Mokilas mano, kad 

urėje. Ir ši
klausimu. Ja turėtų nerskaityti kiek- kr.yga parodo, kodėl taip manoma, 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė Labai įdomus _ ir pamokinantis

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu ! žmonijos lopšinė buvo š:at 

laušimu. Ja turėtų nerskaityti kiek- ’ kr.yga parodo, kodėl taip

Šeimyniškam gyvenime: 
jeigu vyras savo moterį my
li, gerbia, tai moteris tokį 
savo vyrą laiko už pastum
dėli. Bet jeigu vyras žiau- 
įus, girtuoklis, moteris ji 
myli ir gerbia.

Esu matęs daug keistų 
Įvykių šeimos gyvenime, 
galėčiau daug apie tai para
šyti. Taipgi esu girdėjęs 
apie keistų šeimynos gyve
nimo nuotikių. Ir vieną i? 
tokių Įvykiu parašysiu.

Pavadinkime tą moterį 
Muzikantiene. Jos vyras ją 
mylėjo ir gerbė. Negirtuok- 
lis, inteligentas. Niekados 
savo moteries neįžeidė ir 
r.egrubijonijo. Tačiau jo

PRISLĖGTAS ŪPAS.
Visur nusiminimas, visų 

prislėgtas ūpas, rodos kad

IŠ WATERVLIET, N. 
Atsakymas Lapei.

Darbai pas mus eina la-

I. J.

įog draugė Liutkuvienė vėl 
prisiuntė -5 dolerius nuo 
Bridgevvaterio Moterų Sky
riaus draugų kokiam nors
kontestui. Dabar gi, šio ___
skyriaus vedėjai patarus. Niekados nepilk 
aukautojai sutiko, kad. vie- degančius taukus.

E. Vandervelde, vertė Vardunas. ' skaitymas 
Kaina .......................................... 10c.

LIETUVOSSIELOS BALSAI.
, , i - Puiki knyga, daugybė labai gražių\alandas pastovėti. Paskui is-,ejjjq jr dajnų. Daug gražių, spalvuo-

plauk. Nebus jokio kvapo. tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 

. puslapių. Popieros apdarais .. §1.00 
vandens į Audimo apdarais ...................... §1.50
Miltai ar DĖLKQ REIKiA ŽMOGUI

toj kontesto. pinigus paau- pieskos geriausis daiktas lieps 
koti Raudonam Kryžiui, nai nuslopinti.

PO 1 dol.' -------- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Kavaliau®- Nusideginus ar nusišutinus Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 

Ta. piritus, tuojau uždėk miltu.
kad oras neprieitu prie nudeg- žiau? Delko žmogui reikia cukraus, 

įol Jauni vvrai vaikščioja vra išsilavinęs tas gana ge- Dabai* drauge A. Liutkuvie- os vietos. Skausmo nejaugi. dėl jam reikia riebalu? šituos kiausi- 
-usiiupinę ir" nusiminę: jų rai uždirba. nė pridėjo dar dolerį, kas. Geriausis nuva]>-ti bu-
upas jau netoks, koks buvę Aš nors keliatą žodžių x 1SO Padare b dolerius. das yra sušlapinti kerosįnu sku-
prieš japonų užpuolimą. Tą noriu atsakyti Lapei, kuri Pinigai tuoj bus perduoti durą ir gerai juo visą pečiu nu-
-yk man pasitaikė važiuoti kažin ko nori iš musų kliu- Raudonam Kryžiui. M. M. šveisti. . ! ’ * .• , sveikatą. Pamatinės žinios iš anato-
?š Bridgevvaterio Į P>ostoną. bo, prie jo vis kabindamosi.----------------------------------- --------
Tame pačiame vagone va-, Ji mus bara per “Keleivio” s<??.AL??,fo .... Jei kokusa (cocoanut) Į karš- 19n* 33’9 patuose ’
žiavo keliolika jaunų karei- Moterų skyrių, kam mes ne- kiairfZk’talsį^TS^Sįolket ke,iom minutėm įdėsi, audimo apdaruose. Kaina .... §2.50
vių. Visi įie atrodė linksmi, aukaujame Raudonajam b?t Se^us5 kaji^^oda tuomet M perskėjus lengvai iš- MATERIALISTIŠKAS 

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

visas pasaulis kur tai už de
besų butų išsikėlęs. Kaip bai gerai. N'et jau ir namų Pirmiau aukavo 
moterys taip ir vyrai vaikš- pradeda darbininkams pri- A- Gailiunas. O. 
čioja nusiminę, susirūpinę, trukti. Visur reikalauja ma- kienė,^P. Valeskas, M.
Tai vis dėl to prakeikto ka- šinistų ir mechaniku. Kas mulevičienė ir E. Parker.

GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

mus suprasi tiktai iš šios knygutes. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias j

ir 
Kaina 2oc.

be jokio rūpesčio. Jie di- Kryžiui ir kareiviams ant 
džiavosi savo uniformom.: knygų. Kaip Lapė norėjo 
nes tai buvo naujiena: bet musų kliubą suardyti, tai 

moteris girtuokliavo, tvir-! štai, už dviejų sąvaičių aš tąsyk nesakė, kad reikia 
kavosi su kitais vyrais, net! vėl važiuoju: ši kartą vago-i kam nors aukoti. Ji tik no

rėjo, kad viskas Į jos kiše- 
nius sueitu. Aš noriu Lapės

Šokikė ir Jos Suziedotinis
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi-

RESPUBLIKOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas parod-i. kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro vc.ldžia. ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
afsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
ru’iežtus ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vieratinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai; Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis sn bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 

’ knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ..................... §1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEME.

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 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

matant .jos vyrui. Vyras ir 
už tai jos nebarė. Gražiai 
prašė kad ji nustotų vedusi 
tokį gyvenimą. Jo maldavi
mas buvo veltui. Kitokio0 
išeities nebuvo, atsiskyrė 
nuo savo moteries.

Dabar ta moteris turi pa
siėmusi girtuoklį, valkatą 
ir ii užlaiko. Ji«ai niekad 
pastoviai nedirbo. Ka už 
dirbo, pragėrė. Ir jisai žiau
rus. Jis buvo iau vedęs. Da
bar jisai šitą moterį apmu- 
ša, jeigu ji neduoda jam pi- 
nieru pragerti. Jis jau ne sy
ki buvo bausta? kalėjimu už 
įvairius prasikaltimus. Ta
čiau toki vyrą moteris myli!

Moterys, bukite atviros ii 
atsakykit:

Kodėl jus mvlite žiaurius, 
grubijonus vyrus, o neken
čiate inteligentų, švarių vy
rų?

Nemačiau profesionalo.

nas prisikimšęs jaunų rek
rutų, vienok jų veiduose jau 
nesimatė linksmumo. Jie 
visi atrodė susirūpinę ir nu
siminę. Matyt, jie suprato 
ką šis karas reiškia ir ko iš 
ių reikalauja. Jiems pasi- 

' darė liūdna skirtis su «avo

paklausti, kodėl ji neduoda 
Raudonam Kryžiui? Kaip 
ji munšainą parduoda ir 
girtuoklius “inšiurina,” tai 
ji šimtus paima, o musų 
kliubas turi tik šimteli su

mylimais tėveliais, su bro-1 viršum. Ji daug daugiau ga
liais, sesutėm ir mylimom, lėtų duoti.
Skirtis gal ant visados... pirkdamos alų su

Vienos motinos liūdi ir kilbasais už kliubo pinigus 
rūpinasi apie savo sūnūs į nors taksas valdžiai užmo- 
kurie jau kariauja: kitos gi: kam, o tamsta už “munšai- 
mpinasi apie tuos, kurie dar i ną” jokių taksų nemoki, 
turės eiti. Musų tarpe irgi, 
randasi tokių motinų, ku-1
rios turi pergyventi ta per
siskyrimo skausmą. Iš vei
dų jau galima pažinti tas 
motinas, kurių sūnūs išėjo 
arba dar turės eiti kariuo
menėn. Tokias reikia kair 
nors suraminti. Tai via už
duotis tų, kurios neturim ka
riaujančių sūnų. Tai yra ne-

Koliai musų mieste nebu
vo beuodegės įkapės, toliai 
visi sau ramiai veikėm, jo
kiu peštynių nebuvo, o da
bar tos Lapės liežuvis viską 
nuveikia. Aš dar daug ką 
galėčiau pasakyti apie ją. 
vienok ši karta užteks.

Julė Vilčinskiene.
Nuo Redakcijos: Mums

piims branduolvs iš lukšto.

čia parodyta pagarsėjusi New Yorko restoranų šokikė Es- 
me O’Brien ir jos sužiedotinis Robert Sarnoff. Amerikos 
Radio Korpofaeijos prezidento sūnūs.

gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
kįus, tai perskaityk šitą knygelę, negalį tikėti. Pilna argumentų, kurių 
Kalba labai lengvą. Knyga protau- nesumnž joks jėzuitas. Kaina tos 
jantiems darbininkams neapkai- knyfTJtes ................................. 20c

MONOLOGAI IR
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI. DEKLAMACIJOS.

Litos fones. Daugiau juokų, ne- gioje knygoje telpa daugybė nau- 
gu Amerikoj munsamo. š’°je knygo- labai gražių ir juokingų monolo
ge telpa net i2 Dzian Bambos spy- jr deklamacijų. Visokios temos:
S-?,1’- R . ’ pasikalbėjimai, humons- darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
pagennta laida. Kama .............. 25c. kiškos. Visos skambios, visos geros.
i įtriri’VTTiT sE-iaa-v-Mstc ioto Tinka visokiems apvaikščiojimams, LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- baliams, koncertams ir tt. Antra pa-
RIJA JUŠKEVIČIAUS Kcrint* laida Kain* ............... Ž5c-
DAINOSE. SOCIALIZMO TEORIJA.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- Sis 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 

pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir paitiokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 6<>c. 
Audeklo apdaruose .................. 75c.

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

žmonės kuria nėr amžius? šį intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina .................................  10c.

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

užsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
f3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................. 50c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

. , __ Arba kaip tėvų vartodami svaigi-
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- namieji gėrimai atsiliepia ių vai- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių m- kams. Kas yra arba tiki»i kada nors 
siu žmonių, vyrų ir moterų. būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų

K»'na ............................................ 25c. perskaityti *’tą knygutę. Kaiaa

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir žmogus” yra labai pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip

10c.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
ATGARSIAI AMERIKOS

SPAUDOJE

Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktis Amerikos 
spaudoje šiais metais ypa
tingai prielankiai musų tau
tai paminėta. Tą visuotiną 
prielankumą musų tautos 
laisvės atgavimo pastan
goms sutinkame su džiaugs
mu ir kartu viltimi, kad A- 
merikos ir kitų demokrati
nių šalių laimėjimas reikš 
kartu ir musų tautos laisvės 
laimėjimą.

Didžioji New Yorko 
spauda, o taip pat Wash- 
ingtono. Chicagos ir kitų 
miestų laikraščiai, ypatin-

tiškų žinių, kurios pasiekia štą Lietuva priėmusi iš len- 
mus iš įvairių karo frontų, kų rankų ir nuo to momento 
šiomis dienomis išpuolė Ne- visas Lietuvos pasaulis per- 
priklausomybės sukaktuvės ėjęs į lenkų orbitą. Straips- 
nedidejės valstybės — Lie- nyje išskaitliuotos geiybės, 
tuvos. Nedidelės, vienok kurios krikšto dėka atiteku- 
garbingos ir darbščios, kuri sios Lietuvos bajorijai, 
per trumpą laiką savo ne-

merikos ir Rusijos įstaigų 
neigimus, gandai vaikšto
oficialiuose sluoksniuose,, ... . .,
kad laike Edeno dabartinio1 Paklausomo gyvenimo ido- 
vizito Maskvoje jam buvo ^aęl palyginamai maža 
padaryti reikalavimai, kad gyvuoti, jeigu
Baltijoj valstybės, Besara- dideli ir galingesni kai- 
bija ir taip pat laisvos ran- naynai nesikiša ir nekirsina 
kos rytų Europoje po šio ka- J°s vjdaus gyvenimo, Lietu-
ro butu duotos Sovietu Ru- xa Sį_t.uom atslzyiPejo> ^ad 
sijai - ‘ sugebėjo gyvuoti ir progre-

“Vis tik galima užtikrin- suoti, kol jos gyvenimo ne- 
tai tvirtinti, kad tokio reika- suardė galingi kaimynai. Ji 
lavimo nebuvo pateikta negalėjo net paprastų dip- 
Washingtonui ir kad oficia
lus asmenys čia nežino, ar

lomatinių santikių turėti su 
~ v.. savo kaimyne Lenkija, kuri

p. Eden tikrai yra gavęs to- : Ja* atėme Vilnių, seno- 
kių reikalavimų ir ką yra vin£ Lietuvos sostinę, 
britai padarę, jei iš viso kas “Tenka stebėtis lietuvių 
daryta, ryšium su tuo. Po- dvasia: nors jie supranta, 
nas Stafford Cripps, deja, kad jie silpni ir neskaitlingi,

gai kui daugiau lietuvių gy- ^g^žęs j Londoną yra vie- palyginus su savo galingais 
vena, tą dieną viena ar Into - Jyį k ti ’ėkomen- kaimynais - Sovietų Rusi- 
forma paminėjo. į davęs „ - ■ ja ir Vokietija, - kurie da-

Taip, pavyzdžiui, _‘The; -------- r bar pešasi tarpusavy, vie-
New Aork Times ’ įdėjo ve- LENKAI SKUNDŽIASI nok nenustoja vilties ir tiki, 
dama jį vasario 16 dienosi BOLŠEVIKŲ ELGESIU, kad ateis galas prievartai ir
!Skr?ma-kUliame tarpkltk°! Sekant lenkų spaudą pa-! lt^Pta“ti”ia‘a banditizmui.

"Du liartu nuo karo Dra ' Gebėta, kad bendradarbia- Sietlu ių tauta pas utiniuo- Uu kartu nuo kai o pra-, ;»• se metuose išmėgino sovie-
džios ši tauta buvo naikina- ™a^JarP. Lenkijo. n ..o- dabar nacių valdymą
1-11 u irime ieivAtvimn nir t Vietų RUSIJOS nėra sklandus, ° uauai avili “J“1* ma žiauraus įsiveržimo, pir- * galėtu :! Tad tas jungo laikotarpis
ma Rusijos, o paskui Vokie-; “aiP jis gaieių ir lui etų ouu išmokė giliai ivertin-tijos. Vaisiai dviejų dešim-'^P, sąjungininkų. lenta,,,'**’ KmoKe ginai nertm 
tų metų taikos bei progreso ??l??.1”“kla^.u“yii met patvs lietuviai

Karo Laivas Apšalęs Ledais

Straipsnyje suminėta, kad ‘
435 m. mūšyje ties Ukmer

ge lenkų kariai atėję į pa
galbą unijos šalininkams ir 
numalšinę opoziciją. Jame 
išgirtas Zigmanto I ir Zig
manto Augusto II viešpata
vimo “aukso laikotarpis.”
Toliau prieinama Liublino 
aktas. Suminėta stiprus Ra
dvilos pasipriešinimas uni- 
ai. Jis esą aukščiau statęs 
‘savo lokalinio autoriteto 
ir svarbos interesus už Di- 

5 Kunigaikštijos in
teresus.”

Staipsnyje prieinama ši
tokios išvados: “Visi šių 
dienų Centralinės ir dalinai 
Rytų Europos obalsiai ir pa
sisakymai dėl reikalo kelia
mai tautų susijungti krūvon 
nrieš Vokietijos tiraniją ne
ik nuo metų egzistavo Len- Sugretinus šias dvi rezo- 
ajos istorijoje, bet buvo jau Hucijas, matomas jų prieš- 
a j3 enclinti. Tai į? taravimas viena kitai. Vie- 

rodymas, kad ne ir vėl gali noje rezoliucijoje remiamas 
“federatyvinis” Rusijos su
sitvarkymas, kitoje gi pa
smerkiamas partijos naiys. 
pagyręs Sovietų politiką, 
siekusią atsiskyrusias nuo

čia motom vieną Amerikos karo laivų, kurie lydi laivus su karo medžiaga į Angliją ir Rusiją. Laivas apšalęs ledais nuo vieno galo iki kito. Jurininkai turi ledus nukapoti. Apgalimas yra didžiausia laivams kliūtis.

I .pn kri i' *
cfėUų "nesklandumų kaltina li >?• bą jis turėjo, kuo-

. - hnleAvikiic Siu mZtn vaea met Patys lietuviai Valdelaikotarpio, kuname nepa- . , ’v SlU metų va-a- k et turėjo ga_
limpama tonto iltrai bnviiei‘ UO 19 d. New Yorko lenkų - avu i , u • turėjo laužiama tauta, ilgai ouvusi .. «„ rtuHat” iri s vo valstybę ir savo tvarką.
pavergta, persikėlė iš vieno S*iat .. ^'Supranta U gerai ir Ameri-iimtmaėik i Vitu hnvn Ep 1° labai a*try vedamąjį, rei- , r*, v . u.šimtmečio j kitą, °uyoDe-;, . . . “AtiHarvti Ulū. kos lietuviai, kūne įskilmm-
Taip pat Lietuvos nepri- ^erinV^n” klanS tvnSrf Mi
iaktaOmnaminėioPa^Jo^a°l i lenkų-bo&rikų bendradar- tautiečiams iš-
Amekfn™ i, J "New™k ^vimo apibudinimą, pa.’mvąduo,t nuo uzpuobkų.. 
Post,” bet ypatingai gražų, duodame išvertę ištisai: , “Anksčiau jie dažnai 
vedamąjį įdėjo įtakingas ii į “Viešoji nuomone Jung-P<e*f‘aY0 pnes sovie
plačiai skaitomas New Yor-;tinėse Amerikos Valstijose i . ne gerokai įkyrėjo 
ko dienraštis “The Sun,’’. sujaudinta ir ‘užaliarmuota’ ^tuviams per okupacijos 
kuri išvertę ir paduodame: žiniomis apie suėmimą i , .°tarPJ- Jaa visi Amen- 

J dvieju lenku socialistu- įoje supranta, kad lietuviai 
Viktoro Alter'o ir Henriko bus. Pnes visus tuos, kūne 
Ehrlich’o kėsinsis į jų salį. Jie non tik
J “Abudu jie žymus P.P.S. vie?°.: kad lietuviai vėl bu- 
(Lenkijos Socialistų Parti- tų. seimininkais, o ne pia- 

ii* T^nViinc. nu. i miHlS S3VO S3lyjC. ĮHITIG Jtl

trijotai, paskirti Tautinės supuote . .to*9ais
Tarybos nariais, sėdi sovie- Pat ukrainiečių siekiais. Lie- 
tų kalėjime. Tautinės Tary- : tuviai dabar skaudžiai jau- 
bos nariai Sovietų kalėjime! Cia nacių okupaciją ir gyve-

būti realizuoti.
Straipsnio tendencija aiš 

ki be komentaru.

Britų delegatas Tautų Są
jungoje ir jam teko daug ir 
dažnai susidurti su lietu
viais ir Lietuvą liečiančiais

RUSŲ NUOMONĖ.
New Yorko rusų socialis- laH^as

tų revoliucionierių grupė rfederuoti. Tad dabarti-
savo organe ”Za Svobodu” 
1942 m. sausio-vasario nu
meryje paskelbė rezoliuci
ją, kurioje pasmerkiamas 
tūlas V. V. Suchomlin. bu
vęs tos grupės naiys, dabar 
iš jos dėl įvairių nesutarimų 
pasitraukęs, — pasmerkia
mas, be kita ko, ir už tai, 
kad teisino Sovietų Rusijos

nis rusų socialistų-revoliu- 
cionierių partijos nusistaty
mas Lietuvos ir kitų tautų 
atžvilgiu pasilieka nevisai 
aiškus. Anksčiau ši partija 
neabejotinai pageidavo tų 
tautų įjungimo į “Rusijos 
Demokratinę Federalinę 
Respubliką.”

Šiandien gal nėra labai

baisadorių Konferencijos 
sprendimą ir, kad Lietuva 
nesiliovė dėl jo protestavu
si. Cecil sako, kad Tautų 

., . . T. x ... Sąjungos esąs nuopelnas,
klausimais. Jis tarp kita su- j-ad išvengta karo. Jis bai- 
minėdamas Vilniaus bylą gia: “Tai buvo nelancho- 
rašo: “...Ištisais mėnesiais, liška demonstracija, vėliau 
dargi metais, Tautų Sąjun- pasikartojusi, kad tarpinin- 
ga stengėsi per garsų Belgų ko pastangos be jėgos nėra 
delegatą, Hymansą, rasti efektyvios.”
sprendimą, bet be pasėkų.!
Aš nemanau, kad bent vie
na pusė butų patenkinta bet 
kuria jo sugestija. Jos (Lie
tuva ir Lenkija) priklausė
prie “visa arba nieko'' gin
čo partnerių tipo, kuriems 
kompromisas reiškė pralai
mėjimą. Vienu laiku tūlas 
Lenkijos generolas Želigov-

DĖL LIGŲ PAVOJAUS, 
LIETUVOJE SUTRUM

PINTAS MOKSLO 
METAS.

Lietuvos švietimo tarėjas 
Dr. Pr. M eškauskas-Ger- 
mantas išleido aplinkraštį, 
pagal kurį visos mokyklos

“Tarp šalių, kurioms Su 
vienytos Tautos prižadėjo 
suvereninių teisių ir nepri
klausomybės atstatymą, 
Lietuva * turi ypatingų sim
patijų. Jos nepriklausomy
bė buvo paskelbta 1918 me
tų vasario 16 dieną, bet dvi
dešimts keturi metai buvo 
pilni pasikeitimų. Ji prara v..x. na viltimi. kad jie atgaus
..........................i b^doriiK Kot *nesu^ebėio laisvę su demokratinių vals-Vilnių, pirmiausiai Rusijai, oasaaonus not nesugeoejo * Amerikos lie-
n naskni Lenkijai Vokieti- i išrūpinti jų pahuosavimo. tyoių pergaie.AmeriKOS iie- o paskui nenKijai. voKieti- r . . tuviai vėl imasi akcijos, kad
ja pagrobė JOS vienintelj ge-j Kai vokiečiai paėmė Lietuvos ?iekiai butų supra 
■auostą—Klaipedąnet darV’arsuvą. Aller ir Ehrlich sti ir, reikia pripažinti, kad 
pnes šio toro pradžią. Po to i ntivyko į rytus organizuoti Amerikoje vfeuomcnė vis 
si salis buvo užpulta sovie-'kovą su Hitleriu. Juos Var- ir daugiau supran
tų ir vėliau nacių, kurie n ■ suvon begrjztoncius daly- ,a tragįngą Lietuvos padėtį 
dabar ją valdo. Sitų sukak- vauti pogrindžių kovoje
tuvių proga Lietuvos minis- GPU suėmė. “Amerikos ukrainiečiai
teris Washingtone, Povilas “Sudarius lenkų-rusų su- gah palinkėti Amerikos lie- 
Žadeikis, turi tik vieną tik- tartį, juodu buvo iš kalėji- tuviams tik kuo gražiausio 
rą viltį dėl savo krašto atei- mo paleisti. Pirmas jų žing- pasisekimo Lietuvos išlais- 
ties, būtent, kad abu kaimy- snis buvo surašymas ugnin- vinimui. Juo labiau, kad vi-, 
nai — Lenkija ir Rusija— go atsišaukimo į lenkus.ragi- suose svarbiuose momen- 
vra pasirašę po Suvienytų nant stoti lenkų kariuome- tuose lietuviai neužmiršta ir 
Tautų principais. Ir tikrai, nėn Rusijoje ir kovoti prieš
labai maža tėra vilčių lietu- Hitlerį. Lenkijos vyriausybė 
vių ar kurių kitų laisvei, jei paskyrė juodu Tautinės ta- 
šitą sutartį pasirašiusieji rybos nariais ir iššaukė at- 
nesulauktų pergalės trium-Įvykti į Londoną. 1941 m. 
fo.” gruodžio mėnesy juodu bu-

do savo senovinę sostinę į Sen: Sikorskis, nei am-

priespaudoje gyvenančios 
ukrainiečių tautos ir stovi 
už laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Ukrainą/’

agresiją prieš tris Pabaltijo svarbu ar reikšminga, ko- 
respublikas — Lietuvą, Lat- kios yra tūlų rusų, ne bolše- 
viją, Estiją — ir Lenkiją bei vikų nuomonės ir pagei- 
Suomiją. Tokiu savo elgė- davimai, bet. vis dėl to, pra
siu. sakoma rezoliucijoje, vartų su jom susipažinti.
V. V. Suchomlin'as nusmu- --------

KNYGŲ APŽVALGA.

skis okupavo Vilnių, svar- i {uri mokslo me-
biausią ginčijamos srities ba^andzl.° 1 (V To-
miestą. Lenkijos vyriausy- • ^lOS Priemones imtasi, kaip 
bė buvo jo atsižadėjusi, bet į pasakyk* aplinki artyje, ry- 
vėliau aprobavo jo veiks-h?um..su ^aiu. n galimu epi- 

Tai buvo apie jį, kad PayoJu™ Pa/asan.

ANGLU VYRIAUSYBES 
PERORGANIZAVIMAS 
IR KIEK TAI PALIEČIA 

PABALČIO VALSTYBES.

“The New York Times” 
vasario 20 dienos numeryje 
įdėjo korespondenciją iš 
Washingtono ryšium su An
glijos ministerių kabineto 
perorganizavimu, kurioje 
dėl Stafford Cripps įtrauki
mą Į kabinetą tarp kitko sa
koma :

“Tuo tarpu kai kįlanti 
darbo partijos reikšmė Britų 
Karo kabinete sufeilaukė 
simpatijų kalkiniuose ofi
cialiuose Washingtono ra
teliuose, kituose gi tas su
tikta su delinu nepasitenki
nimu. Stafford Crippso pa
stangos Maskvoje buvo la
bai vertinamos oficialiuose 
sluoksniuose, bet vis tik ke
li faktoriai stoja prieš vi
suotiną pasitenkinimą Wa- 
shingtone dėl naujo jo pa
skyrimo.

“Nežiūrint į aukštųjų A

vo iš naujo suimti.
“Jų reikalu darė inter

vencijas gen. Sikorskis ir 
ambasadorius Kot. Darbi
ninkų organizacijos ir spau
da jau trys mėnesiai kelia 
riukšmą. Pasiųsta telegra

mos ir protestai sekretoriui 
Hull’ui, ambasadoriui Litvi- 
novui, ambasadoriui Cie- 
chanowskiui — bet tatai at
simušė kaip žirniai Į sieną.

“Už kalėjimų grotų ken
čia ne tik Alter’is ir Ehr- 
lich’as, bet ir tūkstančiai ki
tų patrijotų!”

LENKIJOS EKSPANSIJA 
BE AGRESIJOS?... •

“The Polish Review” 
žurnale yra įdėtas įžanginis 
straipsnis “Poland’s Histo- 
rical Commonwealth. Ex- 
pansion without Aggres- 
sion.” Jame paminėta, kad 
1918-1920 metų Lenkijos 
teritorija tesudariusi 35%’ 
Lenkijos-Lietuvos Jogailos 
laikų valstybės. Tos valsty
bės sienos buvusios imperi
jos maštabo. Lenkija tokių 
sienų pasiekusi be agresijos 
karų. Didžiausią pažangą 
teritorialiame valstybės iš
siplėtime Lenkija pasiekusi 
pasėkoje unijos su Lietuva. 
Suminėta Krėvos aktas ir 
Jogailos vedybos. Pasaky
ta. kad Krėvos aktas numa
tė visos Lietuvos teritorijos 

į Lenkijos

kęs į siaurą ir tarptautinei 
teisęi indpfprpnliška. nacio- 
nalizmą, kas esą ypač nesu
derinama su jo, buvusio so- 
cialistų-revoliucionierių par
tijos atstovo Internacionale, Lietuva. Cecil buvo dažnas 
padėtimi.

Įdomu ta proga pastebė
ti, kad čia minimoji Ne\v 
Yorko įissų socialistų-revo- 
liucionierių partijos grupė 
(kuri sakosi esanti vieninte
lė šiuo metu veikiančioji tos 
partijos organizacija) 1941 
metų spalių 30 dieną buvo 
paskelbusi kitą rezoliuciją 
(patalpintą “Novoje Rus- 
skoje Slovo” 1941 m. lap
kričio 7 dienos numeryje), 
kurioje pasisakoma, kad so- 
cialistų-revoliucienierių par
tija tvirtai teberemianti Ru
sijos federatyvinio susitvar
kymo principą, kurį paskel
bęs Visos Rusijos Steigia
masis Susirinkimas. (L. G.
K. pastaba: To “federatyvi
nio” principo esmė yra ta. 
kad jis atmeta Lietuvos ir 
kitų Rusijos pavergtų tautų 
atsiskyi'imo nuo Rusijos 
mintį.)

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad paoa'-alnlmat tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinime 
admlnlstractjon nevėliau PANE D®. 
UlO VAKARO. Si"5lant per pa#- 
t% refltla pasiųst IS unkšto, kad pa
siektų mus ne vėl iu kaip panedė- 
ly. V?flau gauti garsinimai J tos 
sąvaitės numerĮ nespėjama patai-

T T mzi/MąVll V I?fcWUIIL V WII l/nv/miA nnv

“A Great Experiment,” iš
leistoj Londone 1941 m., 
tarp kita sakoma ir apie

mus.
Balfour’as viešam Tarybos 
posėdyje oasakė: “Šis am
bicingas generolą?, nežinia 
nuo ko priklausąs, tebėra 
okupavęs ginčijamą tento- 
nją.”

Toliau Cecil sumini Am-

Jeigu aplinkybės leis, 
mokslas bus pratęstas 
birželio 15 d.

tai
iki

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
šė August Bebel, vertė V. K. R.

Y ra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 

i klausime. Pusi 19J5 m. .. 52.00

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

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

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?

UKRAINIEČIAI SVEIKI
NA LIETUVIŲ KOVĄ UŽ 

NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ.

Ypatingai prielankiai va
sario 16 paminėjo ukrainie- inkomporaciją 
čių dienraštis “Svoboda.” valstybę, nors tai niekada 
įdėdamas ilgą straipsni nebuvę įvykinta ir toji unija 
“Lietuvos Nepriklausomy- buvusi “lygaus su lygiais ir 
bės Sukaktis,” kurio reikš- laisvo su laisvais.” Toliau 
mingesnes ištraukas išvertę suminėta baltgudžių įtaka 
paduodame: Lietuvos valstybėje, kurią

“Tarp svarbių ir drama- vėliau pakeitę lenkai. Krik-

Norlnt. kad ga-s'nlmas nesusl- 
ruktfytų. sykiu su pagarsinimu

reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengtent piknike 
er kitokį perengimu trumpą prane- 
■mą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus ska'tome nuo colio

Už pajtežkojlmuj darbininkų, par- 
davimus Ir kitokius smulkius pra-e 
■mus, kalne 2c. už 'orfl. Stambes- 
nėm raidėm antgaivls—1Se. extra.

"Keleivio“ prertimetatorlams už 
pa)teėko|tmua giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. už žodi. Ma'.lauslo pajleiko. 
Jlmo kaina «8c.

Norint pajleėkdt su paveiksiu, 
reikia paelųat fetograf()ą Ir klaust 
kainos.

‘•KCLEIVIS,*’ 251 8ROAOWAV. 
•O. BOSTON. MASS.

Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ? _

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?"

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado 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 Bro»dway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

1 1 i

um..su


KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. — Kovo 11 d., 1312 ra.ASlunta? Puslapis

TRIUKŠMINGAS SLA 
188 KUOPOS SUSI

RINKIMAS.
Kaž-Kur Panamoj

Kovo G d. SLA 188 kuo
poj. kurioje šįmet sekreto
riauja metod. kunigas B. F. 

LIETUVIŲ PAGALBA [likos Raudonajam Kryžiui Kubilius, tarp kitų reikalų 
AMERIKOS RAUDO- naudos. Į buvo ir SLA Pild. Tarybos

NAJAM KRYŽIUI. Dabar galiu tiek pasaky- rinkimai.
South B^To Lietuvių iVpnifėii'araS^ da T Pildomąją

PilioAin firaiionin hnvn «„ viu Piliečių draugija jau da- Tarybų bolševikai buvo pa- Pilietių di augi ja bu\o su- vė savo svetainę veltui ma- statę kun. Kubilių kandida- 
saukus vietiniu ir apylinkes n.n.onmmume ir biri 7 • -j . u ^tujutilietuviu oreanizaeiiu konfe- paiengimams, ir kad tu i prezidentus. Bet nomi-neiuvių organizacijų Konie mu moterys pradžiai žada nacijose jis surinko vos po-
įencija kovo 1 d. Jos tikslas ^„-antrti m-rio- •• * v i . YJ - tuojau 5-ui engti nors mažą rą šimtų balsų, todėl į kan-

parę. didatus rinkimams nebuvo
Iki komitetas tinkamai priimtas. Matomai, iš dide- 

susiorganizuos, visais reika- Ho nusiminimo p. Kubilius 
lais prašau kreiptis pas ma-

buvo: pasitarti civilių gy
ventojų apsigynimo klausi
mu. Taip pat buvo norėta 
pasitarti ir apie U. S. Sav
ings Bondų pirkimą, ir apie 
moterų pagalbą prie apsigy
nimu. Deja, tie visi klausi
mai neiškilo. Komisijai pa-' 
likta rūpintis tais dalykais 
ir toliau.

Bet konferencijoje iškilo 
naujas klausimas, būtent.
kad lietuviai pasidarbuotų 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus naudai. Šituo klausi
mu aš čia ir norėčiau šiek 
tiek plačiau pakalbėti. 

Raudonasis Krvžiu> vra

šiame susirinkime elgėsi ne
leistinai ir priešingai SLA 

506 Broadway, konstitucijai.
So. Boston, Mass. Prieš susirinkimą atnešė

Tel.: SOUth Boston 1320. balotus r ir metė ant stalo.
--------------- . Priėjus prie rinkimų, jis

IŠ ėmė agituoti už komunistų 
kandidatę Masytę, bet iš su- 

J. Januikis lankysis ’sirinkimo h>m buvo pašte-’ 
čia kovo 22 d. kad tokia a«ltaelJa ne-

Į Bostoną atvažiuoja re- Pareikalavus perskaityti 
tas svečias. Tai draugas J.' Centro raštą P- T. rinki- 
Januskis. buvęs Lietuvos reikalu, jis aiškinosi.

. „ ,. _ Seimo atstovas n* Lietuvos Rad apart balotų. jis nieko bomų sumuštas Jonas Si-
\eik pasauline mielasudjs- >ocialdemokiatų Partijom daugiau nėra gavęs. Tik nowskis 18 metu amžiaus 
tęs oiganizaciją. Ji yra pu- .eikėjas. Jis da nesenai pa- griežtai pareikalavus, Kubi- lietuvis, kuris toj robarinėj 
siau valdiška įstaiga. Jung- siekė Ameriką. Jam teko “surado” Centro laiška dirbo Matyt iis buvo už- 
tinių Valstijų prezidentas pergyventi didžiausias, kąro į rinkimu reikalu ’
yra kartu ir Amerikos Rau- ’ * 1 ‘ ~
donojo Kryžiaus preziden
tas bei vyriausia galva.

ne. D. Pilka, M. D.,

KALBĖS SVEČIAS 
LIETUVOS.

Drg.

Laikas ir reikalas daba;

Kaž-kur Panamos Kanalo zonoj Amerikos kulkasvaidinin- 
kai lavinasi šaudyt priešo orlaivius.

VIEŠA PADĖKA.
! Nuošiidžiai dėkoju vi
siems draugams, giminėms 
ir abelnai visiems, kurie mi- 

jrus mano mylimai gyveni
mo draugei Marijonai, tei
kė man užuojautą ir surami- 

! nimą tose skaudžiausiose 
Į širdperšos valandose.

Aeiuoju adv. F. J. Bago-
• čini už pasakytą atsisveiki
nimą prie mano draugės 
karsto.

Taipgi visiems draugams 
ir prieteliams, kurie palydė
jo velionę į kapus ir už au
kotas gėles; ačiū ir laidotu
vių direktoriams Zaleckams 

■už rūpestingą patarnavimą. 
Napoleonas Januška.

(^ėlės, kurios puošė velionės 
Marijonos Januškienės karstą, 
buvo nuo sekančių draugų:

Juozas ir Ona Aukštuoliai; 
Antanas ir Juzė Staneikai; Juo
zas ir Ona Kazakevičiai ir šei
ma; Motėjus ir Karolina Kaz
lauskai ; Edvardas ir Getruda 
Kasey ir šeima: Vytautas ir 
Margareta Kasey ir šeima; 
Jonas ir Eugenija Northon ir 
šeima; Wihiam ir Ester Hart-

Ties Bostonu nukilto į ju
rą ir žuvo annijos lakūnas 
Dovvling. Jis buvo tik ką 
apsivedęs.

Policija sako, kad Bosto
ne yra 17.250 svetimšalių 
priešų ir beveik visi jie lai
svi.
, im. TRObridga

į Dr. John Repshis
(REP9YS)

LIETUVIS GTDTTOJAS 
Valandos: 1-4 Ir 6*8

Nedėliomi. ir Sveaftadiealate 
■■o 19 ad 11 rjta.

178 HARVARD STRIKT 
kamp. lnman at. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Bomai žiauriai sumušė jau
ną lietuvį.

Užpereitą penktadienį 
prie Cambridge’aus robari- 
nės buvo atrastas žiauriai

I » i
I- ♦ i » I

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

t
t

■««
»■«
♦*»
«♦Bolševiku jomarkas.

Kovo 8 d. South Bostone 
Municipal Buildinge buvo 
Lietuvos priešų koncertas.
Buvo skelbiama, kad prasi
dės 3 valandą popiet, bet
prasidėjo kaip 4, nes per vi-' n'an: Mikolas Malijonis ir šei- 
są valandą gerai organi- • ma ♦ J°nas Malijonis ir šeima; 
zuota Bimbos pakalikų gru-ĮGeorge ir Sophy Štreimikis; J.

, . ... pultas tuoj išėjus jam iš pė pardavinė jo Stalino lite- i J?“?”ir sei™a :DPet5*J Kety^'
audras, savo akimis matyti Pravedus rinkimus ir su- darbo. Dirbtuvės sargas ra- raturą. Jeigu kas nepirko J fr'TseiTI?a’»r sei-
Hitlerio "blitzkriegą ir skaičius balsus buvo pašte- do jį visai be sąmonės. Ir iki tai turėjo pasiteisinti, kodėl ”
kentėti okupantų siaubą. beta, kad balotai turi but šiol iis negalėjo nei kalbėti, nenori tokio gero tavoro

South Bostono ir Cam- ši vakarą sudėti į tam tikrą neį akjų atidaryti. Iš Cam- pirkti.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MĮKOLAITIS
Valandos: nao 2 iki 4 po pietų, 

nao 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE> MASS.

ma; J Usevičius ir šeima; Pe
ter ir Mary Sividis ir šeima; 
John Audickas iš šeima; Jonas; 
ir Ona Andriukaitis. C. Stukas 

George A. Brazins- 
Petras ir Helena Šimonis; 

Norbuth; Mary C.

susidėjo tokis, kad Raudo
nasis Kryžius turi gauti vi
suomeniškos paramos. Da- dr
bar jis turi ištiesti savo mie- ko, kad. papasakotų savo į- negavęs, specialaus voko padarė operaciją. Šią sąvai- ar dainuojama .... _  ,
Iaširdystės ranką į visus pa- spūdžius is liepsnojančios ram reikalui: balotus jis tę viena jo akis iau atsidarė nuos, tačiau jo kalbos nebu- Loughlen; LDLD kuopa: Lietu- 
saulio kraštus, ar tai butv Europos. __ pasiusiąs vėliau, kartu su li- jr jis pradėjo kalbėti. Bet jis vo galima suprasti, nes kal-!'os Dukterų ir Sūnų Dr-stė;
draugiška ar nedraugiška Kovo 22 d. svečias kalbės gonių blankomis ir kitais nieko neatsimena ir klausia, bėjo sau po nosia. Dainavo ĮFordo darbininkai, sūkuriais, 
šalis. Raudonasis Kryžius South . Bostone ir Cam- dalykais. ko čia daktarai apie jį triu- p-lė Romaškaitė iš New Kartu dirbu eilę metų. N. J.
priešų neturi. Ir pagalba bridge uje. . ; ' čia ir vėl teko kaistai su sįa. * Yorko, kuri, reikia pripa-
Raudonajam Kryžiui yra Cambridge uje prakalbos juo susikirsti ir griežtai pa- j0 motina. Barbora Va- žinti, yra nebloga daininin- 
hutinas reikalas. bus 2 valandą popiet, Stasių reikalauti voko balotų is- sarienė. išmetinėja policijai, kė. A. Vasiliauskas dainavo

siuntimo. Kadangi SLA 188 kad iki šiol ji nesurado už- irgi labai gerai. Bet šitie ar-
kp. susirinkimai laikomi puoliku. Sumuštojo vaikino tistai buvo peversti niekais.

Tai nil- aifho .jrl. L-tain nacirnriė men vaiVu

A. J. NAMAKSY

i

i

Tek ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis;
Nao 9 ryto ild 12 dian*.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Daugelis iš musų jau da
vėme, duodame ir da duosi
me po šiek tiek. Duodami 
Raudonajam Kryžiui pagal
bos, nors ir ne po daug, mes 
lietuviai norėtume, kad už 
tai ir mums tektų šioks toks 
komisas. Komiso mes ne

salėj. 163 Harvard st.. o So.
Bostone prakalbos bus 7:30 
valandą vakaro. Lietuvių 
salėj, E ir Silver gatvių ker
tėje.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius dalyvauti abiejose bę=. 
prakalbose, nes draugas,Ja- ‘Galu gale

Kubiliaus žinyčioje. tai nu- sesuo dirba 
bėgo jis į savo kambarius ir rninistracijoj.
atsinešė specialų voką, nors —------ —
pirma sakė, kad jo “nega

______  ______ ___ _ w __ _ balotai buvo
norime nei auksu, nei sidab- nuskis^ yra pinnutinis nrusų sudėti į tą voką ir kuopos bai. Sužinot pas: 
ru. nei pinigais. Mes betgi įdėjo žmogus atvykęs per šį pirmininkas juos pasiuntė 50 ar r ,ew 
norėtume, kad musu lietu- karą iš Europos ir. kaip ga- Centram
vių vardas butų tinkamai bus žurnalistas, kaip buvęs. 
Kredituotas, kad jis ant A- Lietuvos Seimo _ atstovas, 
menkos Raudonojo Kiy- ^ip rimtas kalbėtojas, ga- 
žiaus svarstyklių svertų Įės papasakoti mums daug 
daugiau už kitus. Kada nors Įdomių dalykų.
mes tikimės iš jo grąžos, gal Taigi prašome neužmiršti 
but šimteriopos grąžos. Mes kovo 22 dienos. Rep. A. 
tikimės grąžos gal but ne
sau. nors mes ir patys esame 
pavojuje, bet musų broliams j 
gyvenantiems ten. kur Ne
munėlis plaukia.

Tuo atžvilgiu konferenci
ja numatė reikalą įsteigti 
Bostono ir apylinkės lietu
vių organizacijų pastovų 
komitetą, kuris dirbtų Ame
rikos Raudonojo Kiyžiaus 
naudai. Konferencija taipgi1 
pageidavo, kad visos Raud.
Kryžiui renkamos aukos ei
tų per šitą komitetą ir butų, 
atatinkamai rekorduoja-j 
mos lietuvių kreditan. Kai 
kas mano, kad jie ir patys 
gali nusiųsti aukų i ARK.! Ateinančią Seredą ir Ketvergą 
Žinoma, kad gali. Kiekvie-1 KO\O n ir 12 d. 
nas žmogus, grupė žmonių,' 
kuopa, draugija gali savoj 
auką asmeniškai nusiųsti. nauJ°j vieto’

Parsiduoda Restoranas 
su gėrimais.

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

Old Harvard Lunch 
17 Brookline st.. Cambridge, Mass.

Noriu pirk Farmą
Nedidelę farmukę apie 10 akerių. 

kad butų nebloga stuba. mažiausiai 
su 5 ruimais. Nepertoli nuo Bostono 
ir netoli nuo karų arba busų linijos. 
Parašykite laišką. S. A. " |3)
368 W. 4-th st., So. Boston. Mass.

SOUTH BOSTON CAFE
IŠKILMINGAS

ATIDARYMAS
Bus viešas atidarymas Vinco 

i Balukonio Valgyklos ir Saliono

258-260 BROADUAY 
South Bostone.

Visus senuosius musų klian- 
I tus prašome atsilankyt ir drau*; 
giškai praleisti laiką musų nau- 
no.je jaukiai Įrengtoje vietoje, i 
Jokių specialių tikietų. nei lėšų' 
nebus. Naujus kostumerius 
taipgi prašome atsilankyti ir 
draugiškai pasisvečiuoti. Vi
siems bus teikiamas nuoširdus

Raudonajam Kryžiui. Bet Į 
yra daugelis žmonių, kurie 
geriau duotų per savo komi
tetus. ieigu tik lietuviu var- 
d ui tektų daugiau prestyžo.
Pagaliau, kas ir kaip aukas 
nepriduotu, jos vistiek nueis 
į tą pati iždą.

Konferencija vienbalsiai 
paskyrė mane pirmininku 
šito vajaus vedimui. Prie
manęs savanoriais prisidėjo patarnavimas. 
Raiby, Žilinskienė. Smith, j v. BALUKON 
Kesler. Namaksy, Mačiulis. į 
Janty, Gegužis n kiti.

Musu komitetas toli gra-: 
žu dar nesusioiganizavęs. Į 
Mes tikime, kad daugelis 
lietuvių ateis ir prisidės prie 
musų darbo. Toliau, mes 
iluietume gauti pabarimų 
bei sugestijų, kur ir kaip 
butu galima padaryti A me

Žinomas plačiai So. Bos
tono ir apylinkės lietuviams 
apdraudos agentas ir Real 
Esteitininkas Namaksy per
sikėlė gyventi naujon vie
ton, 37 Oriole Street, West 
Roxbury. Ofisas pasilieka. 
toje pačioje vietoje, 414 
Broaduay, So. Bostone. 
Linkėtina jam geriausių pa
sekmių naujoj gyvenimo 
vietoj. Rep.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky argany aa- 
silpnėjime. Gyvenime permainy 

motery. Motery ir Vyry ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valaadeę; —e 14 iki 12 djaay

180 HUNTINGTON AVK 
BOSTON, MASS.

Tel. Conunonwealth 4570.

Keleivio” ad- kaip pasirodė rusų vaikų 
giupė — berniukai su rau- 

— donom rubaškom, su armo
nika ir šokdami kazoką. 
Mūsiškiai bolševikai atida
vė jiems visą garbę. Lietu
viškieji Stalino burdingie- 
riai visą laiką tik plojo ir 
plojo iš džiaugsmo, kad ru
sų vaikučiai pademonstravo1 
jiems raudonas rubaškas, 
pabirbino ant armoskos ir 
pašoko kazokų šokį su pri- 
siaduškom.

Korespondentas 13.

J.namas
So. Bostone. 233 W. 5-th st., tarp 

E ir F. medinis, 3 šeimynų, po 4 
kambarius. Yra maudynės ir vašta-

Balsavimo rezultatai šio- 
’e kuopoje buvo tokie:

Ant prezidento:
E. J. Bagočius, 10 balsų, j 
W. F. Laukaitis. 2 balsu.
D. Klinga, nieko.
Ant vice-prezidento:
J. K. Mažukna. 8 balsus.
V. A. Kersevičius. 3 bals.

Ant sekretoriaus:
M. J. Vinikas. 8 balsus.
S. M ąsytė, 4 balsus.

Ant iždininko:
K. P. Gugis, 8 balsus.
J. J. Bachunas, nieko.
J. Žebrys, 4 balsus.

Ant iždo globėjų:
S. Mockus, 7 balsus.
E. Mikužiutė. 9 balsus.
J. Brazauskas. 1 balsą.
W. E. Norkus, 2 balsu.
A. Kriaučialis, nieko.
P. A. Jatul, 4 balsus.

Ant D-ro kvotėjo:
Dr. S. P.iežis, 6 balsus.
Dr. Baltrušaitienė, 1 bals. 
Dr. šliupaitė, 3 balsus.

Duducis.

ls IR SŪNŪS.

.4. J. NAMAKSY
Kcal hsiale A. Insurance 

tu n. BKOADMAV 
SOLIU KOSIO?, MASS.

Office l\l. Sv Bcslvn 0948
Re>. 37 OKIOLF STRLET 

SN’esi Koxbury. M<t»s.
Tel. Farkway 1233-W

.1 
st., 

Dorchester.

Mikėnas (->

Mass.

.JUS
GALITE PADĖTI
r? ■z*
★ SUTAUPYTI 

telefono patarnavimą

* KARO reikalams

Jonas Gelonis sužeidė 
žmoną ir pats nusižudė.
Bostono dienraščiai rašo,{J 

kad Jonas Gelonis, gyvenęs I 
prie 505 \Vindsor st., Cam
bridge, nakties laiku suba
dė peiliu savo žmoną ir su
žeidė tūlą vyrą, paskui pa
bėgo i trečią aukštą ir užrė- 
męs duris pats peiliu nusi- 
durė. Moteriškės gyvybė 
esanti pavojuje.

Kovo 31 dieną Bostonas 
vėl bus aptemdintas. ŠĮ syki 
“blekautas’’ apims visą 
Massachusetts pajūrį, iš vi- 

: so 48 miestus.

Y V O N N ES
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUB

Dedham. Mass.
Tel. DEDham 1636

|TeL 28«24 Gyv. SI 182

Dr Joseph Afiaidis
OPTOMETRISTAS

Valando*: 9 iki 12 
nao 2 iki 9, 
nuo 7 iki 9.

Soredom 9 iki 13 
ir rusitana.

AKIU DAKTABAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laika sugražino šviesa. Ueg- 
zaminuoju ir priskiria aŪataa.

114 Summer Street,
LAtVRENCE. MASS.
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WATCH REPAIR
l ••• fluptec/ton 'jlteeS

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

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

Sonth Boston, Mass. ;

Prašome telefono nu
meri surasti Direkto
riui. Nepasitikėt at
mintimi. Jei jus sukate 
numerį, darykite su at
sargumu. Kada prašo
te numerio, kalbėkite 
neskubiai ir aiškiai.

MAŽOS klaidos, naudojant 
telefoną Naujoje Aaslijoje. 
pasitaiko 117^144 kartų į 
diena. Kiekviena padaryta 
klaida .sutrukdo svriteh- 
boardą, kabelius ir visą a- 
paratą su jo darbininkais 
21 sekundą. Tas sudaro 683 
valandas 'gaišaties į dieną. 
Sugaištas laikas. switch- 
bnardų įrengimui ir opera- 
t orkos galėtų patarnauti 
tokį didumo miestą kaip 
Manchester, N. H. Gaišatis 
susidaro iš to. kad netik
ras numeris šaukiamas. 
Jus salite pagelbėti tą iš
vengti. Malonėkite šaukti 
numerį atsargiai ir neklai
dingą numerį.
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BLINSTRUB’S
Village & Grill

DR. G. L. KILLORY
60 8COLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPICLALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
: n

BAY VIEW 
MOTOR SpRVICE

-.i.!
CIUOT Į BĮ

..
LINSTRUBŲ VAT.GYKLĄ.*'•.*> » J ’ • .s > J . . , •

» ė e X, •e- ; • " ' • • . r* • •

VAIDOVIL1S-FLOOR SH0W
HiABARET/iS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

«

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

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

Kampas D STREET h- BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Taisymą Ir
HAMLIN STREET 
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