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Hitlerizmas Turi But Su
naikintas Pirmiausia

Filipinuose Eina 
Smarkios Kovos.

Amerikos orlaiviai numušė 
24 priešus.

Karo

ŽINIOS į IŠ RUSI- Amerika Padrąsino
JOS FRONTO.

-4—
iš Kuibyšiovo praneša-

Francuzus.
Ispanija taipgi nebenori 

Hitleriui pataikauti.
Neokupuotos Francuzijos}

karą, kad Amerika butų 
priversta ištraukti savo spė
kas iš Atlanto vandenyno ii 
kad ji negalėtų duoti Angli- 
jai pagalbos.

“Vaduodamiesi teisingu

ma, kad per his paskutines 
Departa mentas! dienas Maskvos fronte rusai 

Wa?hingtone ši utarninką atsiėmę “157sodybas ir ap- valdžia iki šiol vis darė Hit-
pranešė trumpai, kad Alas- supo didelį miestą,” bet lenui vieną nusileidimą po
kos vandenyse ugnis sunai- kaip tas miestas vadinasi, kito. Taip pat ir fašistiška
kino Amerikos armijos'nepasako. "f Ispanija. O Hitleris reikala-

bet nei žodžio Užpertitą -savaitę Mask- vo iš jų vis glaudesnio iri

.. ... , reikšminga. Tai reiškia, kad
piktumu, mes galėjome len- Filipinuose siaučia žut-buti- 
gvai tokią kiaidą padaryti. kova. Pereitos savaitės

džios 
karui, 
pi iešas 
Knox,

bet ačiū šaltai vyriausiojo 
musų vado, Prezidento, gal
vai, mes to pavojaus išven

Kur Dabar Randasi ir Ką 
Veikia Amerikos Laivynas

KAIP TĄ PASLAPTĮ 
BANDĖ SUŽINOTI

JAPONAI.
SU JAPONAIS APSI
DIRBSIME VĖLIAU.

Taip sako Amerikos laivyno 
departameento sekre

torius Knox.
šį panedėlį Amerikos lai

vyno ministeris Knox pasa
kė Įdomią kalbą. Ji yra Įdo
mi tuo, kad nušviečia val- 

planą dabartiniam 
Aršiausis Amerikos 
yra Hitleris, sake 

todėl jis turi but su
naikintas pirmiausia. Su jc 
pakalikais japonais mes ap
sidirbsime vėliau, sako mu
sų laivyno reikalų vedėjas.

Kol Amerikos karo laivy
nas yra užimtas, jis sako, 
tol mes negalime tikėtis di
delio ir sprendžiamojo mū
šio su japonais. Svarbiaus' 
karo veiksmai dabartiniu 
laiku vyksta Atlanto vande
nyne, sako p. Knox.

Jis kalbėjo Amerikos ma
joru konferencijoj, kuri šio
mis dienomis buvo susirin
kusi Washingtone. Svar- 
biausis Amerikos laivyno 
uždavinys šioje valandoje 
esąs palaikyti atdarus At
lanto kelius tarp Amerikos

Nereikia esą tikėtis, kad 
greitu laiku Pacifiko vande
nyne mes galėtume susi
laukti pilnos skalės juriv 
mūšio ir dramatiško trium
fo. “Tačiau nesupraskit 
kad musų Pacifiko laivynas 
dabar nieko neveikia.’’ pri
dūrė d. Knox.

“Musų laivynas nemiega 
ir apie jo veiksmus jus vi
suomet išgirsit, kada tik at
sargiai padalyti strateginia' 
planai tokius veiksmus pa
diktuos.”

Hitleris Įraukė Japoniją i

OLANDAI NUSKANDI
NO 17 JAPONŲ LAIVŲ
Londono žiniomis, iki pe

reitos sąvaitės pabaigos 
olandai Rytų Indijose nu 
mušę žemėn 15 japonų or
laivių ir nuskandino jų 17 
laivų, būtent: du kreiseriu, 
du naikintuvu, 14 transpor
tų su kareiviais ir 3 tanklai
vius su aliejum.

SUNAIKINO 26 JAPONŲ 
ORLAIVIUS.

Iš Ranguno (Burmoj) 
pranešama, kad pereitą ne- 
dėdienj anglų ir amerikonų 
lakumai smogė triuškinantį 
smūgį japonų aerodromams 
Tailande. Japonai buvo už
klupti netikėtai ir 26 jų or
laiviai, tame skaičiuje 10 
bombanešių, buvo sunaikin
ti ant žemės. Aliantai nete
ko tik vieno lėktuvo.

KAIP JAPONAI 
LUOJA.

ME-

Pereitą nedėldienį japo
nų radijas paskelbė savo 
žmonėms “žinią,’r kad jų 
submarina nuskandinusi 
Anglijos karo laivą “Gala- 
tea.” O tuo tarpu faktas yra 
toks. kad tas laivas žuvo 
pereitų metų gruodžio 16 d. 
Viduržemio juroj, netoli 
nuo Egipto pakraščio, kur 
japonų submarina jokiu bu
du negalėtų nuplaukti.

skristi. Mes turim žinių, kad 
taip Amerikos ir Rusijos 
dabar eina deiybos dėl or
laivių bazių Sibyre. Jeigu 
uz gaunamą karo pagalbą 
Rusiia sutiks tas bazes A- 
meiikai išnomuoti. tai pe 
Alaską ir Beringo sąsiaurą 
Amerika galės tenai priga- 
benti orlaivių tiek, kad jie 
vienu žygiu galės susprog
dinti visą Japoniją. Kai Ja
ponijos orlaiviai bus sunai
kinti, tada Amerikos laivy-

Yra žinių, kad Amerika 
ruošia savo užpuolikams 

apylinkėj įusai apsupę 150 mo. Paskutiniais laikais bu-j tikrą “knock outą.” 
ar 100 tūkstančių vokiečių, vo jau bijotasi, kad Francu- “Kur dabar yra ir ką vei- 
kuiie busią ^sunaikinti, jei zija gali atiduoti naciams ( kia Amerikos Pacifiko lai- 
geruoju nepasiduosią: bet savo karo laivyną. Bet da- vynas?” Tai yra klausimas, 
šią sąvaitę jau nieko apie bar dalykai ėmė virsti i kuri šiandien kelia kiekvie- 
tai negirdėt: priešingą pusę. Amerikos j nas Amerikos pilietis. Bet

Pora sąvaičių atgal buvo prisidėjimas prie karo tiek i valdžia negali karo paslap- 
paskelbta, kad Leningradas padrąsino franeuzus, kad i čių skelbti, nes tuo galėtų

apie Filipinus. Tai labai va skelbė, kad Možaisko glaudesnio bendradarbiavi-

pranešimai sakė, kad japo
nai koncentruoia Filininuo- 

ir ruo-
. , ... , šiasi šturmu nugalėti ameri-
jant, mes išlaikėm lygsvarą,; jėgas Luzono saloj,

„ - , se didžiausias jėgasgem. Rooseveltui vadovau-,s;

šaltai dalysime savo planus.I kad ^3,^ sau atdara j au ualiuasu#as 
ir kai ateis laikas, mes kirsi-/ - - *..................................... 1" v ir jo susi- \ ichy valdžia pradėjo. jau pasinaudoti priešas. Gal ja- nas salės smogti lemiamaii

S kelią į Vakarų Indijas. Kiek siekimas su Maskva atsteig- atvirai nacių spaudimui' ponai žino, kur yra Ameri- laivynui.

kelis didžiuo-nėra Japonija 
•Jis yra Hitler 
kietija. Taigi 
mes turim sunaikinti 
ri ir hitlerizma.

uunuui AĮJįu nutų- Amerikos laivus. Pa-
' ? Finu Taika. Skelbė ir jų vardus. Ištikiu- 

kyti, nes tai trukdo visuotini Kelios dienos ajtgal Mas- .... ju gi tokio mūšio visai ne-
japonų žygį i pietus, kur gu- kva skelbė, kad ^vokiečiai , Washmgtone yel pradėta j bįvo nįekas tu iaįVŲ ne_Chinink-imic Cll ‘'.'fei t f,- r.\a endue. cau vvmi £ _ \ . | UUVU H JHViS.it> LŲ litIVU I1V-

„mnks vkaH dauK svarbesnės ahantų meta ginklus ir pasiduoda, kad nežiūrint nac.ų. nuskandino Kodžl ja ;
smuks visas A i& parlara^ icyos butent> Vakarų Šėlais pulkais.” Bet kiek, hnai gali pasi; | šitokią nes9monę skeibj?

gamvnims pa- Indi;os rausiais favo įrašai paėmėjų * '
aliejaus, cino ir gumos šalti- iki šiolda nqp 
niais. Tvirčiausis amerikie- tų didelių 
čių punktas Filipinuose yra šią sąvaitę siffil 
Koregidoro tvirtovė, kurios li mūšiai.” Bet 
planas yra parodytas 2-ram žemėlapį, tai 
šia “Keleivio” puslapy. Da- vis tose pačiAjRžį 

, įyKų ŽTffovar tvirtina, kad š' • kur vokiečiai yra pasiirau 
yra stipri anglų tvirtovė galinti išsilaikyti iš-' kę, bet kitur stovi vietoj.
Viduržemio juroj. tisus mėnesius, nežiūrint Antram šio “Keleivio” pus- 

a-ng-U laivynas. japonų bombanešiai lapy yra Įdėtas žemėlapis,

Amerikos 
jėgumas yra ta jėga, kuri 
sutriuškins visą hitlerizmo 
mašiną, sako Knox.

Nacių Oro Armija 
Puls Maltą?

Olandu karo jėgų vada' 
Rytų Indijose, kalbėdama 
per Naujus Metus i savo ka
reivius, pasakė, kad Ameri
ka ir Anglija ruošia japo
nams “labai nemalonų riir- 
pryzą.” Tai busianti tokia 
karšta pirtis, kad japonai 
savo kailio iš jos neišdė«. 
Spėjama, kad jis turėjo 
galvoj tą patį Amerikon 

japoną

.. ----- _ kitokią nesąmonę
lis ven. 'U aukti iš kaio, nes jie non jje skelbė šita provokacini 

_a. Po Vufi su demokratinėmis val-imelą ,u0 tikslu, kad sužino!
Havimu.” stybemis. kaip visuomet bu-įjus paslaptj. Jie tikėjom 
ii “dide- vo. Karo jie ir nenorėjo, tik kad patfkeibus jiems šitą 
pažiūri Į turėjo imtis ginklo, kai ru- pr0Vokaciją, Washingtono pianą—parblokšti 

ušiai eina:53.1 p^adeio bombarduoti jų į vadžia, užginčydama ta jų vienu geru 
Kai miestus. Išviję rusus is sajįo , - • > . - *

1 Jęragfn/ Tiniai TTl<ii dabai-' faU;
Malta

tvirtovė 
Tenai stovi 
ir didelės oro jėgos

laivai uauar ranu<rai.

Veik
dami iš Maltos, anglai para-: ^QS
’yžiuoja fašistų laivųj judė- B Kinijos tuo tarnu pra. 
■imą Viduržemy ir bombar-' neša_ kad Amerikos' oriai-
duoja jų pozicijas. Pereitą

nebeatakuoja. tik atmuša 1 ~ bįmbanešfai'teda žinotų RENCIJA BĮ 
i audonarmiecių puolimus. j.ur juos Bet provo- Šį ketvergą, sausio 15 d.,

.. . ... . . vvasningtono žiniomis, kacjja nepavyko. Kur dabar Rio de Janeiro mieste, Bra-
bombarduoja ją be pertrau-; kur juodu ant balto yra pa- ^*7* buomuos ir Rusijos (1 a- Amerikos laivynas randasi, zilijoj, atsidaro Pan-Ameri- 

bar tarpininkaujanti Svedi- -jno Washingtonas. kos konferencija, kurioj da- 
ja, nes ji yra vienintele neit- Amerikos laivynas dabar lyvaus 20 valstybių, jų tarpe 
rali saus Skandinau 1 joj. turj tokiO.j vietoj, kur jis ir Jungtinės Valstijos. Kon-
Pemai Amenka siūle 11- gerai apsaugotas nuo ferencijos tikslas—nustaty- 

C Pams nutraukti kaią. iet oro «r povandeninių atakų, ti bendrą visų Amerikos
SaLO (^enerOlUS. tuometpe Kol Amerika neturės pa- respublikų poziciją šio karo

Stokholmo dienraštis “So-

rodyta. kur ir kiek iš viso 
vokiečiai yra pasitraukę.

savaite an-lu orlaiviai iš I™' per- V-ie"ą, d‘— Hitleris IŠŽudįSsąvauę angių orlaiviai 15 Į numušė 24 pneso orlaivius. v
Maltos bombardavo fašistų 
aerodromus Sicilijoj ištisas 
t valandas, sunaikindami 
44 jų orlaivius ant žemės, 
udegindami gazolino san

dėlius ir sudaužydami visą 
jų pasiruošimą orlaiviais j 
gabenti kareivius šiaurės 
Afrikon. Taigi Malta yra la
bai aštrus diegas fašistų pa
šonėj, ir todėl vėliausios ži
nios sako. kad vokiečiai mė
ginsią paimti Maltą šturmu 
iš oro. Tam tikslui jie dabai 
koncentruoją dideles spė
kas pietų Italijoj. Anglų or
laiviai yra pastebėję, kad iš 
Rusijos ir kitų vietų vyksta 
nepaprastai didelis nacių 
judėjimas į pietus.

Madrido fašistų laikraš
tis “Hoja de Lunes” rašo. 
jog vokiečių pasitraukimas 
Rusijoj nieko nereiškiąs 
nes atimti iš tenai nacių ka
reiviai ir orlaiviai galėsią 
atlikti daug svarbesnį dar
bą “kitame fronte.” Gi va
karų Europa vistiek iau 
esanti apsaugota nuo bolše
vizmo.

V okiečiai Rusi joj 
Negali Įsikasti.

Kareivių lavonai yra 
deginami.

Kuibyšiovo žiniomis, Ru
sijos žemė dabar taip įšalu
si. kad vokiečiai traukda
miesi atgal negali pasidaryt 
sau naujų apkasų. Vokiečiai 
taipgi prisipašįsta, kad Ru
sijoj negalima įsitaisyti to
kių stiprių apsigynimo pozi
cijų, kokias jie pirmutinį 
karą buvo įsitaisę Francuzi- 
įoj, nes Rusijoj žiemos lai
ku labai giliai įšalusi žemė 
—apkasų visai negalima iš
kasti. Dėl tos pat priežas
ties negalima palaidoti ir 
kritusių kareivių. Lavonai 
yra deginami.

ryti, nes rusai da nebuvo is ruogus pakankamai stipriu klausimu.
cial Demokratei!-’ paskelbė J-ų ze,5es/®?^ !oro jos laivynas, tu/
visa eile Vokietijos genero- e.n’^ Mango uostą._ , but nesiskubins į muši su
^.■kuiiu^ ffitleris ši^s^^'į^f'^į,.  ̂japonais, nes galingiausiu
SI ? ''iety. jau išvyti ir. 

visa eile raudonosios armi- koma finai jau nemato pra
jos vadi. Mat. naciu armija ™ęs ilgiau kar autr ie k 

‘ rvtf reikalauja, kad jiems butų
garantuota. kad padėjus į

VICHY FRANCUZAI 
PADEDA JAPONAMS.

Anglijos šarvuočiu (“Prin- Kiniečiai praneša, kad 
ce of 'Wales” ir “Repulse”) ' francuzų valdžios 
žlugimas aiškiai parodė, j kariuomenė Indo-Kinijoi^ 
kad neturint apsaugos iš padeda japonams, kurie is 

tenai veda karą prieš anglųvra organizuota tokiu Dat oro» galima prarasti kad ir . ..
įav’V'zdžiu, kaip ir bolševi- ?.arantu?tf; ?Lad.e^ i geriausi laima. • ĮT amerikiečių pozicijas,
kų:’šalia tikrųjų karininkų -!iems ™ T Amerika gal jau ir turėtu Francuzai saugoja sieną
tenai yra pastatyti “politi- neužpultų. Be to. jie 1; lėktuvų, kad išmušti iš nuo Kinijos, palikdami Ja
niai komisarai” arba Gesta- > ^au^1 1S Amerikos maiši . j orQ japOnus- bet jaj reikia ponams laisvas rankas veik-
po šnipai, kurie daboja, kad Automobiliams Už-! !’aziu; k"tie or!aiviai falė- “ pnes 3 'kanninkai susitarę nenu- . tų nutūpti, pasisemti kuro.dėtas Mokesnis.

Visiems automobiliam:
verstų vyriausiojo “fiure
rio.’’ Kariuomenės vadai
dabar pareikalavo, kad ši- šįmet vra uždėtas federali-1 orlaiviams 
tie šnipai iš armijos ir laivy- nįs mokesni

bombų ir tt. Tokios bazės 
turi but arti Japonijos, kad 

nereikėtu toli
Washingto-r — .

no butų pasalinti, už tai Hit- nas praneša, kad kiekvienas Italija Nori PūSl- 
leris tuos vadus ir “išvalęs. ’ j automobilistas privalo nusi-

EXTRA!
AMERIKONAI SUDAU

ŽĖ JAPONŲ OFENSYVĄ.
Einant “Keleiviui” spau- 

don, atėjo svarbiu žinių.

KINIEČIAI PAKLOJO 
DA 8.000 JAPONŲ.

Iš Čunkino pranešama 
kad apie 35 mylias į šiaurės 
rytus nuo Čangša, kiniečiai 
pakloję dar 8,000 japonų, 
kurie bėgo pralaimėję muši 
ties Čangša. Kiek tenai iš vi
so japonų krito, aiškių žinių 
nėra, bet kiniečiai sako, 
kad krito “pakankamai.” Iš 
pradžios buvo skelbiama 
kad kiniečiai paguldė tenai 
52,000 japonų, paskui ši 
skaitlinė sumažinta iki 43.- 
000. Neoficialus apskaičia
vimai paduoda 65,000.

JAPONAI JAU ĮSIVER
ŽĖ RYTŲ INDIJON.
Šią sąvaitę jajionai jau 

įsiveržė į Olandijos Rytų 
Indijas. Jie iškėlė savo ar
miją Tarakano saloje, kuri 
yl-a skaitoma aliejaus cent-; 
ru. ir Celebes saloj. Olandų į ,vexi 
orlaiviai, amerikonams įr! kai iuomene 
anglams padedant, pradėjo P“*?8 if. uzeme naują apsi-
užpuolikus atakuoti ir daug P™"10 aPle lo“ m/

ių nuskandino, bet japonų nuo --mgaporos. Pneso 
militaristai nuostolių nepai
so ir veržiasi ant žūt but.
Penki japonų laivai pereitą 
nedėldienį buvo sudaužyti.

pirkti pašte tam tikrą stam- traukti IŠ Karo. \\ ashingtonas praneša, kad 
JAPONAI PAĖMĖ MA- pa už §2.09. Ir tai turi but Vienas konfidencialių in- 
LAJOS SOSTINĘ, GU- 1 padaryta šį mėnesį, nevė- formacijų biuras šią sąvai- 

MOS CENTRĄ. liau kaip vasario 1 d. Gau-įtę praneša šitokių žinių:
Šią sąvaitę anglai buvo-tas “stikeriš” galios iki lie- Italijoj yra stipri žmonių 

priversti užleisti japonų pos 1 d. Nuo liepos 1 dienos grupė, griežtai nusistačiusi 
spėkoms Kualą Lumpurą, automobilistai turės mokėti. prieš Hitlerį. Ji stoja už su- 
Malajos sostinę, svarbų gu- dar po S5.00. į sitarimą su Jungtinėmis
mos pramonės ir eksporto ...cp.Va čiumpi a d a j Valstijomis ir Anglija. Tai 
centrą. Neskaitlinga britų .ai I nereiškia, žinoma, kad Ita-AMERIKA SIUNČIA PA

T^KukfJl GALB4 AUSTRALIJAI. I inr^bZGtes į kar^nglT 
Australijos laivyno mini- jo8 ir Amerikos pusėje; to

steris Makin pereitą nedėl 
dienį pasakė Sydney mies- 

veiklumas kasdien darosi! fe, kad Amerika ir Anglija 
i vis stipresnis, bet anglai ti- atsiunčiančios tenai sustip
ki® už kokių trijų ' dienų} rinimų. Ar tie sustiprinimai 
gauti daugiau orlaiviu ir už-! siunčiami kareiviais, ar vien 
valdyt orą. tik ginklais, jis nepaaiškino.

JAPONAI TURI MALA
JO J 2,500 ORLAIVIŲ.
Londono žiniomis, Mala- 

jos pusiasaly japonai turi 
sutraukę 2,500 orlaivių ir 
todėl jie dabar tenai kont
roliuoja orą.

SUDAUŽĖ 5 JAPONŲ 
KARO LAIVUS.

, .. . , Puolant japonams
rą buvo aptemdintas visas jndijos gai^ oiandų

FLORIDA APTEMDINTA
Pereito nedėldienio vaka-

Floridos pakraštys, kur tūk
stančiai žmonių dabar yra 
suvažiavę maudytis.

ir
amerikonų orlaiviai pereitą 
nedėldienį sudaužė jų 5 ka
ro laivus.

Amerikos generolas Mac- 
Arthur šį panedėlį sudaužė 
japonų tankus ir nutildė 11 
priešo baterijų. Baterija pa
prastai susideda iš 4 ai mo
tų. Reiškia, amerikiečių ug
nis sunaikino apie 50 japo
nų armotų. Kova tęsėsi 24 
valandas.

I

HITLERIS PABĖGO IŠ 
SMOLENSKO.

Berlyno žinios sako, kad 
Hitleris iškėlė savo “haupt- 
kvatierą” iš Smolensko į 

Šitoks Italijos žingsnis la- pietų Rusiją. Smolenskas 
bai palengvintų Anglijos stovi už 230 mylių į pietų 
poziciją Viduržemy, užtik- vakarus nuo Maskvos.
vintų Afriką laisviems fran-j T MniiaA-! aivaeuzams, išgelbėtų aliantams! NUSKANDINO LAIVĄ 
Turkiją ir sutrumpintų Ant-

tikėtis butų perdaug. Bet 
išrodo, kad nuo dabar Itali
ja stengsis atsistoti į neiti a- 
lę poziciją, kaip Švedija.

ra jį Pasaulinį Karą.
Matyt, šitiems dalykams

apsvarstyti Churchillas bu
vo ir Amerikon atvykęs.

KANADOS PAKRAŠTY.
Kanados pakrašty vokie

čių submarina nuskandino 
didelį garlaivį. Žuvo 94 
žmonės

I

JHViS.it


MASKVA 1EBESEBRAU- 
JA SU HITLERIO PART

NERIAIS.

ir žinios sako, kad kią pastabą:

strimagalviais, Bimba vadi
na “tiesota” (suprask—tei
sėta) valdžia.

Dėl šitų Bimbos blevyz
gų. “Naujienos” daro šito-

šis skerspiuvis parodo kaip yra Įrengta Amerikos tvirtovė Koridoro saloj, kuri stovi ant kelio į Manilos uostą. Kaip iš 
vaizdelio matyt, visas tvirtovės Įrengimas yra giliai po žeme ir po jura, ant salos viršaus stovi 12 colių arm.otos, ku

Lietuvą atstovaujanti “ta- 
Žinios iš naujosios sovie-Į rybmė” (suprask—tarybų) 

tų sostinės (Kuibyšovo) i vaJdzia su Paleckiu tr Ged- 
praneša, kad japonų amba- vlį PrJ®®aky. Tą ’ tarybi- 
sadorius Tatekava dabai va kurtą Lietuvos
veda tenai su užsienio rei- zmonės išvijo iš savo krašto
kalų komisariatu derybas 
dėl žvejybos sutarties at
naujinimo. Japonai nori 
gauti teisę žuvauti Sovietų 
Rusijos Tolimųjų Rytų van
denyse,
Stalino valdžia esanti linku
si tokią teisę Japonijai duot.

“Naujienos” dėl to sako:
“Taigi Maskva dar ir dabar 

palaiko ‘draugingus’ santikius 
su ‘ašies’ partneriu ir neatsi
sako daryti su juo bizni, nors 
japonai kariauja prieš Ame
riką ir Britaniją. Kuomet To
limuose Rytuose liejasi Ame
rikos jurininku ir kareivių į 
kraujas nuo japonų bombų ir 
kanuolių šovinių, tai šitoks 
Stalino elgimąsi daro nejaukų 
įspūdi.”

Kad Maskva neketina su 
japonais pyktis, tai galima 
spėti jau ir iš to. kad Litvi- 
novas atsisakė pasirašyti 
Washingtone 26 tautų su
tartį prieš tuos Hitlerio 
partnerius Tolimuose Ry
tuose.

Amerikos vyriausvbė ir 
Anglija turėtų apsižiūrėti, 
kad jų siunčiami bolševikų 
armijai ginklai neatsidurtų 
kartais Japonijoj... Bolševi
kais pasitikėti negalima.

“Bimba gyvena Amerikoje 
ir žino gerai, kad Jungtinės 
Valstijos niekuomet nepripa
žino Paleckio “tarybinės val
džios’. Jisai žino taip pat. kad 
Valstybės Departamentas 
\Vashingtone laiko teisėtu 
Lietuvos pasiuntiniu p. žadei-, merikos 
ki. Pats prezidentas Roosevel
tas 1940 m. spalio 15 d. pasa
kė lietuvių delegacijai, atsi
lankiusiai Baltajame Name. 
kad sovietų Įsiveržimas Lietu-1 
von tik laikinai užgniaužė.
Lietuvos nepriklausomybę, 
bet jos nepanaikino, nes ta so- i 
vietų okupacija buvo neteisė-

kines Sovietuos vietas.
Ar lie tremtiniai tebėra

bado ir šalčio, žinių nėra. 
nes Maskvos despotai taiko 
juos “Sovietiios piliečiais” 
ir niekam su jais susižinoti 
neleidžia. Net Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vai negali nieko apie tuo 
nelaiminguosius musų bro
lius patirti.

Iš tų šiurpulingų sąrašų 
kol kas yra ptanešamos tik 
žinomesnės musų visuome
nei pavardės, būtent:

Rašytojas Vytautas Bi
čiūnas ištremtas su šeima.

Adv. Antanas Endziuiai- 
: tis ištremtas su šeima.

“Eltos” direktorius Va
lentinas Gustainis ištremtas 
su šeima. Jo žmona vra A- 

lietuvaitė. Izabelė
Avietenaitė.

“Trimito” redaktorius 
Jonas Kalnėnas su šeima.

Teisininkas Stasys šilin- 
gis su žmona ir viena duk
terimi.

Prof. Antanas Tamošaitis 
su šeima.

Prof. Izidorius Tamo-

rios gali nuskandinti visus japonų laivus. Be to. tvirtovė apsupta povandeninėmis minomis, 
ši tvirtovė gali laikytis ištisus mėnesius.

Karo ekspertai mano. kali

tas smurto aktas. 1 šaitis.
“Tokiu budu išeina, kad Užsienio reikalų ministe-

Jungtinių Valstijų valdžia rijos valdininkas Algirdas 
kartu su prezidentu Roosevel-į Vanagas, ir daugybė kitų. 
tu. pagal Antano Bimbos logi- Deportuotųjų sąrašai da- 
ką. “piktai apgaudinėja' Ame- bar esą nurašomi ir nuora-

Kaip sau norit, tas žmo
gus turi but pamišęs. Jeigu 
motina praneša, kad bolše
vikai išžudė jos vaikus, tai

lando” ribose. Baltstogė 1 Tr T\ T O T AT' A O 'T* A T
esanti prijungta tiesiai prie K J \ / A Į į f ĮT A \ I A į 

Rytprūsių. Dėl Pabaltijo 1 X X1 1
kraštų sakoma, kad ten esą ------------------------------

norima kuo greičiausia pa- “Vilnis” išgiria laikrašti-! mi visame apartmente tik- bolševiku, girdi, negalima

AKLAS SVETIMOS VAL
DŽIOS BERNAS.

Šitokiu vardu “Naujie
nos” pavadino Bimbos “ci
ną.” Ir tai ne be pagrindo. 
Bimba ištikrujų elgiasi kaip

rikos lietuvius ir Amerikos vi
suomenę!

“Tas komunistų šarlatanas 
kasdien bažijasi. kad jisai ir 
jo raudonoji gengė esą “ištiki
mi’ Jungtinių Valstijų val
džiai : o tuo tarpu šitie Bim
bos išvadžiojimai ‘Laisvėje’’

šai tuoj busią prisiųsti musų 
spaudai Amerikoje.

Estija Atgausianti

šalinti sovietų valdymo pėd- ninką Ingersolį už tai, kad} tai viena toiletą. 

sakus. Privatinis furtas bu- jis gerai atsiliepė apie Sta-i R ,b ant le Kuibyševą-
siąs repnvateuotas. Sun- liną (nors tas laikrasUnin- primena vienas

klausia tai esą įvykdyti kas ne visui- jau uip jį gi-,aUitil*Jp iež kelias die.

stambiam žemes ūkyje ir na). Išgirta ji ir Hopkinsą vienos šeimos “nu,-ai ”
stambioje pramonėje, nes ir Harnmaną. Bet mes pa- i . f- • dalvvavo 
tų turtų savininkai daugu- lauksime, kada ji pagirs , J t

, ----------r- -----  ----------------- “parej,
ir kelios

kitų tautų šeimos, kaip pa-
bolševiku nugula- Stimsoną? Baigdama “Vit P”8t?i’ kalbos sukosi dau- 

nis” sušunka- “Bet lietuviš- ^ausia aPie Pūtiką ir da- 
Dė! Pabaltijo valstybių ki špicbukai,'kurie jo (Sta- in^

ateities kompetentingose lino) niekad nematė ir nie- . ma^kolius^Bemi
rcdo aiškiai, kad jisai yra tik jąs švedų laikraštis “Afton- oficialinėse įstaigose esą kad su juo nekalbėjo, nesi- p
aklas svetimos valdžios ber- bladet” paskelbė informa- pareiškiama, "kad tas klau- liauja iį pravardžiavę h
nas.“ ciją iš Helsinkio, paremto simas esąs atidedamas iki niekinę.”

Gerai pasakyta!

Nepriklausomybę. binti.

Vokiečiams simpatizuo-

SURINKTOS DAR 7,000
IŠTREMTŲJŲ 

VARDĖS.
A X

moje pabėgę, išvežti arba Amerikos karo ministeri 
stačiai

kaltinti, nes ir Amerikos 
valdžia Dilingerius žudo. Iš 
kur gi tas barbaras žino, 
kad Bagočiaus sesers vai
kai buvo “Dilingeriai?” Pa
galiau juk ne juos vienus 
bolševikai nužudė. Jie nu
žudė tūkstančius nekaltų 
žmonių. Ir apie tas kruvinas 
žmonių skerdynes faktus 
yra paskelbę ne nužudytųjų 
giminės, bet Lietuvos Rau
donasis Kryžius.nint Kuibvševo vardą, iš an

tro stalo galo pakilo dar ne- ! Bet veltui su chamais ar- 
' perseno amžiaus vyras, rusų gumentuoti. Protauti jie ne

moka ir logikos nesupranta.
Šalum Aleikum.

hRIhs Stalino čekistą** štai
ponas P. Žadeikis, kaip įga-. T informacini Riu tvarka’ kurią ji turėjo prieš vime su Vokietija. O ką rei- Tai “Vilnie'
liotas Lietuvos respublikos ra7n °?a travS dar^du if bolševikų įsiveržimą. Esą, škia vokiečių “protektora- narodas. 
ministeris AVaąhingtone į-' praneša gavęs uar uu n riokov Pcfnopraneša gavęs 

deportuotųjų

nyj gorod, teper štai stolicoj 
variagov!” Besėsdamas jis Nerašykit

VAIMK nu y K Al

« • • “ 99pasimirė.

iicuui tuviu iu Lietuvos eike sios sa les; vyriausybe., v j 1 š ,J vieno sara. 

tam tikrą pareiškimą Lieti.- pavį,.(?ės prasideda iai- 

vos klausimu. Tas pare.ski- de t.^., baį; ; ,.R... a. 

mas tilpo Keleivyje ® J
tuose laikraščiuose

ir ki 
Bimba me sužymėtos 4.774 pavar-

visus tuos laikraščius iško-'d^' ‘ J ;S . rJGį- rinti irdavo policiją bei šau 
liejo “pronaeiais." gi apie Ą.- tea 2.190-- !>us;. P™ža?tis. dėl kurio:

jau ir dabar Estija užimanti tas,” aiškinti nereikia, fak 
ypatingą padėtį Pabaltijo tai kalba.
kraštų tarpe: visi seni estų ---------------
Įstatymai ten vėl galioja ii SKELBIA LIETUVAI GE- 
komunaliniai organai ten į RESNĘ ATEITĮ, 
veikia normaliai. Estija tu

vos tik rusiškai nenusikei-
-----  ■ kė. Toks tai buvo protesto Kai žmogus užbaigia sa-
yra retas vals-' balsas žmogaus, kuris, anot vo gyvenimą, tai daugelis 
ką nemėgsta jOj savo tvirtom rankom lietuvių sako ir rašo: jis pa- 

į pasaulį... juoda duonelę užsidirb- ’imire.
> kalba, tai davo. Šis netikęs terminas, ma-

Per Kauno radiia buvo jis pasako daug. Iš jo kai- ’ _____ tyt, yra padarytas iš rusu

“Stalinas 
tybės vyras, 
dažnai kalbėti 
Bet kada Stalinas kalba, tai davo?

. .. Z: lamešitaip piki- vardži(?patį p. ŽadeikĮ
žodžiauja. Vienas ištremtųjų sąrašas

“Tai yra piktas apgaudinė- yra jau anksčiau tilpęs A- jimas Amerikos lietuvių ir merikos lietuvių spaudoje.

Kiek Naciai Pasitraukė

pa_ Estija naudojantis kitokia 
padėtimi, negu Latvija ir 
Lietuva, gludinti tame. jog 
vokiečiai įvertinę labai ak
tyvų estų dalyvavimą krašte 
kovose prieš bolševikus. Es
tų kariniai daliniai visą lai
ką vedę kovą greta ginklo 
brolių—vokiečių, o estu sa
vanoriu būriai

Juodas ruožas šiame žemėlapy parodo, kiek iš viso vokiečių armija yra pasitrauKusi Rusijos fronte. Taškuota linija iš dešinės pusės parodo kaip toli jie buvo pirma nuėję.

ir da pridėta grįžta-
vis ziop- matytį su prezidentu Roose- masis garsas “si.” Taip ir 

veltu ir paspausti jo ranką. UPas^daro: pa-si-mirė.
Labai gaila, kad nėra ži-‘ Gaffhsa-.sakyti: pasiskoli

ni os iš Washingtono. ar.n<?» pasilinksmino, pasimy- 
prezidentas Rooseveltas jau, pasigėrė ir taip toliau, 
taip labai norėtų paspausti! Pridėčkas “pasi priduoda 
ta ranką, kuri išsmaugė tiek' žodžiui tokios sąvokos, kad 
nekaltų žmonių, dagi žy-; veiksmas buvo vykdomas 
niaurius bolševižmo vadus.' savo valia, savo reikalui ar- 

_____  Į ba norui patenkinti
Kaž-koks W. G. Lasky 

rašo “Laisvėje” atsakymą

Pabaltijo ateities ūkio reiks- naši ir šviečiasi is Stalino Įerjų jr dabar norėtų pasi- 
mę pasakyta, kad Baltijos kalbų, ir kasdien 
jura tapo ramios prekybos liau rašo. 
jura. Dabar Pabaltijo erd- Besišviesdama pati, be- 

šviesdama savo sekėjus,
“Laisvė’’ (taip pat ir “Vil- 

) per kelis numerius

vė įgijusi ypatingai svarbios 
reikšmės. Lietuva padidin
sianti pieno ūkįvisų trijų

uzeme Dor Pabaltijo kraštų linų augi- spausdino paskutines Stali-

pato dali dar prieš vokiečiu nimas; Pie"° ,“*į. ‘5albo.®
atėiima *Mi«kuo«e ir baio^p gamyba ir kt. turėsią suvai- mą beveik žodis zodin. Sa-
šiaSie Stite dalvrie et! dimi svarb« 'ąidmenį. Rei- kau “beveik” žodis žodin.

kalingus žemės ukiui pra- nes vieno žodžio trūksta, 
monės gaminius, kaip antai “Laisvė” praleido žodį So- 
dirbtines trąšas, mašinas, vietų sale žodžio Baltijos, 
dažus ir kt. pristatysianti Kodėl? Ar “Laisvė” nenori 
Vokietija. “apšviesti” savo avinus, kad

Tas pats laikraštis įdėjo Stalinas “apsisprendė” už 
straipsnį apie vokiečių tiks- lietuvių tautos liaudį, pava- 
lus niuose, apie ekonomi- dindamas Balti ios kraštus

d buvęs*laba?stiprus* Apie nes perspektyvas ir tt. Strai- “Sovietų Pabaltija”?
10.000 civilinių tremtiniu, Psnis. kaip buvo, perduota 
išgabentų iš Estijos į Rusi- Pei! ra^1^;, užbaigiamas pa- 
in iau «ii<rriž^ Est.iinn. kai staba. Galimas dalykas.

kad po kelių mėnesių pasi
keis ir politinė padėtis.”
Kokia prasme laukiama to 
pasikeitimo, per radiją nie
ko nebuvo paaiškinta.

rinėje Estijos dalyje 
tų karininkai sudarę parti
zanų grupes, trukdžiusias 
i ūsams gabenti transportu^ 
ir. progai pasitaikius, pul
davusios atskilus rusų dali
nius. Estų gyventojų pasy
vus pasipriešinimas visą 
bolševiku valdvmo laika ir-

ją, iau sugrąžę Estijon, kai 
vokiečiai užėmęs tas vietas, 
kur tremtiniai buvę išga
benti.

Kaip vokiečiai ketini su
tvarkyti Lietuvą ir kitas 

okupuotas žemes.
Tas pats “Aftonbladet” 

rašo apie vokiečių planus ir 
kitiems okupuotiems kraš-

BIURAI PATARNAUJA 
NEMOKANTIEMS VO

KIŠKAI RAŠYT.

nis”

Vienu žodžiu, pridėčkas 
“pasi” vartojamas tik tada, 
kada žmogus padarė sau ką 
nors pats. Todėl galima sa
kyti, kad žmogus pasikorė, 
nusižudė, pasidarė sau ga
lą ir tt.

Bet niekados negalima 
pasimirė, kuomet 

žmogus yra užbaigęs savo

F. J. Bagočiui, prie ko ir re
dakcija prideda savo kapei
ką. kad Lasky “suvarė Ba
gočių į ožio ragą.” Apie 
Bagočiaus šeimos nelaimę 
Lietuvoje, kur vienas jo se
sers sūnūs nužudytas, antras ganyti 

Kas įspės, ką “Laisvė” ir ištremtas, trečias išbėgęs į *
“Vilnis” norėjo atsiekti kaimyninę valstybę, tas ne- ^venima ne cavo veiksmu 
konfiskuodamos tą lietu- tašytas tamsunas šitaip ra-. mir4 natūralia mi.timL 
viams nemalonų žodi So- so: Čion tai ne faktai ku- Tokiam atsitikime reikia 
vietų, tam mes pasiųsime riais but eralima niekint so- i Q«i,vt. 
ant medicinos. vietų tvarką. Čion tik pdei-!' Taigi, visi koresponden-

Kaž kokTTT Varrtiolfc 'tei' įminkit:
“VW- rSo apie jau galima niekinti!,, .“pasimirė.“
vą, buvusią Samarą. Viskas bolševikus už giminaičio kuomet ištikrujų žmogus 
jam blizga: “Mediniai tro- nužudymą remiantis drau- miręs, o nenusizudęs.
bėsiai beveik iššluoti. Mies- gu pasakom, klausia šis cha- nerasykR. ųs mirė po 

trumpo sirgimo. Rašykit:Vilniuje, kaip praneša tą puošia aukšti naujoviški mas, tai kodėl, girdi, nenie- erginio,
tams. Jis sako, kad Ukraina vokiečiu laikraščiai, veikią marmuro rūmai.” Toks ru- kinama šios šalies valdžia.trumpai sirgęs; at
busianti padalinta i 12 ge- keli biurai, kurie surašinėją mas, toks rūmas—ir taip be- kuri taip pat yra daug nu- mire lssirR?s riek Įr tiek 
neralinių komisariatų, kurių pranešimus beraščiams ir galo visokių rumy. Pamany- žudžiusi Dilingerių, Karpių, laiko- Kritikas,
kiekvienas busiąs didesnis nemokantiems vokiečių kai- tumei, kad darbininkai te- Purvių ir kitų gengsterių?
už Šveicarijos plotą. Nuo bos. Tie biurai ligšiol už sa-,nai jau gyvena kaip kara- “Bet ar mes niekinant užtai
Ukrainos atskirta Besarabi- vo darbą ėmę nevienodus • liai — marmuriniuose palo- šią valdžią? Ar mes remia- 
ja ir Transnistrija, tekusios mokesčius. Dabar Vilniaus ciuose. O tuo tarnu tikrovė mės giminių pasakomis?

AMERIKA DUOS ČEKO- 
SLOVAKAMS PARAMOS

Rumunijai, ir sritys apie miesto vokiečių komisaras 
Lvovą, prijungtos prie Len- nustatęs, Rad už 2 puslapių 
kijos generalinės guberna- raštą galima reikalauti 50 
turos. Baltgudija sudary- pfenigių, o už raštą iš 4 pus- 
sianti atskirą vienetą “Ost- lapių—1 markę.

Washingtonas pereitą są-
yra tokia, kad jie gyvena te- Atsakymas ne. Mes neklau- vaitę Įtraukė laikinąją Če- 
nai susispaudę po kelias šei- som kas ką sako, bet žiūrim, koslovakijos vyriausybę į 
mynas į vieną kambarį, lo- kas yra daroma...” rašo W. tų valstybių kategoriją, ku- 

, vą nuo lovos atskirdami tik G. Lasky,” “į ožio ragą” rioms yra teikiama Ameri- 
‘ purvinomis palomis, turėda- varydamas Bagočių. kos lend-lease parama.

I
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Anglų Tankai Rusų Armijai

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Ii Amerikos Lietuvių Pilis* 
čių Kliubo metinio susi

rinkimo.
Šių metų sausio 2 d. buvo

tik dėl to,, kad Hitleris už
puolė jų Stalinų. Ar ilgai jie 
bus “demokratai,” niekas 
nežino. Jiems persiversti 

oių iiivn# ortuoiu u. wuw galvų neima daug laiko. 
Amerikos Lietuvių Piliečių £ A Xnadoriaus rinki.
Kliubo metinis narių susi- iaa gaspaaonaus rinKi- xuiuw meti its «* ų ou^i reikalu reikia žiūrėti, 
rinkimas. Susirinkimas bu- k d tį akrobatai neil t 
vo gana skaitlingas nariais. . ne kenkį
Į?valdybos.raportų teko su- ^eriko^ u £ 
žinoti, kad pereitais metais tzi.-.-u,,.-
išmokėta virš trvlikos šimtu * ______
dolerių .pomirtinių Ligoj Smarkios disku,ijos ,lrpe 
pašalpų išmokėta *1,797.00. ir nekomunistl(.
Tai gana dideles išlaidos.
Tiesa, ALP Kliubas dar tu- Komunistai, pastebėję 
ri $8,568.00 bankose. Bet “Keleivyje” Katiliaus raš- 
jeigu toks narių sirgimas ii tus apie jų politinius rago- 
mirimas bus šiais metais, žius, susitikę sako: “Na, i 
tai ALP Kliubui, rodos, ne- kam tu knisiesi po tų ‘Lais- į 
kokia ateitis. vę” ir rodai žmonėms, kokie

.. . . ... mes buvome metai ar dau-
pernai buvo gana didelis, ~Taįgka' a iums iau ne i 
tačiau ALP Kliubas nupir- pat^ka ^d j Jų ‘Laisvė’ iu 
ko da ir Jungtinių Amen- Pilnis- nugiteikė Hitlerio! 
kos Valstijų apsigimimo naudai?„ _ klausiu ju , 
bonų. “

Dėl apsigynimo bonų pir- “Ach, vis tu savo. Juk tu 
kimo nebuvo jokio ginčo— gerai žinai, kad tada buvę 
visi sutiko. Tik buvo ginčy- tokia Kominterno linija, i 
tąsi už kiek pirkti. Visi no- Musų redaktoriai, žinai.! 
rėjo nupirkti ko daugiausia, nieko nerašo iš savo galvos, 
bet atsižvelgiant i ALP Jie neatsako už savo dar- 
Kliubo finansus — nupirk- bus. Ka jie rašo ir ka jie da-! 
ta penkių šimtų dolerių su- ro, Ui reikia suprasti, kad 
mai. ' jiems yra taip jsakyU, kad ■

Iškilo truputis ginčo tai tokia buna Komunistų par-1 
dėl menedžerio rinkimo, tijos ir Komunistų Interna- 
Mat, mirus Jurgiui Karpui, cionalo linija. Jeigu buvo 
daugelis manė, kad meti- Sovietų Sąjungos padaryta 
niame susirinkime bus ren- taika su Hitleriu, Kominter- 
kamas naujas vedėjas. Ka- nas vedė Uikos polikų. To- 
da nariai pakėlė gaspado- dėl visi komunistų laikraš- 
riaus rinkimo klausimų, tai čiai, visi jų redaktoriai ir 
board direktoriai pareiškė, agitatoriai kalbėjo už taikų 
kad jie rinkimus atidėjo iki su Hitleriu. O prezidentas 
sausio 16 dienos. Kaip kas RoosevelUs tada stovėjo 
mano, kad komunisUi tyčia prieš Hitlerį ir prieš nusilei- 
nukėlė rinkimus, nes meti- dimų tam nevydonui. Užtat 
niam susirinkime jie nesi- musų redaktoriai ir akėjo 
jautė tinkamai prisirengę Rooseveltų.”
prie šių rinkimų. Bet F. Šalę manęs stovintys as- 
Vaitukaitis paaiškino, kad muo sako: “Jeigu jūsų re- 
ALP Kliubo direktonate daktonai ir kalbėtojai neat- 
komunistai nesudaro di- sako už tai.' kų jie rašo ir ka 
džiumos; <en didžiuma na- jie veikia, tai kas gi gali ti
riu nepartijiniai žmonės ir keti ju tam naujam ‘patrio- 
jie nesivadavo jokiais parti- tizmui’? Ateis iš Maskvos 
niais sumetimais, bet tech- įsakymas ardyti organizaci- 
nikos kliūtimis. Ant to pa- jas, ardyti demokratines i- 
aiškinimo ginčas rinkimo staigas — ir jus vėl pradėsit 
gaspadoriaus klausimu ir viskų griauti. Geriau butų, 
pasibaigė. kad jus klausytumėte Jung-

Tiesa, mirasis Jurgis Kar- tinių Amerikos Valstijų val- 
pus buvo visų gerbiamas džios, ne Maskvos.” 
gaspadorius. Jis nebuvo jo- “Lengva jums pasakyti, 
kios politinės partijos ar bet nelengva padaryti,” sa- 
grupės žmogus, užtad su vi- ko komunistas. “Kas pri- 
sais sugyveno gana gražiai, klauso komunistų partijai. 
Ir dabar renkant naujų tas priklauso ir Internacio- 
AT P Kliubo gaspadorių rei- nalui. O Internacionalas 
kia žiūrėti, kad jis nebūtų juk vra Sovietų Sąjungoje 
politinių partijų žmogus, ir visos Kominterno sekci- 
bet bešalus ir tinkamas tam jos priklauso Sovietų Sų- 
darbui vyras. ALP Kliubas jungai. Jeigu ten priklauso, 
nesilaiko nei vienos politi- tai iš ten ir nurodymus ima. 
nės grupės. Jo pasisekimas Komintemas su draugu Sta- 
ir gyvavimas yra tame, kad linu klaidų nedaro, todėl

Štai anglų technikos sukurti karo pabūklai, iškeliami iš la: vo kaž-kur Sovietų Rusijos 
ueste. Rusai patys sako, kad šitie milžiniški tankai sulaikė vokiečių ofensyvą Rusijoj ir 
privertė priešą trauktis atgal.

Prezidentas Užsistoja už Ateivius
Smerkia darbdavius, kurie Į gal ba musų priešai tikisi 
šalina iš darbo nepiliečius.i mus nugalėti.

Atsiminkim nacių takti-Prezidentas Rooseveltas 
jiereitų sųvaitę padarė viešą 
pareiškimų, kuriuo jis pa
smerkė tuos darbdavius, 
kurie šalina iš darbo atei
vius vien tik dėl to, kad jie 
ateiviai. Toks kvailas ir ne
teisingas elgesys Amerikai 
nieko nepadės, bet gali 
daug pakenkti, sako prezi
dentas, nes jis gali but gera 
medžiaga demokratijos 
priešų propagandai.

Šitokį pareiškimą prezi
dentas padarė pasitaręs su 
valstybės gynėju Biddle. 
“Aš esu labai
sako p. Rooseveltas, 
kasdien ateina vis daugiau 
žinių, kad daibdaviai šali
na iš darbo svetimšalius ir 
net Amerikos piliečius, ku
rie yra gimę kitur. Tai yra 
labai rimtas dalykas, 
monės apsaugojimas

susirūpinęs,” 

“nes

tai greitas ir begalo didelis j čius, kuris turi batu taisymo Bet tuoj paaiškėjo, kad tai 
masių spaudimas galėtų dirbtuvę prie . 7022 Sheri- tikras užpuolimas. Orlaiviai 
kongresmanus ir senatorius dan Road. Jo sūnūs yra Ha- iš viršaus mėtė bombas, ku- 
sulaikyti nuo apkarunavoji- vajų salose. Jis tenai jau rios krito aplinkui ir sprogo 
mo Roosevelto visokioms vedė, turi susilaukęs šeimy- su baisiausiu trenksmu. Nuo 
diktatoriškoms galioms’, nos. Pereitą vasarą jis buvo žemės pradėjo šaudyt prieš- yPac 
Vadinasi, tada A. Bimba atplaukęs savo paties pasi- lėktuvinė artilerija.

“T* užpuolė mus tų ne- 
amiai sau mie- 

ašo Brazevičių su-
apsaugos reikaluose. Kitaip atgal j Havajų salas. nūs, “bet daugiau tas neat-
pasakius, Bimba per savo šiomis dienomis tėvas sitiks. Tuo užpuolimu iie su- 
“Laisvę” kurstė, kad truk- C. K. Braze gavo iš Hcno- pykdė visus kaip širšinus:
dytumėt Amerikos apsigy- lulu laiškų nuo savo sunaus. Nuo dabar bus jau kita isto-
nimų nuo agresorių. Ar tai Jis rašo, kad gruodžio 7 ry- rija. Jie gaus tokių pat pi-

nebuvo Hitleriui pasitama- tų jis su šeimyna buvo pri- lių, ir da žymiai padidin- užsieny gimę
vimas? keltas iš miego smarkiu šau- tų...” ’ateiviškai -

sabotažo yra vienas daly 
kas, o darbininkų šalinimas į 
iš darbo yra visai kitas,;

jeigu tie darbininkai 
yra teisingi ir nuoširdus 
žmonės, tik atsitiktinai yra Į 
gimę kitoj šaly.

“Šitokia kvaila politika 
yra kaip tik naudinga Ame
rikos demokratijos prie
šams. Šalindami iš darbo iš
tikimus, darbščius žmones 
vien tik dėl to, kad jie yra 

arba
skambančias’

kų: Kurstyk tautų prieš tau
tų, tikyba prieš tikyba, ne
apykanta prieš neapykanta. 
Suskaldyk ir užkariauk!

“Aš kviečiu visus privati
nius darbdavius elgtis su 
svetimšaliais ir svetur gimu
siais piliečiais išmintingai. 
Jie turėtų atsiminti, kad sū
nus tų ‘foreinerių,’ kuriuos 
jie varo iš darbo, šiandien 

' gal but narsiai kariauja gin
dami Filipinus arba Pearl 
Harbor.

“Amerikoje nėra įstaty
mo, kuris draustų samdyti 
prie darbo nepiliečius, iš
skyrus krašto apsaugos 
slapto nobudžio darbus, bet 
ir prie tokių darbų darbda
vys gali samdyti svetimša
lius, gavęs tam tikrų leidi- 

Pra-jma iš Armijos ar Laivyno 
nuo I vyriausybės.”

KODĖL PRITRU
KO GUMOS?

vimas'
“A. Bimba tame nekal- dymu. Iš pradžios iis ma- ‘ Laiškų išspausdino “Ke- pavardes, arba atsisakyda- 

tas,” ir vėl aiškina komun i- nęs, kad tai esą manievrai. nosha Evening News.
stas. “Tada buvo tokia ko- ------------------- !-------------------------------------------
munistų partijos politika. O
ar ji gera, ar bloga, tai ne 
A. Bimbai ir ne mums sprę
sti. nes komunistų partija 
klaidos nedaro ir nedarys.’’

^A.» toi TITO m’Zlt’ZT VE.ITI VOI JXJB& KTU W JZX VTKV x~

sai nevartojat, bet tarnau-

B.

ŽINIOS IS PITTSBURGHO, PA.

mi tokius vyrus ii- moteris 
samdyti, darbdaviai kaio 
tik ir sėja tų nepasitikėji
mų ir nesantaika, kurios pa-

Kaip kas save garsina, arba kiose vietose, kur reklamai 
visos priemorės geros visai ne vieta. Jis, kaip sa- 

tikslui pasiekti. kiau, vienu šuviu bando nu- j
Teko skaityti laikraščiuo- šauti du kiškiu. Publikoje.

Kas Mums Rašoma
“burdo?’

Guma yra gaminama iš 
tam tikrų medžių sakų. Tie 
medžiai auga daugiausia 
Britų Malajoj ir Olandijos 
Rytų Indijose. Iš tenai A- 
merika gaudavo beveik visų 
(98r< ) jos pramonei reika
lingų gumų. Dabar tenai 

turi i Pras^<i° kara? ir prekyba 
su tais kraštais nutruko. Ja
ponai jau įsiveržė Britų Ma- 
lajon ii* stengiasi paimti 
Olandijos Rytų Ind i jas. Pri
ėjimas prie tų salų dabar 
neįmanomas, ir todėl Ame
rika nebegali daugiau gu
mos gauti. O guma labai 
reikalinga mechanizuotai 
armijai. Ji reikalinga orlai
vių ratams, trekams ir kito
kiems armijos vežimams, 
kurie turi važinėtis šiurkš
čiomis vietomis. Dėl to buvo

jat kaip akli įrankiai?” įsi- se ir girdėti žmones kai- tas sukelia nejaukų skonį. Į R m,ne
kišo pašalinis žmogus. “O bant, kad Smetonos prakal- T. .. , , . . o o vką jus darytumėt jei Ko- bose, kurios čia buvo piieš Kehatas metų atgal S. S. raportuoja, kad Stalino vy-
mintamas išakytų jums pa- Kalėdas. renkant aikas. •»■«?<> dal7. l3™8.4™31 Pra/' .l3lk31‘ ,Ko11 uzdraust3s ?»??“>«» Pa
degti Brooklvna? Ar jus ir ‘-Pittsburgho kandidatas i f35 "rnuosu-dus SLA dar- kebai buvo atdari ir sipkor- gų pardavinėjimas
toki isakvma pildytumėt?” SLA iždininkus” davė $5 d“tojas, kuris visų Pitts- tęs pigios, tai nenorėjo va-■ iiems reikalams.

C1V1-

į.- ė • i an'-n «i ta kad butn burgho lietuvių buvo labai žiuot Rasėjon. kur šviečia' Bet ar kitokietai atkirto ko- ,*7 nno^aprindn in gerbiamas, ir kuris turėjo Stalino saulė su ūsais. Da-!tinių pasauly
,au nebesusivok- paskelbta nuo pagundų jo gu bar gi užšalo visi keiiaj f ’ -

Mirė dar jaunas bu- matuškų Rasėja ir užšalo jų

“Yes,”
munistas, jau nebesusivok- paskelbta nuo pagrindų 
damas kų jis kalba. kandidatūra, žinoma, aukų

Vienas kriaučius, kuris rinkėjai tuos penkis dole- 
visų laika tylėdamas čiulpė rius priėmė ir pagarsino au- 
užgesusį galų cigaro, metė kotojo kandidaiurą i SLA 
ta čiulptukų i šalį ir nusi- iždininkus.
spiovęs sako:' * Nesiimu spręsti, ar tokia

kitokių gumos šal-
nera

“Na. tai ko tu 
Katiliau? Argi

is jų nori, reklama sutinka su etika ii

ciais.
damas, visai trumpai tesir- kempė Lawrence’o krumuo- 
gęs, palikdamas jaunų mo
terį ir keliatą mažų vaiku
čių (velionio vardo nemi
nėsiu).

se. Nabagai dabar neturi 
kur savo mitingų laikyt ir 
Stalinų garbint. Lietuvių 
Kliubas jų neįsileidžia, kiti

nematai padorumu - palieku apie tai Velionis buvo pašarvotas Imbuviai jy a’gj nemyli, tai
kad jie gyvena Kominterno spręsti patiems skaito- pas gi fbonų P[ledo glietuviškose pastogėse. 
dvasia, o ne savo protu? Jie įams. Kaip rodos, p. Pike- giabo buvo sudėta daugybe ,. t -t nndėt dau 

įsitikinę, kad Stalinas su sa- lis, duodamas tuos penki gėlių vainikų kaip jsreiski- .
vo Komintemu yra neklai- dolerius i tautininkų fondą rnas velioniui pagarbos. Pa- nau-eidauia ii
dingi, ir todėl jiems protau- norėjo vienu šuviu nušauti čiame pnesaKy, kad gerai

visos lietuviškos politinės 
grupės ir partijos be skirtu
mo turėtų jame lygia vietą,
ir kad visos butų lygiai 
traktuojamos. Tad renkant 
naująjį vedėja reikia rinkti 
nepartinį žmogų, kuris ap
tarnautų visus lygiai, taip 
kaip aptarnavo Jurgis Kar
pus. O kitaip, tai ALP Kliu
bas neturės pasisekimo.

Iki šiol šitų tiesų suprato 
visos politinės grupės (par
tijos), kad nei viena jų ne
užimtų viso Kliubo ir tuo 
budu nepakirstų Kliubui 
pajėgumo. Bet dabar neži
nia ar supras. Nes einamuo
ju momentu komunistai 
stengiasi užvaldyti visas 
lietuvių organizacijas savo 
politikai. Jeigu kas prieš jų 
tokį pasimojimų išstoja, jie 
tų apšaukia “hiterininku” 
ir “neištikimu” Amerikos 
šaliai elementu. Žinoma, 
rimtesni žmonės į tuos jų 
šmeižtus nekreipia domės, 
nes žino, kad jie patys išti
kimiausiai tarnavo Hitlerio 
mašinai. Jie pakeitė savo 
nusistatymų link Hitlerio

mes jį ir sekame. Kas nese
ka to didžiojo vado įsaky
mo — tas eina lauk iš ko
munistų partijos.”

“Tai jus taip kaip naciai, 
kaip Hitlerio pasekėiai — 
sekate vada. Jeigu taip, tai 
nepaisant kaip jus dabar 
šūkaujate už F. D. Roose
veltų, už demokratiją ir jos 
gynima — jums negalima 
tikėti. Nes kaip tik gausite 
įsakymų versties per galvą, 
jus ir vėl kitas giesmes už
giedosite!” tarė kriaučius.

“Tai valios darbas: nori
te — tikėkite, norite — ne
tikėkite,” pareiškė komuni
stas, pritrukęs argumentų ir 
tarė jau supykęs.

“Na, vot, tyčia atsinešiau 
1941 metų ‘Laisvės’ 12 nu
merį, kuriame jūsų finge- 
riukas A. Bimba sako: ‘Kol 
kas šioje šalyje diktatūros 
dar nėra. Bet diktatorių ne
užilgo jau turėsime. Taip 
bent atrodo. Juomi bus pre
zidentas Rooseveltas. Tasai 
jo reikalavimas visos galios 
aps’gynimo vedime, nežada 
Amerikai nieko gero. Tik-

ti nereikia. Jie yra tik akli du kiškiu: pasirodyti geru 
įrankiai, kurie už savo dar- tautininku, dideliu “patrijo- 
bus neatsako. Jeigu Bimba, tu” ir pareklamuoti save 
Mizara. šolomskas, Andriu- kandidatūrą.
lis ir kiti jų steršos šmeižė Kiek „„„ VTa žinoma tai
Laisvėj ir Vilny .ptezi- dar nei vienas kandidatas i 
dentų Rooseveltų, jeigu jie 
kurstė saviškius sabotažuoti SLA iždininkus ar kitokį
• x i j * -i • urėdą nėra mokėjęs pini-
ir trukdyti Amerikos apsi- kafj prakalbose butu 
gynimo pramonę, tai toks ■
buvo ‘neklaidingas’ Stalino 
įsakymas ir Hitlerio pagei
davimas. Hitleris taip norė
jo, Stalinas taip liepė, o jie 
tuos paliepimus pildė.

garsinama jo kandidatūra.
Dauguma SI.A narių yra 

tos nuomonės, kad SLA rei-

dau 
nes

žmonės pageidauja jų dar
bo. Senio Anūkas.matytųsi, buvo padėtas iri 

C. K. Pikelio gražus gėlių 

bukietas, ant kurio didelė

mis raidėmis buvo užrašy

ta: “C. K. Pikiel, Importer __________

oi Lithuanian Producte.”j Chicagietei. — Ačiū uz 
Mat. tais laikais , p. rlke.is straipsneli. Prašome rasinė-. 
turėjo mėsos bizni ir parsi- dafniau.
traukdavo iš New Yorko 
lietuviškų kumpių, lašinių, 
saldainių ir kitokių dalykų. 
Taigi, jis pasistengė ap-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Muste’kiui—Grindims 
vaškuoti vaškas via daro
mas visaip, pridedant viso-

Yra, bet jie nežymus, ar
ba neišvystyti. Brazilijoj 
yra medžių, kurie duoda 
gumos sakų, bet jų reikia 
jieškoti po džiungles. Dar
bo daug, o naudos ne kiek.

Dabar Amerikoje prade
dama plėsti sintetinės gu
mos gamybų. Sintetinė gu
ma gaminama iš tam tikros 
smalos ir benzolio. Bet tam 
tikslui reikia da išvystyti 
tos smalos ir benzolio ga
mybų. Dabar sintetinės gu
mos pagaminama apie 40,- 
000 tonų per metus, o iki 
šių metų pabaigos tikimasi 

x gamyba pakelti gal iki 120,- 
000 tonų. Bet Amerikos 
pramonei reikia mažiausia 
600,000 tonu gumos per 
metus ramybės laikais, o 
karo laiku gal ir 1,000,000 
tonų permaža.

Taigi ir čia Amerika ne
buvo pasiruošus. Tai yra 
privatinės nuosavybės pa-

skelbti tų savo biznį ir ant priemaišų. Bet napras-
čiausis būdas yra toks: įs-

jie reikalas, bet vien tik Susi- ~ , ,r, tirpinti vaškų ir įpilti ter
kaip maži vaikai, ar kaip vienijimo narių dalykas, k Ji°buvo a.Psn^kiSS fe Pe"t1in°-kiek ,io ,?il4i.‘ „tai sėkmės. Kapitalistinės kom- 
religiniai fanatikai, kurie kun patys nariai aptaria sa- susid~.ą tokia nuo- rf^a Sumo "ei fe" ket' Pan?>. valstybės apsauga
nežino ne* kų jie daro. nei vo ku°PM susirinkimuose, -’ , , . , urna tir. tumo Jei ple. i ket . neSirupina. o jieško tik di-
kų jie kalba.” bet ne viešose prakalbose. ’ vien tik biznio tik yi^al!?^1’pe tir?°- bus dėsnių pelnų. Vystyti gu-“Gal tu ir teisybę sakai. J>e nekiša Susivienijimo s,'~> b‘ko tuiU pana. iej jdtei mOs plantacijas reikia pini-

Jeigu jie savo proto nevai- reikalų ten, ku. nepritinka. „ R. . . tenienuno u.ei. ajmirte ROi kurls pelno ne-

toja, tai debatuoti sujais darė" pastabas:, “kas gi bu-į^u ’bet

kalai nėra visos publikos šermenų vainiko...

vra bergždžias darbar.” organizacijai ir pačių narių 
Taip ir pasibaigė tos dis- f savygarba.

kusijos. Vyt. Katilius. kaio matote.
brolis Pikelis

KENOSHA, W1S.
mažai

musų
pai«o

apie organizacijos garbę;

tų. jei ir kiti biznieriai pra
dėtų taip daryti?’’

Bizniui reklama reikalin
ga. Amerikos politikieriai 
reklama vartoja ir politi
koj, ypač rinkimų laikotar
piais. Bet reklama turi buti 
savo vietoj. Jeigu ji kišama 
kur ji netinka, tai naudos iš 
jos negalima tikėtis—ji ga

Japonai buvo užklupę ke- jam visos priemones yra ge-
noshietį lietuvį Honolulu ros siekti savo tikslo, 

uoste.
Kenoshoj gyvena senas' Ne pirmas kartas.

“Keleivio’’ skaitytojas ir Ir tai jau ne pirmas kar- 
gerai čia lietuviams žino- tas, kad brolis Pikelis ban- ji da ir pakenkti
mas C. K. Braze-Brazevi- do reklamuoti savo bizni to- SLA Narys.

Tirš-
duoda. Todėl kompanijos 
tuo ir nesirūpino. Jos im
portavo gumų iš užsienio, 
kur ji buvo pigesnė. O kai 
priešas dabar staiga tuos 

šalis pasi-

tesni buna rezultatai, 
tesnis geriau.

Frceholdišlciui. — Kadan
gi tamsta nepadavei nei tik- šaltinius atkirto, 
ros savo pavardės, nei gyve- ’ juto be gumos, 
nimo vietos, tai rašinėlio! Jei gumos pramonė butų 
laikraštin nedėsime. buvus ne privatinėse pelna-
----------------------------------------grobių rankose, bet visuo-

kitosR<a?ysakos-,R KErrvRIOS ! menės nuosavybėj, kaip rei-
< i>' Neužsitikintis Vyrw. (2) žy* į kalauja socialistai, šitokio

nurodoma kaip žmonė* pa.-; krįzio, be abejo, šiandien 
kai tik- i visokius prietarus. • ... , ’
burtus ir tt K-ina ....................... i6c Amerikoje nebutu.

i i V
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Apie Pajamų Mokesnį tikėjimai. Mediniai Stebuklai
(INCOME TAX)

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO V1N CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.Kas privalo raportuoti vai- ant moteries vardo, tai vy
džiai savo pajamas. ras šitų išlaidų negali iš sa- Visi tikėjimai remiasi ne- 

vo pajamų nutraukti. i žinyste. Visi jie pilni Įvai
riausių burtų, bet žydų tikė
jime daugiausia jų yra. Vi
sokiu tikvbu žmonės turi sa-

Ka žydų šventraštis rašo gia Dievo sąžinę, kad daž-; 
apie savo Dievą. nai naktį sėdėdamas jisai1

rėkia, kaip liūtas.

Kiekvienas nevedęs as 
muo, uždirbęs per 1941 me- Kada reikia daryti raportus 
tus nemažiau kaip $750. (tax retum).
Privalo raportuoti federaii- Taksų b,ankos turi but 

nei valdžiai savo pajamas, ir &iųstos pl.ieJ

Taip pat tun laportuoti kovo 15 dieną. Kaliu reikia 
savo pajamas ir vedęs as- nusiųsti arba pristatyti ir 
muo, jeigu uždirbo nema- mokesni, jeigu jį reikia mo- 
ziau kaip $<o0, bet 1941 į^j. Mokant taksus asme- 
metais negyveno su savo niškai, galima mokėti giy- 
seirnyna. nais pinigais, tik reikia gaut

Jei žmogus užlaiko sei- kvitą: gi siunčiant paštu, 
myną. bet pats yra nevedęs, mokesni galima nusiųsti 
jis taip pat turi raportuoti čekiu arba monev orderiu, 
savo pa lamas, uždirbęs ne
mažiau kaip $750. Kur siųsti raportą?

Šeimynos gaiva, kuris iš-. Pajamų raportą reikia 
tisus 1941 metus gyveno su adresuoti*to the Collector of 
šeima, pnvalo raportuoti Internal Revenue tame fe- 
savo pajamas uždirbęs ne- deraliniame distrikte, kur 
mažiau Kaip $1,500. Iki randasi jūsų pastovi gvveni- 
$1,500 šeimynos galvai ra- mo ar biznio vieta, 
portuoti savo pajamų ne- Massachusetts valstijoj 
reinia. kolektoriaus ofisas randasi

Jeigu vedęs vyras ir mo- Bostone, 
tens dirbo abudu ir po Pennsylvanijoj vra 3 ko- 
•>1,500 kiekvienas neuždir- lektoriaus ofisai- 
bo, bet jeigu abiejų pa ja- phijoj, Scrantone 
mos sudėtos krūvon siekia burghe.
$1.500 ar daugiau, tai ra- New’Yorke vra 6 ofisai: 
Doituoti reikia.

šaukda-•
mas: ‘Vargas man, kad da- 
leidau išnaikinti namus sa
vo ir išvesti vaikus savo.’ 

“Senovės laikuose Dievas
votiškus dievus ir visaip užimdavo visą pasaulį, o su- 
juos vaizduojasi. Žydai sa- naikinus žydų bažnyčią jam 
vo šventraštv apie savo Die- teliko tik keturi mastai vie- 
vą sako šitaip: tos. šiandien Dievas beveik

nesidžiaugia kad jį garbina, 
“\ įespats Dievas, pagal įr nubudęs sako: ‘Palaimin- 

Talmudo mokslą, tris va- įhs karalius, gaunantis gar- 
Jandas kasdien skaito Ista- bę namuose savo, bet kasgi 
tymų knygas, paskui tris va- pridera tėvui, kuris savo 
landas teisia, toliau tris va- vaikus paskandina var-
landas maitina pasauli, o 
tris paskutines valandas 
žaidžia su žuvų karalium 
Leviatanu. Nakti Dievas 
mokinasi iš Talmudo. Dan
guje yra kas tai panašus į kė po svietą, 
mokyklą, i kurią susirenka jo gailesčio ir graužimosi 
aniuoiai if beveik pati pik- didumas matyli iš to. kad 
ta dvasia ’ Ašmadai. \ isi «avo riksmu lyginasi girių 
jie tenai mokinasi Talmu- Hutui. Romos ciesorius, no- 
do. lasai Leviatanas yra rėdamas tą liūtą pamatyti, 
taip didi bestija, kad galėtų nePė sugavus atvesti? Kaip 
pralyti žuvį trijų šimtų my- Hutas uz 400 mylių nuo Ro
lių ilgio. Dievas tos žuvies mos suriko, nuo to balso vi- 
pataitę užmušė ir jos mėsą moterys išsimetė ir Ro- 
pasudė kaip maistą rojaus mos murai sugriuvo. Kai 

Dievas drau

guose
Taip tat Dievas, nuolatos 

turėdamas sąžinės grauži
mą, rugoja ir išmetinėja 
oats sau, kam žydus išblaš-

gyventojams. Lnevas drau- antrą kartą suriko būdamas 
Custom House: 110 East gavo su Leviatanu tkitai iki Pž 3<)0 mylių, tuomet vi- 
45th st.: Albany. N. Y., ir! Jeruzolimo bažnyčios su- įsiems romėnams iškrito 

.. . . .. keli kiti. naikinimo. Nuo to laiko ne- dantys, ciesorius nukrito
. Vas?r moteris gali da- Ohio valstijoj 4 ofisai: beužsiimą tuomi. Kitados : nuo sosto ir prašė vesti liu-

ryti bendrą (joint) pajamų Cincinatti. Toledo. Colum- Dievas turėdavo noro pa- tą atgal. Taip rėkia ir žvdu
raportą, bet gali ir kiekvie- bus. Cleveiand. šokti, dėl to sukurė -Jievą. Dievas dėl Jeruzclimos su-
nas laportuoti savo pajamas Illinojuje 2: Chicagoje ir j supynė jai plaukus ir leidosi griovimo. Jis kas dieną lie-
atsknai. Kai kada vra ge- . su ja šokti: bet, sugriovęs.-ja dideles ašaras, kurios

Vvras ir moteris.

rai. Kai kana yra ge- Springfielde.
nau raportuoti atskirai. nes Marylande: Baltimore. Jerozolimą. atmetė šokius krisdamos į jurą daro toki
galima truputi sutaupyti, Xe\v Jersey valstijoje: i ir lindėjo verkdamas, kad trenksmą, .kad žernė-rfret.<-.
bet nevisuomet Taksai yia Camden ir Nevvark. padarė tokią nuodėmę- su- caVo pamatuose. Dėl to ir
taip nustatyti, kad jeigu pa- Maine valstijoj: Augusta. į naikino Jei uzolimos bažny- žemės drebėjimai įvyksta.

Louisianoj: Nevv Orleans. čia.
Nevv Hampshire: Ports--------

.lamas raportuoja tik vienas 
šeimynos galva, tai jis yra 
paliuosuojamas nuo taksų mJuth
iki $1,500. Bet jeigu rapor
tuoja vyras ir moteris atski
rai. tai jiedu paliuosuoiami 
nuo mokesnio tik iki $750 
kiekvienas. Kas bus viri tos 

ui tai reikės mokėt 
Ir tas mokesnis 

nežiūrint ar

Wisconsin: Mihvaukee. 
Indianoj: Indianapolis. 
Californijoj: Los Ange- 
ir San Francisco. 

Michigane: Detroit.
Missouri valstijoj: St. 

Louis ir Kansas City.
\Vest Virginijoj: Parkers-

les

sumos, 
mokesni, 
bus vienodas
jis bus mokamas bendrai, ar burg
pavieniui. Sekančiam “Keleivio’’

štai pavyzdys: numery parašysim daugiau.
Vvras uždirbo $750 ■—
Moteris irgi........... 750 FAŠISTU

Toli nuodėmė taip slė- j _. x . ....'_________________ ■ Dievas *taip pat jaucia*i
kaltu padaręs mėnuli ma
žesni už saulę, ir dėl • tos 
priežasties liepia už ji mels
tis ir aukas daryti, kad jis 
nusidėjo. Kartais Dievas 

-----  reikalauja, kad kas išrištu ii
Vicr>< tu “lcriLir’inreiii” knv- Į iž ----— ~~-’r —inmiiusj

gos dabar užrakintos tūlas rabinas sykį girdėjo
“džėloj.” šaukiantį Dievą: “Vargai

Šiomis dienomis Bostone'man’ kas mane išris ! Pra
buvo likviduotas vadinamas da tasai rabinas pasakė apie 
“Krikščioniškas Frontas.”:tai kitiems, jie pavadino u, 
kurio vadovaujamoji dvasia asilu, kad neisnso Dievą iš i

* Krikščioniškas
Frontas' Bostone

Likviduotas.

Iš viso .........
Ar tą $1,500 

vienas vyras, ar 
portuos po $750, 
kėt nereikės.

Bet padėkime, 
uždirbo $800

------ APGAUDINĖJA
$1,500: Jungtinių Valstijų 

raportuos džios organai, kurie seka 
abudu ra- “ašies’’ valstybių propagan- 
taksų mo- dą. yra nugirdę šitokių pa

sakų, kurias skelbia jų radi- 
kad vyras Į jo stotys savo žmonėms ra- 

ir motei isi minti:

PROPAGANDA visuomet buvo pagarsėjęs! nuodėmių.<Dabar ji gali is- 
NĖJA ŽMONES savo radijo pamokslais Ro-instl tikrtu aniuolas, vadina

val- mos katalikų kunigas.
Bostoniškį to “fronto”

skylių likvidavo io vietinis 
vadas M oran. Tuias laikas 
atgal Bostono policija pa
darė tos organizacijos pa- 

. talpoj kratą ir konfiskavo 
11.000 fašistiškų knygų, ku
rios dabar yra sukrautos ir 
užrakintos vienoj policijos!

$800. Jeigu jiedu raportuos' Romos radijo stotis sako:; 
savo pajamas atskirai, kiek- “Amerikos gyventojai pa- 
vienas turės mokėt po $3 galiau pajuto bombų kriti- 
taktu. O jeigu visą sumą rną ant savo miestų.’
($1.600) raportuos vienas O šitą pasaką skelbia Pra
vyrąs. us turės užmokėti $6 mos. Berlyno ir Tokijo *to- 
taksv. Taigi bus tas pats. ką tys: “Amerikos fabrikai už- 
dusyk po $3. * sidaro. nes jau nebeturi ža-

Bet jeigu moteris uždirbo liavos. kurios pirma gauda- 
maziau kaip $750. o vyras vo iš Tolimųjų Rytu. 
daugiau, tada reikia abiejų Bet rikiuosiu* faktus fa- 
pajamas raportuoti ant vie- šistai slėnia nuo savo žmo- 
nos blankos. nes, raportuo- nių. Nei Vokietijoj, nei Ita- J°^J}anų sąrašą, 
jaut atskirai, vyras turės lijoi, nei Japonijoj

celėj
Pereitą sąvaitę atėjo poli- 

cijon pats to “fronto” lyde- 
į is ir pareiškė, kad jis nuta
ręs savo organizaciją visiš
kai likviduoti. Jis atidavė 
policijai likusias knygas ir 
kitokią parafernaliją, tik at
sisakė atiduoti organizaci- 

Jis turįs
nebuvo o,000 vardų ir adresų.

mas Mi. 
dangaus

Kartais žydų Dievas ir. 
meluoja, sako Talmudas.; 
Taip jis padarė, kada norė
jo sunaikinti Abraomą su 
Sara. Iš to matosi, kad dėl 
taikos palaikymo galima ir 
meluoti.

Pagal Talmudą. Dievas

kuris stovi tarpe 
ir žemės.

yra pasaulio nuodėmių prie
žastis, nes jisai įkūnijo žmo
nėms piktą prigimimą, pa-. 
skyl ė žmones blogiems dar-, 
bams ir smurtu privertė iz
raelitus priimti įstatymą: 
dėl to Dovido svetimoterys
tė ir Elijo nusidėjimai nesi- Į 
skaito nuodėme.

Tai matote, kokis čia kra
tinys apie žydų tikėjime

(Tąsa.)
—Taigi, kad senai reikėjo!—ir sunaus 

balse kartėlis praskambėjo.—Einu rengtis.
—Tai tuojau?—nustebo tėvas.
—O ko lauksiu?—atsakė sūnūs, jau ei

damas į trobą.
Tėvas pasižiurėjo paskui, pastovėjo ir 

nuėjo į daržinę brikelio ištraukti. Širdyje 
keistas jausmas grūmėsi: ir gaila kažko 
buvo. ir kažkodėl lengva... Ir stumdamas 
brikelį, senis niimą kartą pajuto, kad pa
senęs. Nebe tie metai jau buvo —išstūmė 
brikelį atsisėdo ant kulbės atsikvėpti. Ne
spėjo atgauti kvapo, žiuri—merga išsitie
susi prie daiginės pamatų guli. Piktumas 
pagavo senį.

—O tu čia ko? Laukuose bulvės nekas- 
tos, o ji sau drybso!—iš baimės, staiga an- 
temdžiusios akis. senis nepamatė, kr 
merginai yra, tiktai širdimi nujautė, ir b-"’ 
mė su piktumu nukrėtė senio gyslas:—Eik 
bulvių kasti! •

Merga tiktai sukiutėio ir nieko neatsa
kė. Paskui sunkiai, tarsi negalėdama nuo 
žemės atsiplėšti, abiem rankom pasirem
dama. atsikėlė, žvilgterėjo abejingomis, 
nematančiomis akimis į senį ir. pasiimda- 
ma nuo žemės šakes, ne seniui, bet kaž
kam kitam atsakė:

—Einu!
Ir nuėjo svyruodama į lauku*.
Senis atsikėlė, pažiurėjo į nueinančią ii 

galvą pasikrapštė:
—Tai matai, norėjo mano mani būti. 

ale, mergele...
Nepabaigė senis kalbos, nes ir nežinojo, 

kaip pabaigti. Sena širdis atlyžo, senos ko- 
įosLp-iadėjo drebėti.

—O gal?—pagalvojo senis.—O gal...
Bet ir galvoti nepabaigė senis. Tiktai 

pii mas abejonės plyšys atsirado jo užkie
tėjusios širdyje ir įskėlė surambėjusi už
sispyrimą. Bet čia atėjo iš trobos išsipus
tęs sūnūs, piktas ir paniuręs,—anksčiau 
atsiradęs lengvumas ir aiškumas kažkur 
dingo, širdi slėgė neaiškus nujautimas ii 
viską gniuždė sunkus, aklas abejingumas. 
Atėjęs įsikišo arklį i važį. pliaukštelėjo
LHTLaUU
pro vartus.

Iš po nakties tie vartai buvo išdegutuoti 
Jaunikis, parvažiavo iš piršliu smarkiai 
įkaušęs, nei nepastebėjo.—nuvilto darži
nėje į šieną ir užmigo. Tiktai senis Dagi
lis, vesdamas auštant arklius į lauku*, pa
matė ir vos nesprogo iš piktumo.

—Tai tau dabar ir gana!—nutirpo se
nio visos gyslos.

Tokios gėdos dar jo namai nebuvo ma
tę. Ir kad niekas nepamatytu, paleidę* 
arklius ant kiemo,ristele nutursino prie šu
linio. pasisėmė vandens kibirą, pasiėmė 
šiaudų gniūžtę ir pradėjo švei*ti degutą 
nuo vartų. Bet veltui buvo senio pastan
gos. Šveitė net sušilęs, bet degutas sunkiai 
vandeniu nuplaunamas. Iš to aomaudo se
nis visas net drebėjo. Tiukčiojo gyslos, 
virpėjo rankos, o juodos dėmės vartuose 
buvo tarsi išdegintos.

Taip ir nenuplovė senis Dagilis nuo °a- 
vo vartų gėdos.

IV.

IIIVIMJ i c: v ui iivcunpr,

mokėti už ta pervirši, ką jis paskelbta ta žinia, kad A- Policija kamantinėjo ii 5- Die\ą. O čia juk to.i da ne 
uždirbo viri $750. štai pa- meriką yra užsimojus pasta- valandas. Jisai bažijosi. kad i viskas- Nesinori darkyti po

tyri sekančiais metais 185.- j0 organizacija niekad ne- piera ir gaišinti laiką karto-i 
3340 000 orlaivių, 120.000 tankų. 'turėju^i jokių įyšių nei su ’ Jantkokias nesąmones. At- 
1.100 55.000 kanuolių fašistų or- Hitleriu, nei su jo agentais.1 rodytų, kad jau visi Ameri- 
------ laiviams šaudyt ir 18,000,- nėra gavusi jokio* para-

vyzdy*:
Mcteri-- uždirbo 
Vvras gi ....

J S VISO $1,440 000 tonų laivyną.

Jeigu visą šitą sumą ra
portuos vienas šeimynos 
galva, tai taksų mokėt ne-

TURI VEDĘS 9 PAČIAS.
Valdžios agentai Los An

geles mieste suėmė apgavi-
reikės; bet jeigu kiekvienas ką. kuris turi vedęs 9 mote- 
raportuos atskirai, tai vy- pjc. Jisai vadinasi Melville, 
ras turės užmokėti apie $40 bet turįs ir 28 kitokius var- 
taksų. dus. Jis prisiplakdavo prie

Bet jeigu šeimyna turi turtingų moterų, apsivesda- 
gvvenamajį namą. kuris yra Vo su jomis, išviliodavo pi-

mos iš šalies, išskyrus au
kas, kurių surinkdavo pra
kalbose po apie $30 ar $40. 
Organizacija veikė Mas a- 
chusetts valstijoj 5 metus ir. 
kaip jis išsireiškė, turėjo 
5,000 narių arba rėmėjų, j 
Dabar jis jokių mitingų ne
rengsiąs; jis norįs dirbt: 
Amerikos labui.

Policijos viršininką;užrašytas ant moteries var- nigus ir pabėgdavo. Tuomet i.,. M ‘ .„ii*do, tai tada patartina daryti jiįkodato kitų. i tk“’
atskirus raportus, nes mote 
tis tuomet galės iš savo pa
jamų išskaityti pereitais 
metai* užmokėtus miestui 
taksus už tą namą ir kito
kius ekspensus, kaip pro
centus ant morgičių, namo Imis 
nusidėvėjimą, pataisymui, 
nesukolektuota.> vendas ir tt. 

Jeigu namas užrašytas

KENNEDY PARDAVĖ 
SAVO RUMUS.

Joseph P. Kennedy. bu
vęs Amerikos ambasado
rius Anglijoj, šiomis dieno- 

pardavė savo rumus; 
New Yorke. Ta to “praper- 
tė” buvo miesto įkainuota 
$167 000

tos “krikščioniškos” veiklos 
iš naujo, tai už praeitį ji? 
nebusiąs persekiojamas.

kos lietuviai turėtų suprasti 
ir žinoti, iog Dievas, dievai 
ir tikėjimas į juos, tai tuš
čia* dalykas, bet ištikro, į 
taip nėra.

Štai, tik kelios dienos at
gal teko man sutikti tūlą lie
tuvi. apie virš 30 metų am
žiaus. ir atrodė palavintas, 
bet vos tik negavau mušti 
nuo to fanatiko, kada pasa
kiau savo nuomonę.

Kūjų Vincas.

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo ji 
apsisaugoti. Parašė D-ras F \Ta 

iulaiOs. Antra, peržiūrėta ir paz'- 
rn.ta laida. Kaina........................ 2Th

OI R POTIPY
~The |tarjw»se of the Asuoeialion shall 

_________ . he hrlp preserve the Meal« and
IJljJTlJTjJ’B?| traditioa' of onr eoiintry, the I'ntte„ 
K WT~ V t'l*71f States of Imrriea. to rerere it* l»«- 

and fa«ptre Mbers to rrspeet and ohe;Hfithem. and in all wa,s to aid in makinir 
thi« eonntry srrater and hetter“

O Ulė, kaip išėjo į laukus, taip ir nuėic 
tiesiai, nežiūrėdama, kur eina. šakė* iš
krito iš rankų, nepastebėjo ir nepakėlė. 
Akys sustingo iv kažkur toli įsmigo, nieko 
nematydamos. Visa buvo sunki nepakelia
ma. tarsi iš akmens. Ir staiga, pati net išsi
gando, pravirko moteriškai, garsiai, nesu
valdomai, kiuvinomis ašaromis, viduryje 
laukų, kurie anksčiau nuo ios dainų skam
bėdavo. nuo ios rankų žaliuodavo, vilny
davo vėjuje, kaip jura.

Vėjas pagriebė mergo* rauda, nunešė 
per laukus, atsiliepė pagiryje. Bobos, ka
susios laukuose bulves, sustojo tarp ežių 
bulvienojuose, pakėlė galvas apsižvalgy- 
damos, pamatė Ulę ir suprato mergincr 
nelaimę, bet neužjautė. Sukranksėjo, kaip 
varnos prieš vakarą:

—Tai tau, prisiuliojo!... Susilaukė, ko 
norėjo...

—Kur jau čia norės tokio* gėdos!— 
pertai ė pagyvenusi moterėlė.—Kai uliojo. 
nepagalvojo, o trukt čia mergą suėsi!...

—Taigi, taigi,—pritarė sena. dievobai
minga merga Agota.—Iš visų kampų nuo
dėmė tyko, nepasisaugosi!... Ar tai žertas, 
mergeles, tie bernai pasileidėliai taip ir 
lyja akimis...

—Ar ir tave, Agotėle? — prunkštelėjo 
jaunesnėsės mergos.

—Manęs tai jau joks nelabasis nesu- 
gundys,—nukaito Agota.—O jums, mer
gelės, reiktų pasisaugoti!... Vakarais rą
žančiu sukalbėtute, dažniau išpažinties ei

lute. tai ir nereikėtų paskui žliumbti. Duos 
Dievas, ištekėsite...

—O tau ar davė?—perkirto raudon
skruostė ir storablauzdė merga Marė, ku
riai labai nesikentė ištekėti, tiktai bernai į 
ją visai nežiūrėjo. Tai ir pasakė, lyg ant 
bernų pykdama, lyg Agotai taikydama, ir 
pataikė tiesiai jai į širdį.

Visi žinojo, kodėl Agota liko netekėju
si. Brolis nusuko dalį, tai kas ims mergą be 
dalios ir dar negražią?—Taip ir liko vi
sam amželiui visų neapkenčiama įnamė. 
Karti tai buvo duonelė. Dažnai atsidusda
vo, nors ir buvo padariusi įžadus skaisty
bėje gyventi, kad duotų Dievas bent už 
kokio našlio ištekėti,—eitų, nieko nežiūrė
dama. Bet ir našliai neužklysdavo. Tai ir 
liko senmergės vienintelė paguoda—sau
goti viso kaimo merginų skaistybę. Ji pir
moji pastebėjo ir Ulės nelaimę ir po visą 
’:aimą ant galo liežuvio išnešiojo. Baisi 
pagunda buvo senai mergai, tiktai ja nie
kas nesusigundė, tai ir atsikirto su šir
dimi:

—Lakstyk, lkastyk, kaip kalė, pasika- 
sojusi andaroką!... gausi!... Ana jau ga
vo!...—ir nusispiovė iš piktumo.

Bet niekas į ją daugiau nekreipė dėme
sio. Senesnėsės moterys pradėjo vėl kasti 
bulves, o mergos, vis dar susirūpinusios, 
lydėjo akimis Ulę ir viena kita prasitarė:

—Kur gi ji eina?
Bet pabėgėti, paklausti—nedrįso. Tik

tai su užuojauta sekė paskui ją akimis.
O atsipeikėjusi Agota pati sau po nosi

mi murmėjo:
—Kur gi eis? Žinoma, į pragarą! Tokia 

nuodėmė!... Ar tai žertas?... Neduos pra- 
baštėlis išrišimo... Reiks per mišias su 
virkščių vainiku bobinčiuje stovėti, o nak
tį varpinyčioje grūsti piestoje vandenį...

Bet Ulei visai nerūpėjo nei sustojusios 
moterys, nei jų kalbos, o dar mažiau visos 
bausmės,—čia, žemėje, ir ten—pragare. 
Kuo ji kalta buvo? Tiktai todėl, kad ji 
jauna, graži ir linksma buvo, tai kibo prie 
jos visi bernai, bet vesti nei vienas neno
rėjo. nes ji neturėjo nei kraičio, nei paso- 
gos. Nepatiko jai Antanas, tas surambėjęs 
senbernis, nieku budu ji butų už jo nete- 
kėjuSi, bet atsitiko nelaime, fniSitVCre Ją 
daržinėje ant šieno, tai ką ji galėjo pada
lyti? Ak, kad bent tas mėlj^iakis Jurgis 
butu buvęs... Jis butų jos pasigailėjęs, ne
palikęs vienos. Bet dabar ir jam, ar gali ji 
pasirodyti?... Tai kam pasiskųsti, kur pa
siguosti? Tylėjo merga. Gal nieko nebus, 
nieks nesužinos. Bet ir buvo, ir sužinojo. 
Skandintis nenorėjo, bet ligi paskutinės 
dienos vis dar tikėjosi.—ar vieną kartą jai 
sakė. rigzdamas į akis,—ves ją Antanas, 
išeis ji su juo į dvarą, tuščia tų senio na
mų, ir be jų bus galima gyventi, tiktai pa
bėgti nuo piktų liežuvių, pasislėpti nuo 
svilinančiu akių... Bet kur? Eiti vienai į 
dvarą? Niekados! Ten laukia tiktai dar 
didesnė gėda, dar piktesnis pasityčioji
mas, dar žiauresnis išjuokimas. O kur eiti. 
kur dingti—neišmanė galva, tiktai norėjo, 
kad žemė prasivertų ir ją nelaimingą pri
glaustų, paslėptų.

Bet žemė tylėjo. Skleidėsi vakaro sute
mos, kėlėsi iš pabalių tirštas, nepermato
mas rūkas, ir jis paslėpė merginą nuo svie
to akių. O ji vis dar ėjo, verkdama ir per 
ašaras nieko nematydama. Kur ėjo—pati 
nežinojo, tiktai širdis iš gailesčio plyšo, 
tiktai strėnas baisus skausmas laužė, tiktai 
kojas kirstę pakirto, kad jos smuko, tarsi 
prakeiktos. į žemę, ir rodėsi, negalėsi jų 
daugiau pakelti ir nei vieno žingsnio 
žengti.

Sutemus galulaukėje suklupo mergina. 
Sudejavo, už širdies griebėsi ir parpuolė, 
o jos dejavimas klaikiu aidu per girią nu
ėjo, medžius iš sielvarto palenkdamas. 
Mėgino atsikelti, bet ir vėl nežmoniškas 
skausmas parklupdė.

Visą naktį raičiojosi mergina pagirio 
kimsynuose, dejavo, šaukė iš baisaus 
skausmo, bet niekas negirdėjo, niekas į 
pagalbą neatėio. Tiktai nuslinkus rokui, 
prablaivėjo tolimas ir aukštas rudens dan
gus ir sumirgėjo graudžios, kaip ašaros, 
žvaigždės.

Kai nurimdavo skausmas, žiūrėdavo su 
begaliniu sielvartu į mirgančias žvaigž
des. tarsi jieškodama jose paguodos, tarsi 
norėdama jas suskaityti... Kai krisdavo 
padangėje žvaigždė. TJlė skausmingai už
simerkdavo, ir nyku ir gera pasidalydavo, 
tarsi ji pati drauge su žvaigžde kristų.

Paryčiu visos žvaigždės nublanko, ro
kas vėl pasikėlė, pradėjo krėsti šaltis, ir 
baisus skausmai vėl Ulę surėmė. Bet da
bar ji nedejavo. Tyli, kaip žemė. kentė io.

Ir saulei tekant, su pirmais spinduliais, 
gimė Vincas Dovinė.

(Bus daugiau)

i l
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ŽINIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

Vėliausi Įvykiai Pacifiko Karo Teatre PAJIEŠKOJIMAI

(Gautos aptinki niais keliais)

KAUNE REKVIZUO
JAMI BUTAI.

STEIGIA VOKIEČIŲ 
KALBOS KURSUS..

Švedu laikraštis “Svens- “Deutsche Zeitung im 
ka Dagbladet” iš Berlyno Ostland” praneša, kad 
praneša: “Vokiečių komi- kiekviena pramonė ar Įstai- 
saras Lietuvos sostinėje £a turinti iš savo tarnautojų 
Kaune atsišaukimu i gyven- tarpo pasiųsti į vokiečių 
tojus praneša, kad dabarti- kalbos kursus bent po tris 
nių trukumų metu reikalin- žmones. Jiems turis but’ 
ga plačiu muštu rekvizuoti suteiktas galimumas lankyti 
Kaune butus. Tokią priemo- tuos kursus popiet, tarp 5 ir 
nę. tarp kita ko, tenka pa- 7 valandos. Artimiausiu lai- 
vartoti dėl tos priežasties, ku prasidėsią kursai knyg- 
kad vokiečių kariuomenės vedžiams, stenotipistams ir 
daliniams, iki šiol karia vu- kitiems biurų tarnauto jams. 
siems Rusijos viduje, bus Vietoje patiems mokintis 
užleistos patalpos žiemai vietos žmonių kalbos, oku- 
Lietuvos sostinėje. Gyven- pantai nori kad vietos žino
tojai raginami paaukoti pri- nės mokintųsi jų kalbos, 
vatinius patogumus, kol at- Taip pat darė ir pirmieji 
statymo darbai pasistūmės okupantai—bolševikai, ku- 
tiek pirmyn, jog jų dispozi- brukdavo Lietuvos gy- 
cijdn bus galima pavesti, ventojams maskolių kalbą.
daugiau butų. Šeimoms, ku- -----------------
rioms teks apleisti butus, NACIAI ĮVEDĖ TIKRĄ 
bus nurodytos laikinos pa-į BAUDŽIAVĄ, 
talpos.” ! Kauno miesto vokietys

Taigi vokiečiai elgiasi Iv- komisaras Įspėjo per radiją 
giai taip. kaip bolševikai, i visus gyventojus, kad jie už- 
Anie irgi buvo atėmę iš mirštu anksčiau paskelbto 
žmonių visus geresnius bu- “Patvarkymo Darbo Jė- 
tus ir suleidę Į juos raudon- i goms Naudoti.’’ Pagal tą 
armiečius ir čekistus. .patvarkymą, visi gyventojai

-----------------'nuo 15 iki 60 metų amžiaus
ORGANIZACIJOMS IR Į privalo dalyvauti priversti-
SUSIRINKIMAMS REI- ’ nuošė darbuose. Už šito pa-
KALINGI LEIDIMAI. : tvarkymo nepildymą, vo-
Lietuvos komisaras Lon- i kiečiai grasina sunkiomis 

se nustatė leidimų tvarką, bausmėmis — kalėjimu iki 
susirinkimams ir organiza-: 6 mėnesių arba pinigas iki 
cijoms steigti. Pagal aną ’ 1.000 markiu. Tai aršiau da 
patvarkymą, apie naujos or- negu prie bolševikų dikta- 
ganizacijos sudarymą rei- turos.
kia pranešti komisarui ne į 
vėliau, kaip vieną sąvaitė

KELEIVIS, SO. BOSTON

šis žemėlapis parodo svarbesnes Pacifiko vietas, kurias dabar japonai atakuoja. Vyriausis Filipinų miestas Manila (1) jau jų rankose, bet jie da negali užvaldyti Manilos Įlankos, kurią saugoja Koregidoro tvirtovė. Iš Burmos (2) amerikiečių ir anglų orlaiviai bombarduoja japonų aerodromus Tailande, iš kur japonų orlaiviai lekia bombarduot anglų Malają (3). Malajoj japonai turi iškėlę armiją su tankais ir žygiuoja žemun į pietus, kur randasi garsi anglų tvirtovė Sin- gapora.. Aptemdintas žemėlapio plotas yra japonų užimtas. Be to, japonai iškėlė savo kariuomenę anglų Bornėjoj(4). Japonų orlaiviai jau dukart bombardavo Australijos teritoriją New Guinea (5). Kinijoj, ties Cangša (6). japonams suduotas skaudus smūgis; per tris dienas kiniečiai tenai paklojo jų apie 52,000. Australija pavedė Amerikos laivynui uostą Darwiną (7).

Bronė Marcinoniutė, po vyru Gar
bačiauskas. pajieškau pusbrolio ir 
pusseserių—po motina Marcinoniu- 
tės, o po tėvais Simutis, prašau atsi
šaukti. Kurie žinot kur jie randasi, 
malonėkite pranešti, busiu labai dė
kinga. (5)

Bronė Garbaėauskas
866 Winchester avenue,

New Haven, Conn.

Kur gyvena JONAS ŽEMYS, iš 
Lietuvos kilęs iš Išlandžių kaimo, Gi
žų parapijos, Vilkaviškio apskričio; 
girdėjau kad gyvena Amerikoje, Det
roit, Mich. Aš esu Magdės Žemiutės 
sūnūs, Mikolas Leonas. Prašau atsi
šaukti. Dabar aš esu laikinai palik
tas Amerikoje. Mikolas Leonas (6
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Marijona Strasdzukė (White), 
Juozo Strazdo duktė, pajieškau dė
dės PIJUšO STRAZDO, iš Lietuvos 
paeina iš Parausų kaimo. Pilviškių 
parapijos. Girdėjau kad jis gyvena 
Pennsylvanijoj apie anglių kasyklas, 
girdėjau kad ranką nupiovė bedir- 
l>ant kasyklose. Prašau dėdę atsi
saukt, kurie žinote kur jis gyvena, 
praneškit jo adresą, už tai tariu 
ačiū. Mary’ \Vhite

R. F. D. 2, Thomaston, Conn.

Pajieškau brolio ANTANO MAČIO, 
Vilkaviškio parapijos, Znočkų kai
mo; jis gyveno Škotijoje. Prašau at
sišaukti. kurie žinote kur jis randasi, 
malonėkit pranešti jo adresą. (5)

Adelė Maciutė-Čuprinskienė
3247 So. Union avė., Chicago, 111.

Karolina Kraskauskienė-Bulovaitė, 
pajieškau brolio JUOZO BULAVO ir 
kaimyno Antano Bulavo, paeina iš 
Puškonių kaimo, Panemunio parap. 
Prašau atsišaukti, kurie žinot kur jie 
randasi, malonėkite pranešti jų ad
resą, busiu dėkinga. (2)

Mrs. Karolina Kraskaualcas 
315 Union Street, Gardner, Mass.

APSIVEDIMAI.

SPIRIA ŪKININKUS 
GREIČIAU ATI
DUOTI JAVUS.

LIETUVA SUSKIRSTY- VOKIEČIAI PAĖMĖ VIL
TA I 6 APYGARDAS. NIAUS RADIJO STOTI.
Lietuvoje sudaryta nauja “Deutsche Zeitung im 

Per Kauno radiją buvo, apygarda, kurios priešakin Ostland’’ praneša, kad Vil- 
paskelbtas Vokietijos gene- atsistos vokiečių komisaras, niaus radijo stoti siomis die- 
ralinio komisaro Lietuvoje Jos centras yra Panevėžys, nomis paėmusi savo žinion 
raginimas Lietuvos ukinin-; Į tą Įeina Panevėžio ir apy- Vokietijos valstybinė radio- 
kams greičiau pristatyti pri-; linkinės apskritys. Lig šiol Jono bendrovė. Bet Vil-

Per Kauno radiją buvo klausančius iš jų, pagal pri- visos tos apskritys įėjo i niaus lietuvių orkestras, ku- 
patarimai duodami šeimi- statvmo nrievole- iavus Šiaulių apygardą, bet prak- ris susideda iš 50 muzikų,

“KELEIVIO” KALENDO
RIAUS 1942 METAMS 

NELEISIM.

IR VILNOS KOVAI SU 
BOLŠEVIZMU.do įsteigimo, tačiau prieš f- 

leidimo gavimą organizaci
ja negali pradėti veikti.

Noriu susipažinti su rimta ir tei
singa našle ar mergina, nuo 35 iki 
45 metų amžiaus. Prašau rašyt taip:

V. J. Sturgis <4)
244 Keap st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau moteries kuri mylėtų 
gyvent ant kontrų; esu našlys 51 m. 
amžiaus, gyvenu vienas. Gerai mo
teriai butų lengvas ir geras gyveni
mas. Plačiau paaiškinsiu per laišką.

W. K. 253 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Noriu susipažinti su mergina tiks-
Pranešam draugams, kad SS- "f£

“Keleivis” Kalendoriaus “M”™* prašau man tokią merginą
1942 metams neleis. Tiems SSTBJSf-.ShSS.e“:
draugams, kurie jau prisiun- r?tų arčiau susipažinti su manim, tu- . . - . 7 ~tzi j • sutikt gyvent ant farmos. As
tC pinigUS UZ Kalendorių, esu vaikinas 40 metų, negeriu svai- 
pailginsime prenumeratą
atatinkamui laikui. rašykit. p. k. g-2)

“IT-1 >» A J 90—31, 76-th st., Woodhaven, N. Y.‘Kel.” Administracija.

neleidžiamas joks viešas su- ba megstinių kariams. Tuo- yra gavę g vokiečių Įstaigų Tokiu budu dabar Lietu- 
sirinkimas. Šis nuostatas ne- mi, esą, bus padėta sunai- parėdymus, kiek centnerių va suskirstyta Į 6 apygar- 
taikomas laidotuvėms ir re- kinti bolševizmą ir atstatyti javų, * bulvių ir-pašaro jie das: (1) Vilniaus miesto, 
Ilginiams susiėjimams baž- “naują Europą.“ ‘privalo pristatyti iki tam
nyčių patalpose ir kapinėje. tikro laiko (centneris lygus

Kaip iš Kauno praneša- ROKIŠKY SUVAIDINTA 50 kilogramu arba 110 sva- 
ma, tuo patvarkymu pasi-; “AUŠROS SŪNUS.” — —
rėmus buvo uždarytos viso5 Patiria, kad Rokiškio rie pristatysią produktus 
politinės partijos. Jis lietė apylinkės Lietuvių naciona- prieš terminą busią duoda-' 
ir Lietuviu nacionalistu nar- listų partijos vado pareigas ma premija — 1 kilogramasl 
tiją. bet jai tuoiau pat buvo eina L. Grigonis. druskos už kiekvienus 10 ki- •
leista toliau veikti. . Rokiškio apylinkėje su- logramų pristatytų

Ar kitos politinės parti- daryta scenos mėgėių stu- dūktų.
jos Lietuvoje dabar gali nė. kuri suvaidino S. Čiur- ‘ ------------------
veikti, žinių nėra. lionienės “Aušros Sūnūs.”

Gauta žinių, kad atgaivi- Rokiškyje Įsteigtas miš- 
no savo veikimą lietuviu ra- njS choras, vadovaujamas 
Šytojų draugiia. Jos pirmi- muzikos mokytojo Jovaišos, 
ninku išrinktas rašytojas Rokiškio apskrityje vei- 
prof. V. Mvkolaitis-Putinas. kia 209 lietuvių liaudies

Tą draugiją bolševikai mokyklos, 
buvo pasmaugę.

(2) Vilniaus krašto. (3) 
Kauno miesto. (4) Kauno
krašto, (5) Šiaulių krašto ir! { 

ru). Tiems ūkininkams, ku-’ (6) Panevėžio krašto.
---------------- !»

ŠIAULIUOSE OKUPAN- J

▼ m * •
Panevėžio mieste šiuo lai

ku priskaitoma jau 24,000 
gyventojų.

' ŽILI PLAUKAI
Prašalink ŽILUS PLAUKUS 
ant visados. Vąrtok 

ROXY FOR GRAY HAIR
TAI ĮSITAISĖ RAMOVE. } Naujas išradimas sugrąžins piau- 

T ♦ kų spalvą taip kad atrodys natu-
Pasak “Deutsche Zeitung } rališki i trumpą laiką, su prisiun-

Pro_ im OstlandL” Šiauliuose {timu ,L 'ROXY REMEDIES
BIRŽUOSE LITERATŪ

ROS VAKARAS.

Biržuose prie Lietuvių 
nacionalistų partijos veikia 
Maironio vardo meno kuo-

esanti Įrengta nauja vokie
čių karininkų ramovė (ka
zino). Tuose rūmuose Ne- 

; priklausomos Lietuvos lai
kais buvo lietuvių karininkų 
ramovė.

6859 SO. WESTERN AVĖ 
CHICAGO, ILL.

Petronėlė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,’

ragai ji.b.
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu ,

žmones rašyti išmoko, kokiu budu 15- £>»<>*» kojų «r nuo kaulų gėlimo, 
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau- “augi tunu Ganngą Gydymo Mostį 
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. n,,A
A oda rvta $2 50

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................. 25c

REUMATIŠKI SKAUSMAI?
Pain-Ejcpclleris, kuris yra stebėtinu lin i- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią. raminančią 
šilumą. Virš lt milijonų bonkučiu parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-ENPELLER

nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patari .ną ir busit patenkinti. (-) 

i ET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water St, Philadelphia, Pa.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
j CASTILE OLIVE OIL 

SHAMPOO
« padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
• U. S. P. Išplauna 
l pleiskanas ir viso- 
» kius kitus nešvaru-
• mus ir sustiprina J odą. 50c. už bonką.

; ALEXANDER’S

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk-pa, kuriai vadovauja moky-! PRADĖJO VEIKTI TE- 

tojas Leonas Kuodys. Kuo-Į LEGRAFAS.
pa šiomis dienomis surengei Nuo lapkričio 3 d. Lietu- 
didelį literatūros ii’ kultūros i vo je vėl visuotiniai leistas 

telegramų susisiekimas. Te-
“PATARIMAI NAMAMS

IR KIEMUI.” . , . , ,
D t- , • • • . . vakarą, kuriame dalyvavo, Per Kauno radiją įvesta moky£jai Petras Zįblac- 

Alvtaus miesto burmistru 3 kartus per sąvaitę radio- . J T Leonardas Matuzevi-

NAUJAS ALYTAUS 
BURMISTRAS.

Pekla
paskirtas Pranas Matulio- valandėlė ūkininkams. Ji 
nis, žinomas lietuvių visuo- pavadinta: “Patarimai na- 
menės veikėjas.1 mams ir kiemui.”

Sužeisti Amerikiečiai Sveiksta

čius. Julius šimkevičius,

legramos gali būti rašomos 
arba lietuvių, arba vokiečių 
kalba, šifruotos telegramas

Kazys Liaudanskis ir Jaku-; nepriimamos. Telegramos 
bauškas. įžodis kainuoja 15 pfenigių.

‘ Telegramos Į užsieni atro-! 
do. vis dar nepriimamos.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

HAIR 
REFRESHING TONIC

SOUTH BOSTON, MASS. *♦

popierinį dolerį laiške. Adresas:
P\UL MIKALAUSKAS 

248 W. FOURTH STREET
SO. BOSTON. MASS.

xjč« s;k'x
X?
SBE KORTELIŲ NEGALI

MA NUSIPIRKTI 
VALGYT.

Nuo gruodžio 1 dienos 
vokiečiai visoj Lietuvoj Įve
dė maisto korteles. Be kor
telių niekas negali valgo
mųjų daiktų nusipirkti, o 
pagal korteles parduodama 
labai mažai.

BE LEIDIMO NEVALIA 
EITI PER SIENĄ Į

Lietuvos gyventojai per
spėti, kad peržengti Vokie
tijos sieną be nustatytų pa

RINKS KULTŪROS 
PAMINKLUS.

Gaunama žinių, kad Kul 
turos paminklu apsaugos į- 
staigos meno skyrius pasiry
žęs surinkti po kraštą išmė
tytus meno bei kultūros pa
minklus ir juos sudėti Vy
tauto Didžiojo Kultūros 
Muziejuje Kaune.

BAUDŽIA SPEKU
LIANTUS.

______ _ Iš Kauno pranešama, kad
žymėjimų draudžiama. Pra-i^en varoma intensinga kova 
sižengę prieš šią tvarką busi?4,.sPe^uliaclJa- Uz kainų 
suimami ir baudžiami teis- i kėhma nuo lapkričio lo iki 
mo i gruodžio 1 d. Kaune nubau-

___________ sta 76 asmenys.

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

1 ga. Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

i?.
g
i
KK
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XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

Šie amerikiečiai buvo sužeisti netikėtai japonams užpuo
lus Pearl Harbor uostą Hava iu salose. Dabar jie sveiksta.

SUPIRKINĖJA GY
VULIUS.

Vilniaus srityje “Maisto” 
bendrovė Įrengė 23 gyvulių 

Į supirkinėjimo punktas.

PANEMUNĖJE IR OBE
LIUOSE.

Panemunėje ir Obeliuose 
atidaryti prie pradžios mo
kyklų septintieji skyriai.

Knyga gaunama “Kelei
vio^ Knygyne.

Adresas: “KELHVIL” 
253 BROADWAY.

SO. BOSTON, MaSS. 

Taipgi ir pas

A. M. METELIONI 
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.
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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 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

i i i
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Karo Laikas, Reikia Taupyt Materiją “KELEIVIS” DDODA KHYCDMoterims Pasiskaityt
si SKYRIŲ TVARKO 
M. michflsonienė _l I

NETIKĖTAI PASIRODĖ vių ilgos korespondencijos.
Sulaukus 50 metų vedybi

nio gyvenimo yra jau kas 
nes tokio džiaugsmo

KAS MOTERĖLES UŽ- 
1NTERESUOJA.

Visai netikėtai pasirodė 
ką musų moterėlės myli ir 
kas jas daugiausia užintere- 
suoja. Koks metas atgal šia
me skyriuje tūla Motina bu
vo iškėlus klausimą, ką da
ryti kad kaip nors sumaži
nus nesubrendusių jaunuo
lių, kartais dar kūdikių, su
situokimus. Rodos, tai buvc 
labai opus klausimas kiek
vienai motinai, vienok mo
terų atsiliepimas i tai buvc ti, o mane jos vieton tar- 
beveik zero. Pora vyrų tam 
pritarė—ir tuo viskas užsi

kita.
imtai kas sulaukia. Išauklėti 
šeimą ir pernešti visus gyve
nimo vargus ir nemalonu
mus, ir dar santaikoj svei
kiems sulaukti 50 sukaktu
vių, yra tikrai verti pasvei
kinimo ir garbės.

Tai toks vra mano atsa
kymas gerbiamos Pittsbur
ghietės kritikams. Dabar 
galit Pittsburghietę pamirš-

baigė. As pradėjau manyti, 
kad musų moterys arba lai
kraščių visai neskaito, arba 
nemoka rašyti ir savo mir j 
čių išreikšti. Bet aš klydau I 
Dabar jau išlindo yla i J 
maišo. Kaip tik gerbiam* j 
Pittsburghietė užmynė jom i 
ant skaudžios vietos, ta < 
moterys pakilo kaip kok 
organizuotas suk i 1 i m a 
prieš tą visais žvilgsniai 
teisingą Pittsburghietės iš 
sireiškima. Jai viena mote 
relė išrėžė tikrai keista pa 
mokslą. Girdi: “Aš guliu i 
keliu su ‘Keleiviu’ ir visur ’’ 
su savim nešiojuosi, todėl i 
nonų kad jis rašytu apie v 
sokias pares ir sukaktu ve' 
nes apie tai man geriausi.' 
patinka skaityti ir tas man 
daugiausia interesuoja.’ 
Tai yra apgailėtina.

Man “Keleivis” irgi p? 
tinka: aš ji ištisai perska’ 
tęs nunešu ir tiems drav 
gams, kurie neišgali užs: 
prenumeruoti, ir jiems pa 
lieku. Kad aš “Keleivį” ge 
riausia myliu, parodo tae 
kad aš jį nuolatos turiu už 
sipernumeravęs net nur 
1908 metų, ir neketinu su 
juom skirtis kol gyvas bu
siu, vienok aš nesakau, kač 
dėl to “Keleivis’’ turi mane 
korespondencijas talpini 
arba privatiškus mano gy-

kucti, nes aš su Pittsbur
ghietės nuomone pilnai su- 
.ir.ku ir sakau, jog tikrai rei
kia mažint “Keleivy” to
kias naujienas. Bravo. Pitts- 
’ urghietė 1

Detroitietis.

1OTERY5 DŽIAUGIASI 
DOVANOMIS.

Gerbiama M. Michelso- 
rienė:—

Nuoširdžiai ačiū jums ir 
icom aukautojom už pa
kirtą man dovaną. “Kelel
io” prenumeratą ant metų. • 
\š esu labai patenkinta to- 
ia laime, nes visai nesud
ėjau ka nors laimėti. Dar 
'artą didelį ačiū jums ir 
'artu drg. Liutkuvienei.

Viso labo.Barbora Gurskienė.

štai kaip išrodo vėliausi moterų aprėdalai Floridoj. Kunigai barasi, kad šitokie kostiumai išves vyrus iš doros kelio, bet moters atkerta, kad reikia ta upvt materiją, nes dabar yra karo laikas.
kurios skyrė dovanas ir ma-' 
nes nepamiršo. Aš nesitikė
jau ką nors laimėti už toki 
menką pasidarbavimą, to
dėl ir negaliu išreikšti to 
smagumo, kokį man ta ma
loni žinia atnešė. Daug. 
daug kartų jums visoms 
ačiū.

Su gilia pagarba,
B. Pugžlienė

(Brooklvnietė).

Gerbiama Redakcija:—
Siunčiu širdingiausį ačiū 

Moterų Skyriaus vedėiai ir 
'itom dovanų skvrėjom už

■nan paskirtą dovaną. Man __________
-ra be galo linksma, kad Ką MANO APIE MOTE- 
^ano eilerastis laimėto do- RIS DAIRIOS TAUTOS? 
'ana. Dar karta visoms dė
lioju. Graikai sako: “Meilė ak

la, bet apsivedę meilužiai Agota Luskus tuoiaus praregi.”
Italai mano. kad moteris 

gali būti saldi, kaip medus, 
ir karti kaip tulžis. Medus

Draugiškai.

(Vargo Duktė).
--------- -

Michelso-Brangi 
niene:—

Jus negalit 
o džiaugsmo

drg.
gali virsti tulžia, bet tulžis 
nekuomet nebus medum.

r_____ Olandai sako: “Kas myli
venimo r.uotikius aprašyti j ;au pamačius Moterų Skv- savo žmona, tas visada pa- 
Aš turėjau jau porą šerme- riuje, jog aš laimėjau*dova- lieka ją namie.”

na. Laikau sau didele garbe Japonų nuomonė: moterį 
'uiti laimėtoju tarpe. Siun- ir mulą labiau veikia švel
niu didžiulį ačiū iums ii- drg. numas. negu botagas. 
Liutkuvienei už jūsų nenu- Arabai tvirtina, kad vy
kstantį darbą moterų nau- ras turi tartis su žmona Vi
dai.

Nors aš ir neturiu didelio 
gabumo, vienok laiks nuo

įsivaizduoti 
koki aš turė-

GRANITO AŠAROS.
šiandieną saulė netekėjoIr gaubė tamsios miglos rytą;Skaidri rasa tiktai spindėjo Ant gatvių kietojo granito.
Apsiverkė prie kelio beržasIr šilas ošė liūdną dainą;Nes sūnų budeliai nužudėIr motina iš proto eina.
Už tai, kad sunkus pančiai žvanga,Kad neša šviesą Prometėjai;Vis rieda ašaros ant štangų Ir siunta pašėlimo vėjai.
Ir nestebėtina, kad mieste.Ant gatvių kietojo granito.Kas dirba, ašaras vis liejaIr gatvėmis išalkę klysta.
BH saulė neteka padangėjIr tamsios miglos gaubia rytąTik tam. kad trenkiam žemės štangasIr aušdinam gadynę kitą •

J. Narbutas.

nu ir vaikų vedybų, vienok 
“Keleivy” apie tai nieke 
nerašiau, nes aš suprantu 
jog plačiai visuomenei ma
no vargai ar linksmybė? nė
ra jokia naujiena: tai tik sa
ve? išsigarsinimas.

Nekurie korespondentai

•sais klausimai?, bet elgtis 
turi taip, kain jam patinka.

K. V—cas.
aprašo visas laidotuvių ap- • ’aiko stengsiuos šį-tą para- 
eigas. kiek ten buvo auto-’švti Moterų Skvriui, kuri? 
mobilių, kiek vainikų ir nuo | man nean=akomai patinka 
ko, sumini visų giminių var-! ir kurio
du? ir iš kur jie paeina, o Į nekantriai įauKi 
ant galO' dar ir viešai pade-i Lai gyvuoia “Keleivis”!

u Skyriau-

aš k; = sąvaitė taip 1.

ir grabonu: Lakoja kunigams 
už gerą patarnavimą, tar-(veikėjų 
tum tac Patarnavimas nebu- ‘ 
tų riebiai apmokėtas. Už-į 
moka ir da dėkoja. Tokie ; Gerb>- 
aprašymai
singi. nei naudingi, 
visokių “pariu” ir su

didėja Mote
r skaitvtoiu būrys!

PATINKA D-RO PILKOS 
STRAIPSNIAI.

Gerbiama “Keleivio” ad
ministracija! Prisiunčiu po
rą dolerių už “Keleivio” 
prenumeratą ir noriu pasa-

SKRISKIT, DAINOS!
Skriskit dainos iš krutinės. Pralinksmės jaukai;Juoksis miškas, juoksis girios. Sutrupės ledai.
Ei, vėjeli, putėjėli,Ei, tamsi gina;Gauskit, ūžkit, netylėkit.Tuoj pakils audra.
Laužki ledą nuo krutinės, Kįlanti banga;Suskambės laisva, galinga. Užmiršta daina:...

J. Narbutas.

c įama
J,įera nc*i intere-J nau? vedeia:— 

kaip ii | Ačiū 
k’.u-jjums

sircnrgiai 
taip ir tom

Šveicarijos Čiuožikė AntF".

kyti. kad man labai malonu Nes reikia išauklėti—nuolat; 
Motina, skaityti straipsnius apie auklėti ir patį save! Jeigu

?veikata. kuriuo?
Sky- gerbiama? Dr. Pilka. Buvo kas seksis gerai, 

labai naudingu pasiskaity-

Ledo

Musų Patarlės.

“Keleivis” turi daug gerų knygų, kurias nori paskleisti 
tarp tavo draugų kaip galima lengviausiomis sąlygomis, 
todėl leidėjai daro šitokį pasiūlymą:

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

Bet prašome pasiskubinti, nes kai kulių knygų jau ne
daug beturint. Kol jų dar bus. jų galima pasirinkti ir dau
giau kaip už dolerį, tik tokiam atsitikime skirtumą reikia 
primokėti. Pavyzdžiui, jei pasirinksite už $1.50, tai 5<J 
cer.tų reikės primokėti.

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

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

Knygas prašome rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitu klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, popiežiaus kunigai nesioačiuoja. čia 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai išaiškinta visa ju btpatystės istorija, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 

' nigų argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas. Šią knygą turėtų per
moksiąs nuo pradžios iki galo. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Kaina ................................................ 25c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo-

jterįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsenj Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.

Parašė Robert G. Ingersoll, gar- Kaina ............................................. 25c.
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

įlijos prietarų naikintojas. Labai jdo- BEN-HUR.
mus ir pamokinantis kūrinys. į Istoriška apysaka iš Kristaus lai-
Kaina ................................................ 25c. kų. Parašė Lew Wallace. 472 pusi

Kaina ........................................ $2.00
AMERIKOS MACOCHAS.

Arba kaip Romos katalikų kunigas EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Hans Schmidt New Yorke papiovė Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz- Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. 
dais. Kaina .................................... 10c. BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.I abai juokinga su 
379 puikiais paveikiais, perstatan-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė paredo, kodėl Romos

APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su-
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 ................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .............................................. 10c.

tvėrimo pasaulio iki užė mimo Kris
taus. įgijęs šią knyga n-ekas nesigai. 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl teip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
JA.

___ ____  Šitas veikalas parodo, kaip nuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 1995 metų revoliucinės Lietuvos spė- 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 kos vedė kovą su caro valdžia, ir kain

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių ISTORIJA, 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo-

puslapių. Popieros apdarais 
Audimo apdarais ....................... $1.50

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

$1.00 tuo pačiu laiku kunigai ta valdžia rė- 
“* mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 

paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
licosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parode

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad at-teigtos nepriklausomos Lietuvos 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio apskričiu®. Tai yra vienatinė knyga, 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- kuri narodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- publika, čia telpa visi svarbesni do- 
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- sutartis su latviais. aprašymas visų 
mus suprasi tiktai iš šios knygutės, mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
Parašė D-ras G-mus. Kaina 15c. i knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 

apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00SVEIKATA.

i Arba tiesus ir trumpas kelias j
'sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- .__ __
arijos, fiziologijos ir hygienos. Su- ĮSIV AIZDLODA\ 0 ŽEMĘ. 
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS

Labai įdomus senovės filosofu da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra*- j U.------T v • Kvaila nacinei ič ir "S” • »o rn ap* žemes išvaizdą. Antraparašo tai bus padaryta, toliau VIS- _ O. v aną pažinsi is JUOKO ir, audimo apdaruose. Kaina .... $2.o0 knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok-

. iš jo drąsaus balso.
Saugokis tų, kurie nesi- 1 ISTORIJOS SUPRATIMAS, 

juokia ir nedainuoja.

MATERIALISTIŠKAS

kaip mų apie senligę ir kitu? da- Jeigu jauna mergina ma- 
raugėm. lykus. Visa tai labai nau- ęo padarysianti didvyrišką 

dingą žinoti. Aš ypatingai žygį, ištekėdama
vertinu autoriau* pasišven- tinkamo vvro, kad paten- t—g- —. 1 . . . . .. .. - ’, . .. r, .. pestmgų žmonių požymis, jantiemstimą ir noriu jo patarimų Kinti tėvus, tai ji labai TT- , nuojama.
laikytis. Ačiū jam kad pa- klysta. Nėra nei tėvo valios.
rašo. nei motinos palaiminimo,

Sveikinu visu? “Relei- kuris galėtų pakeisti meilę,

Ši knygelė aiškina proletariato fi-

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Kaina ............................................. 10c.

KODĖL Aš NETIKIU
į, _ . . . lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas IJUOkaS ir dama yra tiks- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

UZ nepa- rrovočirrivLi noru kius- ta’ perskaityk šitą knygelę, negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
I noton 1UUS1S geiasirazių, neru- Kalba labai lenfrva. Knyga protan- nesamus joks jėzuitas. Kaina tos

darbininkams neapkai- knygutės ........... ............................ 20c.
Kaina ......................... 25c. MONOLOGAI IR

sandarbininkus susi- ir daugelis tokių merginų pamils.

Už “pinigus viskas pa
sauly”... Už pinigus žmona 
ištikima; už pinigus ji ir ki-

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

V1O
laukus naujų metų ir linkiu galų gale lieka savo vyrams 
visiems ko geriausios klo- neištikimos, 
ties. Anna Kristapaitis, -

Detroit. Mich. Vyrui, lygiai kaip ir mo-Jpats, ką gerti purviną van-įMJA JUŠKEVIČIAUS

DEKLAMACUOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau-

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- iabai ir juokingų monolo-
i|® 5®,Pa.,Pe^ Dzian Bambos spy- pų įr deklamacijų. Visokios temos: 
' ciai, eilės, pasikalbėjimai, humons- darbininkiškos, revoiiucionieriškos,Juo didesnis Švarumas, tiški straipsniukai ir juokai. Antra tautiškos, humoristUkos *ir laisvamal
pagerinta laida. Kaina 25c. kiškos. Visos skambios, visos geros. 

Tinka visokiems apvaikščiojimams,juo mažiau limpamų ligų. ___ ____ __  . ____
Kvėpuoti netyru oru yra tas LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- baliams, koncertams ir tt. Antra

--------------- teriai, pasitikėti vestuvėmis, į denį.
APIE AUKLĖJIMĄ
(Nesumaišykit auklėjimo f]a^naj pritaiko taip, kaip

evangelijoj pasakyta: pas- 
.*enat . būtinieji bus pirmutiniais, o

DAINOSE.
gerinta laida. Kaina 

SOCIALIZMO TEORIJA.
reiškia pavesti savo laimę ‘ Nešvari, apleista virtuvė Jei nDri žinoti, kaip senovėje lietu- Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

1 • . . i • v viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsilikimui. Tokiais 31>Įtikimais • yra tas pats, ką ir kiauliy gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo draugijos formom, ir kodėl turės būti

su auginimu.)
Visuomenės

nei policijos priežiūra nei pirmu^niai paskutiniais 
įstatymai — pataisys tik ge- * ____
ia? auklėjimac

Žmonės greit pastebi ar-
Jimujų trukumu?. Jau pusės 
metu vaikas žino tėvo ar 
motinos silpnybes ir 
jas išnaudoti.

Žmonės kilnios sielos nie
kados nebūna visai laimin
gi: jiems trūksta kitų žmo-
nių laimės.moka Kajų Vincą*.

Airane L*1 Vaillant, 18 metų šveicarietė čiuožikė, kuri dabar vieši Amerikoje, parodyta čia čiuožiant New Yorko čiuožykloj.
Kada reikia pradėti vai- socializmo teorija

ką auklėti ir mokyti? Ne _
jaugi nuo pat gimimo die- 

Taip, ir da pirmiau.nos?

Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šiol kei
tėsi draugijos formos, ir kodėl turės 
būt pakeistas kapitalizmas.
Kaina .................................................. 25c.

tvartas.
Yra žmonių, kurie pakan

kamai turi pinigų tabakui ir

'daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, pakeistas kapitalizmas. Kaina
Labai užimanti ir pamokinanti kny- ,

Su paveikslais.

25c.

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

degtinei nusipirkti, bet ku-1KURGI VISA TAI NYKSTA? jesė
- Y--------’ —i u--- i • __  doma kaip žmonės paikai tiki j viso-! aS,”® «»• '»«»’ - “.......... >*•

guojantį politiškai-ekonomišką klau- ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
išimą aiškina garsuis Vokietijos so- 
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- METU.

no švarai palaikyti gailisi ir 
centą išleisti.

Nieko nepirkite nešva
rioje krautuvėje.

Kad rankos žiemą nebi
jotų šalčio, reikia jas kas ly
tą ir vakarą ištepti gliceri
ną. Tuomet rankos ir dide
liame šalty nebos.

Kūjų Vincas.

Tu,udeklo apdaruose
Kaina 50c.

75c.

xy. Kaina .................................... 10c.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
'Žemė ir Žmogus” yra labai pamo-

Lietuvns šelpimo Fondo leidinys 
S > rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ............................. 50c.

kinant? knyga Iš jos sužinosi, kaip ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Arba. kaip tėvų vsrto.’uni svaigi- 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių n- kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
šių žmonių, vyrų ir moterų. būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Kaina ............................................. 25c. perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
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SPAUDOS BIULETENIS
Nr. 1(1. Redaguoja Lietuvos Gen. Konsulatas, New York, N. Y.

I.
LIETUVOS EKONOMI
NIS GYVENIMAS VO
KIEČIŲ OKUPACIJOJ.

ir kęsti nedateklių, bet jis'cai (50 gramų), cukraus— 
neišsižadės savo žemės, iki taip pat nepilni du ancai,

Kumštininkas Už Grotų LIETUVOJE PASKIRTI
NAUJI APSKRIČIŲ 

AGRONOMAI.I
Visoms Lietuvos apskri

tims paskirti apskričių ag
ronomai. Agronomų pavar
dės tokios: Alytaus—Proc- 
kys, Biržų—Šukys, Kauno 
—Sadunas, Kėdainių — P. 
Valadka, Utenos—Bričkus, 
Marijampolės — Aglinskas, 
Mažeikių — V. Dailidė. Pa
nevėžio—Indreika, Rasei
nių — Andrašiunas, Rokiš
kio—Neniškis, Seinų — Ja- 

: kūnas, Šakių — Laukaitis, 
i Šiaulių — Mikolaitis. šven- 
• čionių — Malčiunas. Taura- 
Igės — Ruksevičius, Trakų 
—Norkūnas, Ukmergės — 
Skorubskis, Zarasų—Mike
levičius, Vilniaus — M. 
Graužlys, Vilkaviškio—Gil- 
vydis, Kretingos — Butkys. 
Dar pranešama, kad Suval
kų apskrities apgonomu pa
skirtas Tautvydas. Kaip rei
kia suprasti šios paskutines 
apskrities agronomo pasky
rimą, lieka neaišku, nes Su
valkai, žlugus Lenkijai, bu
vo priskirti prie Vokietijos.

turimas manufaktūros (vii-, 
nonės ir pusvilnonės), odų 
ir megstinių prekių atsar
gas. Tuo pačiu Įsakymu už
drausta tas prekes pardavi
nėti. Taip pat Įspėta, kad 
įsakymo nesilaikantieji bus 
baudžiami. Atrodo, kad ga
lutinoje išvadoje visos tos

sviesto—trys ir pusė anco 
(100 gramų) ir f ancai

bėtino, kad bolševikai di- marmalado, bet jo ir pagal pVekės buvo vokiečiu kon-
• —.-—— — korteles negalima gauti. Be ūkuotos.

to, dar mėnesiui duodama Rugsėjo 7 dieną buvo per 
dešimts ir puse anco kruopų Kauno radiją paskaitytas

to padaryti nebus priverstas 
jėga. Nieko todėl nėra ste-

Su 1941 metų pabaiga su- džiausią pasipriešinimą su
ėjo pusė metų nuo vokiečių tiko iš Lietuvos ūkininkų. Ir 
šeimininkavimo Lietuvoje, tas pasipriešinimas buvo sa- 
todėl naudinga pasvarstyti, votiškas — Lietuvos ukinin- 
kaip tas šeimininkavimas kai atsisakė gaminti parda- 
atsiliepė ekonominiu at- vimui. Prieš juos būva pa- 
žvilgiu. vartotos žiaurios bolševikiš-

Aiškesni vaizdą butų ga- ko režimo priemonės, dau- 
lima susidaryti lyginant gelis ūkininkų buvo sušau- 
normalų Lietuvos ekonomi- dyta, dar daugiau ištremta, 
ni gyvenimą su gyvenimu bet ir tas nieko nepadėjo, 
vokiečių okupacijoje. Bet ir blogiau, kad nuo bolše- 
normalus Lietuvos ūkio vys- vizmo nukentėjo kaip tik 
tymasis buvo jau sutrukdy- labiausiai pažangus ir ener- 
tas 1939 metų kovo mėnesį, gingiausi, labiausiai pro- 
kada vokiečiai užėmė Klai- duktyvųs ūkininkai.
pėdiį, « rudenį prasidėjęs; Lietuvos finansai taip pat 
karas fnese dar daugiau buv0 sunai5;^ti
painiavos. _ Lietuvos litas, kuris vertėjeNežiūrint 1 tai kad dėl b nu0 jo į
karo Lietuva neteko vieno , 1922 F J
is geriausių savo klijentų pakeistas rubliu. Vfeos san-
uzsiemų prekyboje Anglį- £ bankuose virš 1,000 
los, padėtis tada neatrodė K+ tbaltiška TiPsn Vokieti in lltų <apie *165) buVO bolse‘ beviltiška, liesu, \ okietija konfiskuotos. Nors
“dS iS bo1^ rablio pcrkamo]i
Si naraulinė ė rinkoje žel galia tesudarė gal tik koklą 
. as pašau eje j 20 procentų lito perkamo- mes ūkio gaminių kainas, H r

ir 14 ancų miltų. generalinio komisaro Ren- 
teln įsakymas, kad javus su
pirkinėti leidžiama išimti
nai tik Lietūkiui, mėsos mo-

Lietuvoje taip pat Įvestas 
priverstinas gyvulių ir ūkio 
produktų pardavinėjimas.
Kokios žemos kainos nusta- topolis pavestas Maistui, o 
tytos ūkio produktams, ga- pieno produktų — Pieno- 
lima matyti jau ir iš to, kad centrui. Jau vien iš to isa- 
oficialios ir neoficialios kymo matyt i, kad visos tos 
(juodosios biržos) kainos didžiosios lietuvių su- 
labai daug skiriasi. Pavyz- kurtos organizacijos paver- 
džiui, sviesto kilogramas stos agentūromis, taiuau- 
oficialiai kainuoja 8 111b-; jančiomis vokiečių kau
lius, o tuo tarpu ūkininkai 
privačiai parduodami gau
na po 15—20 rublių už kilo
gramą. Lašinių oficialė kai
na yra 10 rublių, tuo tarpu

' niams tikslams.
Vokiečių kontrolė nuėjo 

net iki to, kad net ir priva
čių butų baldus vokiečiai 
pasiėmė savo kontrolėn.

Čia yra parodytas kumštininkas Lew Jenkins. kuris naktiniame kliube pakėlė muštynes, buvo smarkiai sumuštas ir ant galo uždarytas už grotu kaip tvarkos ardytojas. Tai atsitiko Dalias mieste, Texas valstijoj.
Nori laisvų rankų... donas yra daugiau negu pa- 

“The Washington Daily siru.°^. pagelbėti žmonėmis
privačiai kilogramas parda- Rupiučio mėnesį vokiečių News” gruodžio 19 straips- ir m zia&a ie
vinėjamas po 20 ar 25 rub-į komisaras paskelbė įsaky- nyje, “Stalin Puts Heavy & • ______
liūs už kilogramą. Vokiečių mą, kad po birželio 22 die- Price on Air Bases in Rus- p...;;.;
nustatytomis kainomis rug- nos įsikrausčiusieji į butus!šia/’ tarp kita rašo: “Stali- __ KELMIEČIAI GYVENA 

RUSUOSE.piučio vidury vokiečiai su- i turi įrodyti, kad ten esantie- nas yra žinomas kaip kietas Anglijoj leidžiamas “Free 
pirkinėjo Lietuvoje nuo ji baldai vra jų, priešingai derybose. Visą 1939 m. va- Europe Nr. 51 spalių 17 d., ..
bolševikų konfiskacijos iš- —tie baldai konfiskuojami j sąrą jis derėjosi su Francu- patiekia straipsnį “German . Kelmeje 
likusius arklius tarp 4 ir 7 Vokietijos Reicho naudai, zija ir Britais dėl laisvų ran- Plans for Russia.” Jame ra- visų namų. Miesto centras 
metų senumo. ,n4, ... - kų Rytų Europoje už prisi- soma, kad Karaliaučiaus yra visiškai sugriautas. Taip

Tau vien tik nėr nirmaii; V41 ™eI- .ru?Plucl° me*! dėjimą prie “taikos bloko” Rvtų Mugės atidarymo pro- pat nukentėjo visos preky-
okunaciios mėnesi 350 5eS1° pab^oje Kauno. mie‘ prieš Hitlerį. Tarp kitų da- ga spalių 12 d. Vokietijos bos įstaigos. Todėl gyvento-
*tambiau*iu Lietuvos ukiu apslfrities komisaras jykų jjs norėjo Latvijos, Es- ekonominių reikalų minist- ju aprūpinimas maistu bu-
stambiausių Lietuvos ukių,lsUlHo iaakvma. kad tijos ir Lietuvos kontrolės, ras Dr. Funk pasakęs: “Vo- vęs ypatingai sunkus. Pre-

----- --- - — ............. - - -- - ’-------- • 1 kito ne-
___ ,_____„„ __ _____ n______________________ ... - . krau-

! tų užregistruotas atitinka- į kurios joms nepri- kija. Ji apima ir Rusiją.” tuves užsilikusiuose namų
lusiuose. Kooperatyvui pa

savo namą šiaip taip
HUŽJimUą XX* t dov/Nvvir. z’rv-v I_ _  * _ _* ~~ ’ ------- —-- ---- f------  --1_______ A* T*____2_

Padėtis pakrypo aukštyn bolševikams, buvo susiku-
kojom, kai 1940 metų bir- rusi laikinoji Lietuvos vy- ------ _ . ,^evuvus VUIU> jie
želio mėnesi i Lietuvą Įsi- riausybe, bet vokiečiai pn- dar bus skiriami vokiečių«kai aiima Skiliau kom
veržė ir ią okupavo Sovietų verte atsistatydinti ir kra- administratoriai. Matyti/ troHuoU t v ar • i j • •• -v eiausia rusiuo=e Bet užeius
Rusijos kariuomenė. Oku-' sto ekonomini gyvemmą kad naujieji okupantai ruo- N \. . , , ¥n,klJ?s>. ^ah™^uomi- administracijos tinkamo £?£a*^
pantai pirmoje eilėje ryžosi pradėjo savaip tvarkyti. šiasi juos padaryti pirmai- IvJ J-°S ir aahmi Ven^1Jos bei funkcionavimo uzkanauto- s^lcia?[K’padetls p^??2
kraštą susovietinti, panai- j Pirmiausia vokiečiai pali- kolonizacijos lizdais. garnjniy i§ Lietuvos

gabena, jie nepatiekia net
pačių reikalingiausių pra- rankų” Rytų Europoje.

už Lietuvos produktus mo
kėjo labai žemas kainas, o 
tuo tarpu už industrines pre
kes skaitė aukštas kainas. 
Lietuva, žinoma, išeities ne
turėjo, nes dėl blokados 
Vokietija buvo veik vienin
telis žemės ūkio produktų 
pirkėjas ir pramonės gami-į 
niu pardavėjas.

sios galios, vis tik vienas li
tas prilygintas 90 rusiškų 
kapeikų. Atėję vokiečiai ru
sų rublį prilygino 50 pfeni
gų. arba pusė vokiškos mar
kės. Tokia buvo maždaug 
padėtis prieš vokiečių oku
paciją 1940 metų birželio 
mėnesį.

Išsikrausčius iš Lietuvos

1 600 stambiu ukiu turinčiu * V? ! rijos, kurios joms nepri- Rija. Ji apima ir Kusiją.ora i • U j U’• 7 • S vokiečių ištaigose iki •• kaitriai nersime- Tu lail/ročtk įlįsiu250 ekenų ar daugiau, tai nq dienos N’eaheio klause, jis staigiai peisime la pioga tas laikraštis
nežinia ką vokiečiai vra' ^^^1° Ž *Neabe.JO' te į mažiau skrupulingą rašo: “Dabar aišku, kodėl vYke

vutvicvuii J1.4* tina. kad tai daroma SU tUO 4.___. r. - .1 • t ’ x 5»nlm

sugriauta 90’

tina, kad tai daioma su tuo Hitlerį, kuris jam visa tai ir vokiečiai naudoja Lietuvos, aplopyti- Iš sugriautų namų 
o., ^^05, Estijos, Baltgudi- buvę galima daugiau ar ma-

jos ir Ukrainos mažuosius zia? pataisyti tiktai du. 
kvislingus. Užtikrinimas Šiaip žmones gyvenę dau-likų užėmimas kartu su pu

, Lohse’s
kindami privatinę nuosavv- ko veikti bolševikų ekono- Prieš žemės negrąžinimą 
bę ir suvalstybindami ko- minę sistemą, kiek tai atro- Lietuvos ūkininkai visokiais
opeiatyvu>.. kūne kaip ti' do naudingiausia jų intere- budais protestuoja. Jau monės gaminių. Pavyzdžiui, KubT—MinskeJ ir Eriėk lės sutilpti 30 šeimų,
ir buvo Lietuvos ekonomi- soms. iki šiol tikriesiems grauta žinių, kad net kelios; šiai žiemai vokiečiai visai tyJe^ 1 ^fjo kaina galima Koch_ Kieve.” Tauragėje iš 1,500 namų
nio organizmo pagrindas. v xmxx įminu nei ūkiai, nei n^nri-statė anglių namamsūkininkų delegacijos _____ ______ _____ _____

jiems «i pas komisarą Renteln, apšildyti. Atsižvelgiant į sutinu
21.4.2 K ^-1 l Z. VIsiduini zloii. sugriauta 802. Iš 13,000 gy

ventojųPadėtis pasikeitė ta pras- namai negrąžinti, o nvmu-oi^ dpbuvu. n.u5iz,vcfg*4*m, f . - no(rtl oui-i Pranai
me, kad vietoje fabriko sa- paskirti vokiečių admimst- bet vis be pasekmių. Kaip iš tai, kad Lietuvoje yra labai ,GOO T- v-, ’ “ “u” Lepa&umu »,^vu. .
vininko, gamybą pradėjo ra^ai. Rugpiučio 19 d. netiesioginių šaltinių patir- šaltos žiemos, gyventojai la- Washine-tonas ir Lon- ta ^ pap^yu Siūk namai esą taisomi.
tvarkyti valdžios skirtas ko- Vokietijos generalinis ko- ta, rugsėjo mėnesio pra- bai sunkiai kenčia nuo šal- p— t _________________________________________
misaras. Tų susovietintų fa- misaras Renteln išleido Įsa- į džioje Žemės ūkio rūmų čio, nes veik visi namai ne-
brikų gaminių kokybė labai kymą, kad buvę žemių savi- pirmininkas Fledžinskis i- kūrenami dėl anglių nebu- 
pablogėio. bet ar ta garny- ninkai. iš kuinų bolševikų teikęs Vokietijos generali- vimo. 
ba pasikeitė kiekvbės at- valdžia buvo atėmusi žemę, niam komisarui Rentelnui Lietuvos finansai taip pat
žvilgiu, sunku pasakyti, nes tvirtinami žemės valdyto- ilgą memorandumą, palie- paimti visiškon Vokietijos:
tikru davinių nėra. Vienas jais, bet tiktai iki 74 akrų kant bolševikų tvarką ir ne- kontrolėn. Lietuvos Bankas 
dalykas tai krinta į akį, kad (30 hektarų). Vadinasi, jie grąžinant savininkams ūkių, paverstas Reichskreditatel- 
po Sovietų Rusijos okupaci- nelaikomi teisėtais žemės ūkininkams daroma labai le, o Lietuvos Komercijos 
jos Lietuvoje pradėjo trukti savininkais. Laikinoji Lie- didelė skriauda. Tame me- Bankas paverstas Dresde- 
kaip tiktu prekių, kuriuos tuvos vyriausybė 1941 me- morandume sakoma, kad nėr Banko skyriumi.
Lietuvos fabrikaf ęaminda- tefe birelio mtoesį buvo ra- didžiuosius ukius paversda-j Kiek ŽOTį šiais metais
vo, o tuo tarpu oficialus vai- vmmkams sugrąžinusi bol- darni j sovchozus juos visai ,'vairip™<? aimlam*ševikų atimtus ukius, namus nugyvendine bolševikai o v }va™s auSala™s 

kot v-ai . sunku pasakyti, nes tam da-įr fabrikus, bet vokiečiai vėl pne vokiečių, ta padėtis ir ,n-nį„ fx t iptnvns laik- 
juos atėmė, motyvuodami toliau tęsiama. Nuo to ūkio' JS, Stirta kad pavvz-

- . -z . v ^uo: ka^ atėję i Lietuva jie produktų gamybos našumas ^žiui* ^cukriniais runkeliai*
atsitikimai, arba bolševikų jokių savininkų neradę, o labai nukenčiąs. Tame pat - ’ užsodinta i 1-
kontroliuojami Lietuvos fa- Į bik radę bolševikų valdžios memorandume taip pat nu- 47/ hektarai ir derliau* 
brikai pagamino mažiau, turtą. Net ir mažažemiams rodoma, kad vokiečių nu- 940000 rnmi kuri*
negu prieš okupaciją, arba; bolševiku duotą žemę vo- statytos žemės ūkio -produk- t
jų gaminiai buvo siunčiami • kiečiai iš jų vėl atėmė, bet tams kainos
i Sovietų Rusiją, Lietuvai seniems savininkams jos daug žemos ir vedančios 
paliekant labai mažai. į negrąžino. ūkininkus į bankrotą.

Kiek iš Lietuvos bolševi*. Pastebėtina, kad užgrob- Sovietu Rusijos okupaci- 
kų spaudos buvo matyti, fa-; tą Lietuvos turtą vokiečiai jos metu Lietuvos Žemės

džios pranešimai skelbdavo 
nepaprastą gamybos “kili
mą.” Kiek tai liečia pramo
nės gamybą, galėjo būti du

*p visas tenka trims Lietuvosesančios per- cukraus fokams.
Tai toks yra bendras vo- j 

kiečių ūkinio šeimininkavi
mo Lietuvoje vaizdas.

LYTIŠKOS LIGOS. STUO metu įnirau;
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė tepaSlllko 7.900. Apgadinti

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

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

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?

brikuose buvo pasireiškusi 
savotiška anarchija, todėl 
galima spėti, kad industrinė 
gamyba bolševikų okupaci
jos metu buvo gerokai nu
kritusi.

Daugiausia nuo bolševi
kiškos anarchijos nukentė
jo pats Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo pagrindas— 
tai žemės ūkis ir ūkininkai. 
Niekur pasaulyje ūkininkai 
nėra taip prisirišę prie savo 
žemės, kaip Lietuvoje. Lie
tuvos ūkininkas javus ar gy
vulius augindamas ne tiek 
Įdomaujasi ar tai apsimoka, 
kiek kad jis tą darbą skaito 
gyvenimo butenybe. Lietu
vos ūkininkui nei į galvą ne
ateina mesti ūkininkavimą 
dėl to, kad tai neapsimoka, 
nes ta užsiėmimą ir nuo am
žių dirbamą žemės plotą jis 
perdaug myli, kad galėtų 
nuo jo atsisakyti. Jis sutiks 
susispausti iki maksimumo

naudoja dar ir kaino prie- ukio Kooperatyvu Sąranga 
J«Wnesmimui slo- Lietūkis, Pieno Perdirbimo 

pinti. Okupantai reikalauja Kooperatiniu Bendrovių
lietuvių lojalumo ir koope- Sąjunga Pienocentras ir! 
racijos, nes nuo to pnklau- Akcinė Bendrovė Maistas 
sysią ne tik nuosavybių buv0 paverstos valdžios 
klausimo palankus sprendi- agentūromis, todėl su visais 
maj-^e’ Pat- ’r Lietuvos savo spyriais veikė ir per 

naui°^°i Europos okuPacijos laiką iki vokie- 
tvarkoj. įsiveržimo. Dabar per

Visą Lietuvos ekonominį tas ekonomines organizaci- 
gyvenimą vokiečiai taip jas vokiečiai siekia savo 
tvarko, kad kaip galima tikslų. Mat, tos organizaci- 
daugiau sau naudos iš to iš- jos yra įsigijusios didelį ūki-' sekant “Riga Deutsche Zei- 
spausti. Vos tik Lietuvoje ninku pasitikėjimą dar iš tung’’ gruodžio 7 dienos ži- 
įsikurė. tuojau įvedė maisto priešokupacinių laikų. Patį nutę, susisiekimas dėl epi- 
korteles, pagal kurias Lie- Lietūkį ir Pienocentrą su vi- 
tuvos gyventojams maisto su turtu vokiečiai yra paė- 
skiriama žymiai mažiau, ne- mę savo žinion, kas matyti 
gu Vokietijos gyventojams, iš vokiečių Ūkinės Koman- 
Pavyzdžiui, duonos vienam dos (Wirtschaftskomman- 
asmeniui dienai duodama do) rugpiučio 23 dieną iš- 
10 ancų (280 gramų), o kiti leisto įsakymo visiems Lie- 
maisto produktai vienam tukio skyriams, o taip pat ir 
žmogui duodami sąvaitei: žemės ukio ir vartotojų ko- 
mėsos—7 ancai (200 gra- operatyvams, kuriuo reika- 
mų), taukų—nepilni du an- laujama suteikti žinias apie

II.
ANGLIŠKOJI SPAUDA, i 

Dėmėtoji šiltinė Lietuvoje.
“The New York Times” 

gruodžio 17 d., 1941 metų 
iš Stokholmo praneša, kad 
sekant vokiškais šaltiniais 
Baltijos valstybėse siau
čianti dėmėtosios šiltinės 
epidemija ir jos pavojaus 
esama didelio.

Ten pat pranešama, kad

demijos esąs laikinai su
stabdytas tarp Vokietijos ir 
jos okupuotų Rytuose sri
čių, taigi ir Lietuvos.

Šios žinios apie šiltinę su
puola su ankstesniais spau- 
doje skelbtais daviniais, 
kad Dr. Matulionis per Kau
no radijo irgi kalbėjęs apie 
pasirodžiusią Lietuvoje šil
tinę.

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

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirma naktį? Si; 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
iabai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą at.kai 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 vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

Be 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 moksU veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

f J I f
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KAIP YRA ORGANIZUO
TA CIVILINĖ APSAUGA.
South Bostone naktimis bu-j 

di lietuviai, Dariaus Posto
legijonieriai.

Karui prasidėjus, Bosto
nas gali būti pultas iš oro. 
Kad apsisaugojus nuo to 
pavojaus, tūkstančiai Bos
tono savanorių suorganiza
vo Civilinę Apsaugą. Vieni 
jų dieną ir nakti stebi ir ra- 
portroja kiekvieną orlaivį 
pastebėtą ore. Kiti lanko 
tam tiktus kursus ir moki
nasi kaip gelbėti gyvybę ii 
tuną laike puolimo iš oro. 
Dar kiti ruošiasi būti pagel- 
bininkais ugniagesiams ir 
polieijantams.

Nustatė senoms padangoms 
kainas.

Kainų administratorius 
Henderson nustatė senoms 
r atnaujintoms automobilių 
>adangoms kainas, kad par
davėjai negalėtų perdaug 
upti pirkėjus. Kievienoj 
vietoj, kur tokios padangos 
ra pardavinėjamos, turi 
jut pakabintas oficialus 
tainoraštis, kad pardavė- 
ias negalėtų užprašyti “eks
tra.” Jis negali nieko skai-Į 
‘yti net ir už savo darbą, • 
eigų iis tokią padangą už- 
leda pirkėjui ant rato.

Tačiau nustatytos kainos į 
ra labai aukštos. Pavyz

džiui. už atnaujintą (re- 
treaded) 6-50-16 didžio pa

Niekas negali spėti kokiu <iangą nustatyta $10.20 kai-libn Pncfnnoc rr-iK Kilti ±__ * i_ • __ •__ •_

SO. BOSTON

čia matome japonų “žvejybos” laivus, kurie buvo vartojami šnipinėjimo tikslams ap
link Havajų salas. Dabar visi jie yra amerikiečių suimti ir suvaryti prie Oahu salos.

Boileriai
sunaikint
diktatorius

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Renda $20 mėnesiui.
Štymu apšildomi, visi nau

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

“Keleivio” name, 253
Broadway, So. Bostone.

I
Jūsų Doleriai savings įlankose 
dirba šalies apsigynimui. Pini
gai šiose bankose visados vei
kia. Daugumoje jie yra inves
tuoti į geležinkelius, elektros 
įmonės Įstaigas, namus arba 
valdžios obligacijas — v iskas 
reikšminga tautos apsaugai.

Tat. TRObridge SUS

Dr. John Repshis
(REPSY8)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliosi* ir šventadieniais 
bbo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman »t. arti Central »kv 

CAMBRIDGE. MASS.

laiku Bostonas gali būti 
priešo užpultas, todėl nuo
lat reikia budėti, kad ne
įvyktų taip, kaip ivykc 
Peari Harbore.

Centralinis Informacijos 
punktas Bostone, kuris yra 
po kariuomenės kontrole, 
telefonu gauna pranešimus 
iš šimtu oro stebėjimo pun
ktų. iš karo laivų ir orlaivių, 
kurie saugoja Amerikos pa
kraščius. Jei priešo bomba- 
r ežiai pasirodytų, tas punk
tas pirmiausiai gautų pavo
jaus signalus.

Punkto pareiga yra pavo
jais signalą perduoti i tūks
tančius Apsaugos Centrų, 
kurie randasi kiekvienoje 
Bostono dalyje ir visuose 
miestuose ir miesteliuose, 
šiandien tuose Apsaugos 
Centruose budi Civilės Ap
saugos viršininkai, kurie 
gavę pavojaus signalą tuo
jaus sumobilizuotu visus 
savanorius, kad iie butų pa
siruošę atlikti savo parei
gas. __________

Apsaugos Centrai turi bu- s inko 37 tonus autom3. 
ti nuolat saugojami nuo sa- bili blžtu
rotazninku. Todėl miesto " . .. . . .
majoras, Maurice J. Tobin. Amerikos legijonieriai 
prašė Amerikos Legijono Bostone ir apylinkė j^ sunn- 
narių, kad jie apsiimtų eiti

ta; tuo tarpu kai geriausios 
ušies nauja šitokia padan- 
ra kainavo tik apie $12.

Trokams atnaujintos pa
dangos įvairuota nuo $7.60 
ki $47.45.

University Extension 
kursai prasideda.

Prie Massachusetts švie- 
:imo departamento yra Į- 
-teigtas “University Exten- 
-ion” skyrius, kuris duoda 
visokius kursus vakarai

prie tokių

Ste-
apsi-

sargų pareigas 
centrų Bostone.

Amerikos Legijono 
pono Dariaus Postas 
ėmė eiti sargybą prie South
Bostono Apsaugos Centro. 
Posto nariai, be jokio atly
ginimo. apsiima budėti po 
šešias valandas i savaite.

Gandas apie užpuolimą 
ant Cape Cod.

Pereita nedėldieni Cape 
Cod apylinkėj, netoli nuo 
Bostono, buvo simuliuoja
mas “oi

pieno kompanijos dabar 
pristato pieną žmonėms tie- 

, i šiai Į namus, kad moterims 
0 užpuolimas, nereikėtų jo neštis iš krau- 

Skraidė orlaiviai ir mėtė tuvių. Bet sustabdžius val- 
neva bombas. Oro užpuoli- džiai naujų trokų ir padan- 
mų sargas (air \varden) iš gų pardavinėjimą, kai ku-

Gali būt sustabdytas pieno WHIST PARTY.
išvežiojimas. Visiems norisi paūžti’.

Besivaržydamos už bizni, Čia bus linksma ir smagu.
Ateinančios subatos vakare 
nuo 8 vai. t. y. Sausio 17, 
Dorchesterio Lietuviu Pilie-

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

*i
i
1III
t
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štai tik keliatas jų: 
yba (ac-counting), aero-!?.

i Ostervillės turi savo auto-
askai-' trumpų bangų ra

dijo siųstuvą ir transliavo
įautika, hoteliu ir restoranų i mameuą į oi o apsau-

žurnalizmas. inžf-1 ?os.š*0S.J?.zlnl0? 
teisė litera- i Pas:eke daugeli piliečių. Ku

rie turi trumpų bangų radi
jo imtuvus, ir jie Įsivaizda
vo. kad Cape Cod ištikrujų 
yra “užpultas.” Buvo daug

vedimas
kalbo

ura, matematika, muzika, 
fotografija, psichologija, 
•ociologija ir tt. Kai kuriuos 
kursus galima imti ir kores
pondencijos keliu. Kursas 
paprastai tęsiasi 16 sąvaičių 
ir kainuoja nuo $7 iki $10.

Platesnių informacijų ga
lima gauti telefonu: Ken
more 4673.

ko 37 tonus senų blėtų su 
automobilių registracijos 
numeriais, kuriuos po Nau
jų Metų paprastai būna nu
metamos. Tos blėtos sunau
dotos metalui.

TURTAS: Užbaigus mums 1041 fis- 
kalius metus, apie 37% viso musų 

čių Kliubas rengia Whist tuno yra investuota gry nais pinigais 
Party. savuose kambariuo- ir Suvienytų Valstijų Bondus; 16% 
se, 1436 Dorchester avė., j parduodamus municipaiiu*. viešųjų 
Dorchestery. Pelnas skiria- reikalų ir geležinkelių bondus; 2% j 

rios kompanijos jau prade- mas šios šalies apsaugai.
jo galvoti, ar nevertėtų tą Nepamirškit, ateikit visi 
pieno išvežiojimo bizni su- jaunuoliai ir senuoliai, pasi- 
stabdyti? smagint. Bus gerų dovanų.

Išrodo, kad vartotojai tu- Vasario 15 d., toie pačioje 
rėš patys iš krautuvių neštis salėje bus Kliubo bankietas. 
ne tiktai pieną, bet ir visus, Kviečia Rengėjai.
kitus dalykus. ---------------

Iš tiesų, Amerikos publi-, Šiomis dienomis Bostone 
L---- perdaug jau išle- prisnigo ir pasidarė

bankų turtą; 10% j nejudinamo turto 
mortgačius ir 3% j kitokius turtus. 
Sudėkite visus ir gausite gerą sumą 

$2.401,000,000

yra uapurua.-. uurv uaug ka buvo perdaug jau išle-, prisnigo ir pasidarė tikra 
nereikalingo susijaudinimo. Pinta- Dažais nagus nusida-' žiema. Sniegas uždengė vi- 
nes radijas skelbė, kad or- “leidė” nusipirkdavo ’ są Naują Angliją 6 colių
laiviai mėto “bombas.” kad centų.muilo arba mė- klodu.
namai “dešra.” kad “daug katinui, ir krautuvės tro
žmonių palaidota po degan- ka5 veždavo jai tą pirkini, 
čiais griuvėsiais” ir tt. kaltais net kelias mylias.

Einant skersai gatvę. Bo-
Karas yrą žiaurus daik

tas. bet'visgi gerai, kad jis

Reikalingas Bekeris
Kuris moka. kept liietuvišką duoną, 

keikus ir žydiškas rolls. Vieta Cam
bridge Kreipkitės į Kel. ofisą (4)

253 Broadvvay, Šo. Bostone.

stone buvo automobiliaus 
užmuštas Nicolo d i Nosse, 
50 metu amžiaus italas.

vusią, niekam nenaudingą 
visuomenės dali. DEPOZITAI: Du iš kožnų trijų 

Tarp Valstybinių yra taupoma lytin
gai dienai Savings Bankų skaitme
nyse. Reiškia virš 2,839.0(10 žmonių, 
kurių vidutiniai įdėliai yra $753. 
Kiekvieno Įdėlis yra apdraustas 
Massachusetts įstatymais, ir uždar
bis yra išmokamas reguliariško divi
dendo formoj. Visi depozitai su Spa
lių 31 d.. 1911. siekė

$2,138,000,000

< '■ "•

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 

107 SUMMER STREET. 
LAVRENCE, MASS.

Tet ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Curley turės mokėti po 
$500 kas sąvaitę.

Teisėjas Hollond ši pane-' 
nuo šeštos valandos vakaro dėli nusprendė, kad būvės, 
iki vidurnakčio, ir nuo vi- Bostono majoras Curley į 
durnakčio iki šeštos valan- mokėtų kas sąvaitę po $500. į 
dos lyto. Tas pereigas Posto kol atmokės $42,629. ku-i 
nariai iau pildo kas naktį, riuos jis buvo pasiglemžęs; 
kad jų kaimynai galėtų ra- iš miesto iždo.
miai miegoti. —-—-------

Lygiai kaip pirmame pa- k>alk skvėro policija;
sauliniame kare legijonie- suėmė 3 jaunus banditus. į
nai stojo Jungtinių Valstijų 
sargyboje, taip ir dabar jie 
nesigaili laiko ir nuovargio, 
kad padėti ginti šią šalį.

Posto nariai netik šį vie
na dalba atlieka: dalis ju 
yra nariais A. R. P., Massa-i 
chusetts State Guard ir ki
tuose apsaugos darbuose.

Rep.

kurie buvo pavogę 
Visi tris airišiukai.

troka.

Ši panedėlį mirė Bostono 
Simfonijos Orkestros vedė
jo Kusevickio žmona.

MON A LOGG išlaiko Naujos 
Anglijos ilgo pasikalbėjimo rekor. 
dą. Tik ji kukliai tai išreiškia. 
Sako jos vyras pralenkia ir ją 
kuomet jis kalba apie žuvavimą 
arba lošimą golfo—tik duok jam 
progą. Juodu tikrai padaro dar
bo telefonui.

Senas biznieris nusižudė su { 
jauna mergaite.

Miške, netoli nuo Bosto-! I
no, aną rytą buvo rastas už
darytais langais automobi
lis, kuriame buvo dujomis 
nusižudęs 50 metų amžiaus 
South Bostono biznieris ir 
19 metų amžiaus mergaitė. 
Jisai buvo vedęs vyras. 
Mergaitė paliko savo tėvui 
raštelį, sakydama, kad ji tą 
vyrą labai mylinti, ir nuta- Į 
tusi kaitų su juo mini, nes 
vesti jis negalėjo.

Uždraudė pardavinėt nacių 
knygas.

Bo-tono policijos virši- 
ninkas uždraudė pardavi
nėti nacių parašytas kny
gas, kurios iki šiol čia būda
vo siūlomos publikai knygų 
rinkoj.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

1,1 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica. Plain. Mass.
Res. Tel. Aroold 1028

a fast, safe ride to 
downtown Boston

Greit ir saugiai pervažiuot per 
susikimšimų vietas, važiuokit 
greitu važiavimu. Parankus. 
Karas, kurio nereik pasistatyt.

. > Boston 
Blevated Railų ay

I 
I 
(

Pereitą sąvaitę Massa
chusetts valstijoj automobi
liai užmušė 18 žmonių. Bo
stone buvo užmušti 6.

XX
x

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyveninio permainą 

moterų. Moterą ir Vyrą ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nno 10 iki 12 dieną 
nno z in 4, 555 7 8

180 HUNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

28624 Gyv. 3113?

\Dr Joseph A.Gaidh
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki 5,

, nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12 

ir susitarus.
AKIU DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
i mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg 
i zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY

Y V O N N E ’ S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

įlavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDhar.i 1636
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WATCK REPAIR 
• • • f

MES PARDUODAM
BULOVĄ. HAMILTON, 
GRI en, elgin. west- 
FIELD ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadvvay

Sonlh Rr.ston Mass.

Mes telefono žmonės, be abejo
nės, dalinai tokius kreditus duo
dame—kuomet parduodame tele
foną žmonėms, per daugel metų. 
Bet dabar pasekmės pasidarė at
šokamos... Karės reikalas reika
lauja tiek daug telefono patar
navimų. kad čampiopai kalbė

tojai jau sudaro problemą.' Tėmy- 
kite, sujungimas gali perduot 
tik paskirta dalį pasikalbėjimų 
vienu kartu—o medžiaga Įren
gimams sujungimų yra ant pir
menybės sąrašoI

Jeigu bent kas galėtų mums pa
sakyt, metai atgal, kas mes pa
sieksim tą laipsnį kad pasakyt 
žmonėm jus atk irsi—Ne. mes ne
sakome to, net dabar! (Ar gal 
pasakėm ?)

ntw EMCIANO TELEPHONE t TELECMPH CO.
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BLINSTRUB’S
Village & Grili

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai

PERVIRŠIS: Bankų Komisijonierins. 
Joseph Kari Perry, nesenai pareiš
kė: “Savings Bankos šios Valstijos 
yra labai saugios ir turi didelius re-

2 zeryus negu bent kada musų istori- 
5 joje.” Kadangi Mutual Savings Ban- 
s kos neturi stockolderių, tai tie rezer- 
5 vai yra laikomi depozitnrių naudai.

kad apsaugot ju sutaupąs. Abelnai 
yra $110 turto už kožną $100 Įdėlių.

3 Suma rezervų yra
s $225,800,000

60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

X
XX

PIRKITE DALI LAISVĖS 
Investuokit dalį jusu jeiKų 

į Defense Bondus.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VATeGYKLĄ.

PASISVE-

V AIDOVILIS-FLOOR SHOW
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

XXXX'XXX Mutual
Savings Banks

OF MASSACHUSETTS

Telephona

SOUth
Boston
1058

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. | SAVE WHERE YOU SEE THIS SEAL

STUDEBAKER AUTOMOBILIV 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TA1MI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo Ir demonstravimo visto: 
I HAMLIN STREET

KffcU SL,

1k I




