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Japonai Padarė Užpuoli
mą ant Amerikos Krantų

! Nacių Propaganda 
Buvo Skleidžiama 

Iš Kongreso.
Ji buvo spausdinama ir 
siuntinėjama Amerikos

PREZIDENTUI KAL
BANT, APŠAUDĖ 

CALIFORNIJĄ.
Didelis nardomas laivas iš
kilo viršum, paleido apie 25 

šuvius ir vėl pasinėrė.
šio panedėlio vakarą ja

ponai apšaudė Califomijos 
pakraštį. Tai buvo pirmuti
nis piiešo užpuolimas ant 
Amerikos sausžemio. Ir jis

Ką Sako Mačiusieji 
Japonų Submariną.

Tūli žmonės Califomijos 
pakrašty matė japonų sub
mariną savo akimis. Štai ką 
pasakoja G. O. Brown, alie
jaus įmonės darbininkas: 
“Submarina buvo apie my
lią nuo krašto. Mačiau aiš
kiai. Ji buvo tokia didelė, 
kąd maniau, jog tai buvo 
naikintuvas ar skraiduolis. 
Buvau matęs daug Ameri
kos submarinų, bet tokios 
didelės nemačiau. Ji stovė
jo paviršy nieko neveikda
ma, lyg ir laukė kokio sig
nalo. Staiga pradėjo šau- 

KonpTPso dyt- Šūvis sekė po šūvio, di
deliu reguliarumu. Aš su
skaičiau 12 sprogimų. Dau
giausia šovinių nukrito 
Staniff’o lauke ir aplink 
Bamsdall Oil Co. įmonę. 
Aš žiurėjau kol visiškai su
temo. Submarina vis stovė
jo nepasinėrus, bet orlaivių 
atskrendant aš visai negir-

Senatas Atšaukė 
Kongresmanų 

Pensijas.
Vietoj to, norėjo apdovanot 

pensijomis: balsuotojus.
Vos tik mžr.uo atgal Kon

gresas priėmė “Kongresui 
Pensijų" įstatymą. Einant 
tuo įstatymu, visi kongres- 
manai ir senatoriai, kad ii 
vienam terminui patekę Į 
Kongresą, butų turėję teisę 
pensijai gaut'

Bet visuomenė tuo pasi- 
aip nesipiktin- 
,'isa šalis auko- 

jauni vyrai 
mi savo šalies

Maskva Minėjo Raudonosios 
Armijos 24 Metų Sukaktį

_į valdžios pinigais.
šą nualsinti. Ir kai ateis tin-. Išeina aikštėn stačiai 
karna valanda, tada bus su- į skandališkų dalykų ryšium 
duotas jam lemiamas smu- su Berlyno agentų veikla 

Amerikoje. Pasirodo, kad 
Hitlerio agentai čia rašyda
vo senatoriams prakalbas 
prieš prezidentą Roosevel
tą, kad tos prakalbos paskui 
buvo spausdinamos Jungti
nių Valstijų iždo pinigais ir 
nemokamai siuntinėjamos 
per paštą Amerikos pilie
čiams.

Šitas skandalas dabar iš
ėjo aikštėn vokiečių propa 
gandos agento Vierecko 
byloj. Buvęs kongresmano 
Fisho sekretorius, George 
Hill, kuris dabar yra nuteis
tas kalėjiman už kreivą 
priesaiką, pereitą sąvaitę 
buvo atvestas iš kalėjimo į 
reismą, kaip liudininkas 
prieš Vierecką. (Viereck 
reikia tarti: Fyrek.)

Hill dabar parodė teisme, 
kad 1940 metų liepos mėne
sy kongresmanas Fish atsi
vedė Vierecką į savo ofisą 
ir jedu liepę jam, Hilfui. iš
siuntinėti' paštu 125,000 
knygučių su senatoriaus

giausia jų sunaiKinti ir prie

gis.
“Mes vesime ofensyvą, 

ne jie.” sako prezidentas. 
“Mes karą laimėsime, ne 
jie; ir taikos sąlygas diktuo
sime mes. ne jie.”

Prezidentas pasmerkė 
priešo propagandininkus ir

STALINAS ŽADA PA- 
LIUOSUOTI BALTGU

DIJĄ IR UKRAINĄ.
Bet apie Lietuvą ir kitas 
Pabalčio valstybes visai

neužsimena.
Ši panedėlį sukako 24

kliką su vokiečių liaudimi il
su vokiečių valstybe. Istori
ja mums parodo, kad Hitle- 
1 iai ateina ir praeina, o vo
kiečių liaudisir vokiečių 
valstybė pasilieka.”

Tai buvo lyg ir atsišauki
mas į vokiečių liaudį, kad ji

buvo padalytas su “penkta-į gandų skleidėjus musų pa
kojų” pagalba, nes prieš pat 
užpuolimą žmonės matė 
kaž-kokius signalus nuc 
sausžemio. Nuo vieno kalno 
zibčioio kažin kokios švie
sos. Niekas nekreipė į tai 
ypatingo dėmesio. Bet tuo
jau po tų signalų pasigirdo 
šaudymas nuo jūrių. Aplink 
aliejaus refineriją, tarp Go- 
letos ir Elwoodo miestelių 
pradėjo kristi ir sproginėti 
šoviniai. Buvo apie 25 spro
gimai. Bombardavimas pra
sidėjo lygiai tuo laikų, kai 
prezidentas Rooseveltas 
y;radėjo sakyt prakalbą per 
radiją, ir tęsėsi apie 30 mi
nučių. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo ir šiaip daug nuo-

čių tarpe, kurie nieko neži
noti am i pasakoja, buk visas 
musų Pacifiko laivynas bu
vęs nuskandintas Perlų Uo
ste (Pearl Harbor) gruo
džio 7 rytą ir buk tą patį ly
tą 1,000 Amerikos orlaivių 
buvo sunaikinta ant žemės. 
Tuo tarpu gi faktas yra 
toks. sako prezidentas, kad 
iš viso tik trys laivai buvo 
visiškai sunaikinti. Visi kiti, 
kurie buvo sugadinti, šian
dien jau pataisyti ir perse
kioja priešą; da kui baigia
mi taisyti Ir dabar jie bus 
dar geriau pritaikyti kovai, 
negu pirma buvo.

Kiek tenai buvo sunai
kinta Amerikos orlaivių, 

sto lių nebuvo, tik vienas šo- “japonai nežino ir aš jiems
‘ flifcįtj* -—vfnys pataikė į aliejaus įmo

nės pastatą.
Išleidęs apie 25, sviedi

nius, priešo laivas vėl pasi-

a*

to •nep&terfcysiu." pareiškė_______ _  ‘‘Cnt _
pi crziiucirvaa. izcc g

pasakyti, kad nuo to laiko 
japonai prarado jau kur ka? 

nėrė ir išnyko. Tai buvo di- daugiau orlaivių, negu
‘mes.”

piktino. Ir 
ti? Kuomet i 
jasi, kuomt 
miršta gint 
reikalus, tai po
stogu susirinkę politikieriai 
daro ‘“skynaus” aprūpinti 
save riebiomis pensijomis!

Iš visų pusių pradėjo kilti 
protestai. Pradėta net “bun- 
dulius” Kongresui siųsti. 1 
tuos “bunduuus” buvo de
dami kopūstai. morkos,
obuoliai, d'uona ir kitokie T„ .. x _ . .
daiktai, ir siunčiami “išal- i dėjau. Keliatas šovinių nu- 
kusiems” kongresininkams. ; krito ganyklon, kur ganėsi 

Žmonių protestai Kong- ar^iai- Sprogimas juos bai-
įeso politikierius taip pa-' ^\ai ^ie ?x'en?e lf
veikė, kad pereitą sąvaitę: blaškęsi. Gaisrų niekur ne- 
Senatas jau nutarė 75 bai- Į ?imatė.

tą pensijų įsta-sais pnes o 
tymą atšaukti ir nusiųsti ši- i 
tą nutarimą žemesniems
Kongreso

Lundeeno kalba. Adresus abejonės, kad 
pristatęs ~ kongres^ ’Fisn. Senatoriaus LuilueeiiO 
kalba buvo pavadinta “Six 
Men and War.” Hill sutiko 
tą propagandą išsiuntinėti 
ir Viereck davęs jam SI00 
ant alaus.

Senatorius Lundeen

Nėra

metai, kaip Leonas Trockis Hitlerį nuverstu, o tuomet 
Įkūrė raudonąją armiją Ru- ( nebus i eikalo nei kariauti, 
sijos revoliucijai ginti. Mas- vis dėl to Stalinas vokie-
kva šitą sukaktį apvaikščio
jo labai iškilmingai, nors

eių liaudžiai nepasitiki. 
Nors jis norėtų kad ji sukil-

apie Trockį, tikrąjį raudo- lų. bet netiki. kad jį tai pa_ 
nosios armijos kūrėją, me- • (ialytU) kol Hitleris 
kas nedrįso nei užsiminti,
nes Stalinas Trockį prakei
kė, išvijo iš Rusijos ir galų 
gale bolševikai jį .nužudė.

Buvo tikėtasi, kad ap
vaikščiojant šitą sukaktį, ii prieš mus tebestovi sunki 
Stalinas paskelbs nepapras- kova. 
tai dideliu raudonosios ar---------------

nera
sumuštas. Todėl Maskvo • 
dkitatorius įspėja rusu', 
kad jie neapsigautų many
dami, jog priešas jau su
muštas. Jis da nesumuštas

Karą Laimės Ne Do
leriai, Bet Kraujas

“Vargas mums, jei mes 
sėdėsime ir manysime, kad

dėlė submarina.
Tuo tarpu visa Amerikai Prezidentas paaiškino da 

klausėsi prie radijo imtuvųį sykį, kad jo gnikluotės pro-
urezidento Roosevelto kai-1 grama numatanti dar šiais Į bar jau miręs. Jis
bos ir apie šitą užpuolimą metais pastatyti 60,000 or- 
niekas nežinojo. laivių. 45,000 tankų. 20,000

Prezidentas užtikrino ; priešlėktuvinių patranku ir 
klausytojus, kad Jungtinės į 8,000,000 tonų talpos laivu. 
Tautos “neužilgo” pradės. Ašies propagandininkai ši- 
ofensyvą ir galų gale karą ■ tą programą vadina “fan- 
iaimės. tačiau įspėjo, kadi tastiška.” “Bet aš galiu 
kol paimsime viršų, mes tu- jums pasakyti, kad šitų tiks- 
rėsime da ir daugiau nuo-'lu mes tikrai pasieksime,”
stelių.

Mes prisipažįstam. sako. 
prezidentas, kad nuostolių 
mes turėjome ir buvome 
priversti užleisti priešui kai! 
kurias savo pozicijas, • bet Į 
mes jas visas
Jau tūkstančiai Amerikos 
kareivių su orlaiviais ir jū
rių laivais pradėjo naikinti 
priešą Pacifiko vandenyne. 
Japonų karo laivai ir trans
portai su kareiviais kasdien 
dabar eina juros dugnan. 
Musų tikslas yra ko dau-

Pavogė Japonų 
“Sekretus.”

Kažin koks korėjietis, ku
ris sakosi tarnavęs japonų 
konsuliariniame štabe Ha
vajų salose ir pavogęs kny
gą su japonų “sekretais,” 
dabar papasakojo tuos “se
kretus” Amerikos laikraš
čiams. Toj knygoj esą išdė
styti visi japonų karo pla
nai. Pirmutinė karo fazė, 
kuri vyksta dabartiniu lai
ku, sulyg to plano turinti 
pasibaigti i 4 mėnesius. An
troji fazė prasidėsianti ba
landžio mėnesy. Ji numa
tanti užpuolimą išsyk ant 
Havajų salų, Alaskos ir Pa
namos kanalo. Tuomet vi
soj Amerikoj prasidėsiąs 
plačiai organizuotas japonų 
sabotažas.

smarkus radikalas

užtikrino p. Rooseveltas.

ANGLIJOJ RUOŠIAMA 
PARAŠIUTININKŲ 

ARMIJA.
Londono žiniomis, Ang- 

atsiimsime.i lijoj dabar esanti organi
zuojama skraidomoji para
šiutininkų armija įsiverži
mui į kontinentą. Be to. esą 
statomi daug didesni tan
kai, negu iki šiol, ir daro
mos geresnės kanuolės prie
šo tankams šaudyt.

JAPONAI PAGROBĖ
PORTUGALIJOS SALĄ
Portugalijos premjeras 

Slazar sušaukė nepaprastą 
parlamento posėdį kad iš
klausytų valdžios praneši
mą, jog japonai užgrobė 
Portugalijos salą Timorą.
MASKVAATŠAUKĖ AM
BASADORIŲ IS TOKIJO.

Paiyžiaus radijo stotis 
pranešė, kad Maskva atšau
kusi iš Tokijo savo ambasa
dorių Smetaniną. Radijas 
priduria, kad rusų-japonų 
derybos dėl prekybos sutar
ties visiškai užsikirto.

RUSAI VĖL PUOLA 
FEODOSIJĄ.

Londono radijas prane
ša. kad Krymo pusiasaly ru
sai iškėlė daugiau kariuo
menės ir pradėjo iš naujo 
atakuoti Feodosiją.

mijos laimėjimų. Bet kas to 
laukė, tas apsivylė. Stalinai 
pasakė, kad su laiku užpuo
likas busiąs iš Sovietų že
mės išvytas, tačiau jis rim- 

j tai įspėjo, kad “priešas da karą mums laimės doleriai, ’ 
nesumuštas ir prieš mus sto- pasakė antrosios Amerikos 
vi dar labai sunki kova. ai mijos vadas gen. Ben 

“Mes išmesime priešą iš Lear. “Karą laimės tiktai 
Leningrado vartų ir paliuo- kraujas įr pasiaukavimas,”

MacArthur Giria 
Garando Šautuvą.

Generolas MacArthur suosim Baltgudiją, Ukrainą orįdurė jisai. 
Yft-aneša Karo Dėpartamen- Krymą?’ “Niekados ' neužmirškim

Budinga, kad Stalinas to fakto,” tęsia jis toliau, 
žada paliuosuoti visus So- ‘"kad nežiūrint kaip geri 
vietų Rusijos kraštus, bet yra ginklai, kuriuos musų 
nieko nesako apie Lenkiją, dirbtuvės gali pagaminti ir 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, laivai pristatyti, mūšį turi 
Iš to galima spėti, jog Ame- laimėt kareiviai, kurių dva- 
rika ir Anglija nesutinka šia ir pasišventimas ne pa
tuos kraštus po karo Stali- laužiami.”

Kaip pavyzdį jis nurodo
Kalbėdamas apie galimą j Francuziją: “Francuzija

karo pabaigą, Stalinas pa- pasistatė Mažino liniją ir 
sakė: ramiai sau atsisėdo už jos,

“Galimas daiktas, jog šis manydama, kad ta linija ją 
karas padarys galą Hitlerio apsaugos.” 
klikai, bet juokinga butų Amerika neprivalo tokiu 
lyginti Hitlerio kliką su vo- klaidu dalyti. Be kovos ir

lutiriai palaidotas.’T’n* L-z-k.I <11 VC, IYL7 IVJIMO JZVZIXVX—
kieriams — žmonių protes
to! Jie nieko taip nebijo, 
kaip balsuotojų!

Demokratinė santvarka 1 se, pasirodė puikiausis gin- 
ir via tuo gera, kad ji duoda; klas. Jis yra taip sukon- 
piiiečiams pilną laisvę kriti-! struotas, kad iššovus šovini 

buvo kuoti valdžią ir protestuoti nereikia iš naujo gaidį už- 
ir labai prieš netikusius įstatymus.

tui Wa<abingtnnp kad Ga
lando konstrukcijos šautu
vas, kurį dabar Amerikos 
kareiviai vartoja Filipinuo-

da-

atakuodavo prezidentą 
Rooseveltą, kam šis 
Angliją. Jo kalbas labai 
mėgdavo cituoti savo laik
raščiuose mūsiškiai komu
nistai. Dabar valdžios liudi
ninkai parodo, kad tas kal
bas jam parašydavo Hitle
rio propagandos agentas 
Viereck.

Singapūro j Japonai 
Paėmę 73,000 Anglų

Tokijo radijas paskelbė, 
kiek japonai paėmė grobio 
su Singapuros tvirtove. Ja
ponai atakavę Singapūrą 7 
dienas. Vasario 15 dieną 
anglai pasidavę be jokių są
lygų. Japonai paėmę 73,000 
anglų kareivių, iš kurių 
8,000* buvę sužeisti.

Be to, i japonų ranka? 
patekę šie karo pabūklai:

300 kanuolių,
50,000 šautuvų,
200 tankų,
10,000 automobilių, .
200 motorciklių.
Vienas 10,000 tonų lai

vas.
Trys 5,000 tonų tank

laiviai,
daug mažesnių laivų, 

daugybė maisto ir amuni
cijos.

Susisai-matinę dėl savo 
remia pensijų, senatoriai nutarė 

ne tiktai tą įstatymą atšauk
ti, bet jie įnešė sumanymą 
pakelti atlyginimą karei
viams ir jurininkams, kurie 
tarnauja už Jungtinių Vals
tijų ribų. Da daugiau: buvo 
padarytas įnešimas — pa
skirti po $30 pensijos į mė
nesį visiems šalies pilie
čiams po 60 metų amžiaus. 
Tiesa, šis įnešimas nepra
ėjo, bet vis dėlto to už jį 
balsavo 22 senatoriai. At
šaukę pensijas sau, politi
kieriai norėjo apdovanoti 
pensijomis visus piliečius, i 
kad tik neprarasti jų balsų!'

NACIŲ NUOSTOLIAI 
SIEKIA 9,000,000 VYRŲ.
Maskvos “Krasnaja Zvez- 

da” sako, kad vokiečių ar
mija iki šiol netekusi apie 
9,000.000 kareivių užmuš
tais, sužeistais ir paimtais 
nelaisvėn. Rusam labai 
daug padėjusi Amerikos ir 
Anglijos pagalba.

vesti—jis atšoka pats, spro- nui atiduoti, 
gimo spaudimu operuoja
mas. Kareivis turi tiktai lai
kyt ir spaust kajukę; jis ga
li gulėti ir šaudyt visai ne
judėdamas, išskyrus tik tą 
judėsi, kada reikia įdėt nau
ją šovinių apkabą. Ir. kas 
svarbiausia, tas šautuvas ne- 
sugenda, neužspringta pat
ronais, kaip tai pasitaiko su 
kitais šaujamais ginklais.
Buvę atsitikimų, kur garan- 
das buvo vartojamas dulkė
se ar purvyne ištisą sąvaitę 
be pertraukos, visai nevaly-i

kiečių liaudimi ir su vokie
čių valstybe. Istorija mums 
parodo, kad Hitleriui ateina 
ir praeina, o vokiečių liau
dis ir vokiečių valstybė pa
silieka.”

tas ir nealiejuotas. 
karto neužspringo.

ir nei

ČIANG KAI-5EK PATA
RIA DUOTI INDIJAI
NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Gen. Čiang Kai-Šek, Ki

nijos nacionalistų vadas, 
buvo nuvykęs Indijon pasi
tarti su indų nacionalistų 
vadais kare klausimais. Su
gryžęs iš Indijos jis pareiš
kė* jog Anglija turėtų pri
pažinti Indijai nepriklauso
mybę. Bet .is pridūrė, kad 
Indija turi padėti Anglijai 
laimėti kara prieš Japoniją, 
nes jeigu -Japonija laimėtų 
ir užimtų Indiją, tai Indija 
susilauktų ne laisvės, bet 
tikros vergijos.

AUSTRALĖNAI IŠKĖLĖ
$10,000.000 AUKSO.
Australijos premjeras 

Curtin pranešė, kad iš ang
lų laivo “Niagara,” kuris 
1940 metais buvo nuskan
dinta ties Naujaja Zelandi- 
ia. šiomis dienomis iškelta 
810,000,000 vertės aukso.

VOKIEČIAI TURĖSIĄ 
DAUG GERESNI BOM-

BANEŠI.
Berno pranešimu, vokie

čiai greitu laiku paleisią 
oran daug geresnį bomba- 
nešį, negu iki šiol jie turėję. 
Šitokią žinią paskelbusi 
Junkerio orlaivių dirbtuvė. 
Naujasis Junkerio bomba- 
nešis turėsiąs 1,000 arklio 
jėgų motorą, ir dabar šito 
tipo bombanešiai esą jau 
gaminami urmu ir formuo
jami į eskadronus.

ĖJO IR IŠĖJO PER 
LANGĄ.

Philadelpijoj iškrito 
langą iš trečio aukšto tūlas 
George McCabe, 60 metų 
amžiaus airys. Vėliau jis 
paaiškino, kaip tai atsitiko. 
Sako: “Norėjau prieiti prie 
lango ir pakvėpuoti tyru 
oi-u, bet kaip ėjau. tai ir iš
ėjau per langą į lauką.” 
Matyt, tas vyras buvo nega
na išgėręs, jei galėjo da 
paeiti.

NACIAI NUSKANDINO
AMERIKOS LAIVĄ
KARIBĖJOS JUROJ.

Iš Porto Rikos praneša
ma, kad Karibėjos juroj pe
reitą penktadieni nacių sub
marina nuskandino Ameri
kos laivą “Delplatą.” Kiti 
Amerikos laivai ir orlaiviai 
išgelbėjo 52 žmones. Už
puolimas įvyko baltam vi
dudieny. Laivas buvo gink
luotas ir prie kanuolių buvo 
išlavinti kareiviai, kurie pa
leido į užpuoliką apie 12 šū
vių, bet ar pataikė bent vie
ną—nėra žinių. į “Delpla
tą” kirto dvi priešo torpe
dos. Trečia torpeda praėjo 
pro šalį. “DeLJgta” buvo 
5.127 tonų talpos laivas ir 
plaukė iš Brazilijos su kava.

pasišventimo Mažino linija 
nieko nereiškia, vistiek kad 
ir iš aukso pastatyta. Ame
rikos darbininkai ir kapita
listai turi dirbti ir aukotis 
taip kaip ir kareiviai yra 
verčiami aukotis—turi au
koti net ir savo gyvybę, sa
ko šis generolas.

Gen. Lear yra labai griež
tos disciplinos karininkas. 
Pereitą vasarą jis privertė 
visą bataljoną maršuoti 15 
mylių didžiausiam karšty 
vien dėl to, kad jo kereiviai 
sušuko plikablauzdėm mer
ginom “voo-hoo.”

per
DĖL CUKRAUS PATEKO 

BELANGĖN.
Scottbluff, Neb.—Dėl to, 

kad restorano padavėja čia 
įdėjo tik po du šaukštuku

URUGVAJAUS PARLA
MENTAS PALEISTAS.
Tarp Urugvajaus vyriau

sybės ir parlamento įvyko 
susikirtimas dėl ateinančių 
linkimų, kurie įvyks kovo 
29 d. Senatas išnešė rezoliu
ciją. pasmerkdamas val
džios politiką. Prezidentą' 
Baldomir užtai paleido par
lamentą. Parlamento rumus 
tuojaus užėmė policija.

SUDAUŽĖ DAR 18 JA
PONŲ LAIVŲ.

Batavijos žiniomis, pe
reitos sąvaitės pabaigoje 
ties Javos sala olandų ir

cukraus į kavą, du valgyto- amerikonų orlaiviai ir iuros
jai išeidami taip trenkė res
torano durimis, kad išbirė- 
jo visi stiklai. Policija tuo
jau juos sučiupo ir nugabe
no už grotų.

laivai nuskandino bei su
daužė dar 18 japonų laivų, 
jų tarpe 5 kreiserius ir 2 
naikintuvu. Mušis tęsėsi 4 
dienas.

I
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MIZAROS DOLERIS BOL

ž APŽVALGA
ŠEVIKAMS
“Laisvės’’ 

ciojasi iš Ani
kurie švenčia Lietuvos ne- 

j priklausomybės paskelbimo 
J Apie tai jis pats praneša 8-, dieną. Quinslingiukai iš 
Į tame “Vienybės” numery. | “Laisvės” palėpių sakosi vi- 
! Is jo rezignacijos matosi,j sai nežiną, ar buvo kada 

„ . c kad ir jam nepatinka Lietu-į nors nepriklausoma Lie-
Vasano 6 d. Laisve is- vos Piliečių Sąjungos kryp- tuva.

pleškino pu mam puslapv ,» tis. Jis sako: šitiems besarmačiams at-
spaltas Maskvos agentų 
propagandos už Pabalčio 
valstybių prie Rusijos pri
jungimą.

Maskvos agentai išlindo 
su šita savo propaganda dėl 
to, kad Londono “Times” 
parašė, jog Pabalčio valsty
bių gyventojai nekenčia vo
kiečių, bet jie “nelabai svei
kintų ir rusų sugrįžimą.”

Dėl šitos teisingos Londo
no dienraščio pastabos, bol
ševikų propagandos organe,
Maskvos "Izviestijose,” til
po straipsnis, kuriuo nori
ma tą tiesą užginčyti.

Po straipsniu pasirašo bu- tuvoje viešpatauti. Lietuvos ouyo Kaisti sietuvos pat- 
vę Lietuvos, Latvijos ir Esti- Piliečių Sąjunga, matyt, su ’K)^ai — 1>giaVtokie kaip 
jos komisarai bolševikų tuo nesutinka. Todėl Sme- dabai jie Amerikos patno-į 
okupacijos laiku, o dabar tonos žentas A alusis ir tai- .
pabėgę Maskolijon. Tarp sako: Be; ka.p tik Lietini uz-
parašų matosi Paleckio -šitai turėdamas galvoje.: pado raut onojr armija, is 
“ * - - - ’ ..... _ i tu “narnom bematant na-

MASKVOS AGENTAI 
LIETUVOS NEATSTO

VAUJA.

SIŪLO IŠLEISTI “JUO
DĄJĄ KNYGĄ. ’

Brooklynįfkėj “vieny 
bėj” skaitom:

u Hitleriu. 
“Juodoj Knygoj

mantą, todėl aišku, kad buvo įjungti į Raudonąją 
turėtų “Laisvės ' redaktorius pa- Rusįjos armiją ir vėliau pa-

būt aiškiai nušviestas ir kru- vartojo šitą žodi visai .ne teko j vokiežiu nelaisvę. B 
i vmasis bolševiku teroras vietoj. Butų buvę daug ra- . .

“Vienas musy skaitytojas Lietuvoje. Nėra abejonės, cionalLškiau pasakius, kad “J^TkLd'dalistokiuLie“ 
aulo išteisti duedara knygų.'; kad tokią knygą norttu > naciu.: pašelu.,.. ed. boiše- ^'kaVeiviunt

Cvirkos, Girdzijausko ir ki
tų “penktakojų” pavardės.

Taigi šitą jų penktakojiš- 
ką propagandą “Laisvė”

"Turėjau vilti, kad šioje ne- sako ienybės Tysliava 
laimės valandoje lietuviai, tel- Esą— 
kiami šventam reikalui, vie
ningai stos i darbą ir kovą. 
žiūrėdami priekin..."

siūlo .. ____ _

kurioj butų surinkti visi lietu- gyti kiekvienas 
tuviškų komunistų ’kvailioji- lietuvis, 
mai’ ”

Amerikos kų utelės. tuvos kareivių belaisvių pa
leista ir jie jau grįžo į Lie
tuvą. Visų į nelaisvę pate
kusių Lietuvos kareivių vo
kiečiai nesiskubina paleisti, 
nes jie, matyt, reikalingi 
darbams Vokietijoje. Iš ki
tos pusės neabejotinai prisi-

VOKIETIJOJ YRA LIE
TUVIŲ BELAISVIŲ.

Jie buvo prievarta įtraukti 
rusų armijon ir vėliau vo

kiečių nelaisvėn.
Savitarpinės Pagalbos bijoma, kad suskambėjus 

laisvės varpams, 
sisuks ir prieš 

okupantus, pa-
prezidentą Rooseveltą Bai- panija prieš nazius.” Sų belaisviams dovanų. Be našiai kaip pereitais metais
tuose Rūmuose, ir kaip jie, Pašiepdamas šitą žioplą to, rūpinamasi sužinoti visų jie išvanojo kailį bolševi- 
staiga vilto Amerikos “pat- išsireiškimą. “Draugas” į nelaisvėje esančių lietuvių kams.

NE BRILIANTAI, BET
UTELĖS.Knygoj, žinoma, turėtų 

būt surinkti ir atspausdinti 
visi faktai, kaip komunistai 

nepriklausoma, tai gal jis ma- dirbo Hitlerio naudai, kaip kelti ir didinti bolševizmo 
lonės prieškarinius savo laik-Į jje sabotažavo Amerikos “šlovę.” R. Mizara savo'

“Jeigu ‘Laisvės’ reporteriui 

neaišku, kada Lietuva buvo Nebeišmanydamas kaip

rase
Ji

leri Lietuvos ginklu fondui..

Tuo tarpu gi—
“Jau pirmuose žingsniuose 

organizuojant vadinamą Lie
tuvos Piliečių Sąjungą tūli as
menys rado reikalo netauriai
veikti... ir darbą bando prade- -Laisvės” redaktorius au
ti kaltinimo aktu Lietuvos' kavo ta dolerį Lietuvos Gin- 
praeičiai.“ kių Fondan tais metais,

O ta praeitis, tai “tautos kuomet Smetonos valdžia : 
vado” viešpatavimas. Sme- Lietuvoje šaudė bolševikus, 
tonininkai norėtu ir vėl Lie- 7ac^a Laisvės tedaktoriai 

buvo karsti Lietuvos “pat-

prašau nebelaikyti manęs Lie tų “patriotų” bematant pa
sidarė lietuviški Quislingiu-:tuvos Piliečiu Sąjungos valdy- , . , .... .. o . ,. kai. kurie užmiršo ne tikbos ir Sąjungos nariu. , . - , •• tai veidmainiškas savo au-*

Ar mes nesakėm, kad kas Lietuvos Ginklų fon-į 
stengiasi paskleisti ir Ame- Smetonos šeimynai butų bu- dui, bet “užmiršo” net ir pa
nikoje. Ji kartoja jų pasaka, bę daug sveikiau Brazilijoj tį faktą, kad Lietuva buvo 

nepriklausoma valstybe.kad bolševikų diktatūra it 
teroras buvę Lietuvos žmo
nėms “džiaugsmingos die
nos.” Girdi:

“Tomis džiaugsmingomis 
dienomis, pažanga rusų tau
tos pasidarė artesnė ir bran
gesnė žmonėms Estijos. Lat
vijos ir Lietuvos.

kava ausrinti!

MUSU ŽMONĖS DEDA 
PINIGUS, KAD AMERI

KA LAIMĖTŲ.
Amerikos lietuvių nuotai

ka šiandien yra visai kito
kia. negu buvo pereito karo 
metu. Tada musu žmonės

Didesnių melagių ii‘ veid
mainių pasaulis, turbut, nie
kados nėra matęs.

“Latviai, estai ir lietuviai karo bijojo ir šalinosi nuo 
dabar kovoja petys petin is- kariuomenės tarnybos, o 
vien su savo draugais rusais... jau apįe kokią nors paramą 
Visos musų respublikų pilie- tam kanai negalėjo būt nei 

kalbos.

RUSIJA PRAŠO DAU
GIAU MAISTO IŠ AME

RIKOS.
Vasario 20 d. AVashingto- j 

nas paskelbė toki praneši
ma:

čių mintys yra atkreiptos į 
vieną tikslą—kuo greičiau
sia... sugryžt į skaisčiuosius 
laikus musų laisvojo Tarybi
nio gyvenimo.”

Bet tai juk ne Lietuvos, 
ne Latvijos ir ne Estijos 
žmonių balsas. Tai tik Mas
kvos agentų propaganda. 
Lietuvos jie neatstovauja ir 
neturi jokios teisės už ios 
žmones kalbėti. Lietuvos 
žmonės iuos išvijo. Juk 
Kaune krito apie 4,000 lie
tuvių mušant raudonuosius 
okupantus laukan iš savo 
krašto. Kai vokiečiai atėjo į 
Kauna, tenai buvo jau su-

"Rusija šaukiasi į Jungti

nes Valstijas prašydama pu- 

Šiandien yra visai kitaip, sėtinai daug (considerable 

Kaip “Draugas pastebi— ųuantities) konservuotų mė-

“Lietuvos Nenrikiausomv. : gyvulinių riebalų, augine

bes paskelbimo sukaktuvių i niniV aIie^> sviesto ir kitokiM

minėjimas (vasario 16 d.) šį
met praėjo ypatingomis sąly
gomis ir nuotaika. Kadangi 
Lietuva yra vokiečių okupuota 
ir kadangi Jungtinės Ameri
kos Valstijos deda visas pa
stangas sutriuškinti vokiečius 
ir kitus tautų pavergėjus, dėl 
to Amerikos lietuviai vasario 
šešioliktosios paminėjimo kal
bas. rezoliucijas ir aukas pa
kreipė Amrikos laimėjimui.” 

įvairiose lietuviu koloni-

koncentruotų maistų, neskai tant tų kviečių, miltų ir cukraus, kurių ji jau gauna.
"Amerika ir Didžioji Brita

nija bendrai yra pasižadėju
sios šįmet pristatyti rusams 
apie 2.500.000 tonų kviečių bei į 
miltų ir 850.000 tonų cuk
raus. Dali kviečiu duos Ka • •nada.”

Taigi pasirodo, kad po 
“šviesiausia” Stalino “sau
le” žmonės neturi nei duo-daivta laikinoji nepriklau- - . - . . , . -

somos Lietuvos vyriausybė, jose draugijos ir pavieniai nos. nei cukraus nei mėsos. 
Ir jeigu ne nauji okupantai, musų žmonės perka Amen- O mūsiškiai bolsevikeliai. 
Lietuvos žmonės šiandien kos apsigynimo (defense, plepa, kad Sovietų Rusija; 
hutu iau laisvi, nusikratė bonus ir gausiai aukoja A- esanti visko pertekusi. Ii. 

bolševiku iun^a * merikos Raudonaiam Krv- kai me? andai idėjom “Ke-i
. . . .. žiui. Pavyzdžiui, chicagietis leivin” žinią, kad Amerika!

Paleckis ir kiti Pabalčio justas Mackevičius nakloio duos Rusijai duonos, tai 
“kvislingai.” kurie parsida- net Raudonajam Krv- “Laisvė” mus išplūdo. Gir--
vė svetimai valstybei ir pri- ^iui. di, “Keleivis” apšmeižę
ėmė ios pilietybę. Lietuvos Musų korespondentas iš Sovietų Sąjungą, norėda-i 
neatstovauia ir neturi jokios Bristol, Conn.. praneša, kad mas pasakyti, kad po Stali- 
teisė« kalbėti jos žmonių toį nedidelėj kolonijoj 39 no saule nėra duonos.

___ lietuvių šeimynos yra nupir- Bet dabar pats Stalinas
Rusios apsigynimo bonų net <aukiasi i Amerika ir prašo 
už §37,000.00! Ir daugiau * ’ F
kaip S170 aukavo Raudona
jam Kryžiui.

Musų žmonės remia A-
merikos karą. nes jie tiki. 
kad Amerikai laimėjus bu

LIBERTY MUTUAL ir KARAS

ANTRAS PASAULINIS KARAS turi būt laimėtas trijuose frontuose: kovos fronte, pramonės fronte ir namų fronte. Liberty Mutual Insurance kompanija kožname jų turi aiškių atsakomybių.
KOVOS FRONTE: Iki 1942 m. vasario 1 d. jau 304 vyrai iš Liberty Mutual buvo išėję karo tarnybon, o daugelis kitų—saugumo inžinieriai ir tyrinėtojai— atlieka savo prievoles arti frontų, žiūrėdami kad karo statybos darbai eitų nenustojant laiko dėl nelaimingų atsitikimu išlavintiems darbininkas.

gai. Kiekvienas kaimas ir miestelis buvo pats sau pasaulis ir visi dirbdavo išvien bendram labui, šiandien jau viskas kitaip. Mašinų gadynė labai padidino pavojus; gi karo metu pagreitėjęs gyvenimo, darbo ir judėjimo tempas da daugiau padidino tuos pavojus, kurie gręsia kiekvieno žmogaus saugumui. Taigi at- sakomingos apdraudos teikiama apsauga šiandien yra reikalingesnė negu kada nors pirmiau—reikalingesnė biznio Įmonėms, namų ir automobilių savininkams—ir Liberty Mutual teiks jums šitą savo stiprų patarnavimą ir toliau kaip “Jūsų draugė... namuose, ant kelio, prie darbo.”
vardu.

SMETONININKAI BĖGA
IŠ LIETUVOS PILIEČIŲ 

SĄJUNGOS.
Paskutiniais laikais Ame

rikoje pradėjo organizuotis 
“Lietuvos Piliečių Sąjun
ga.” Jos tikslas yra—subur
ti nesenai iš Lietuvos atvy
kusius veikėjus.

Bet nespėjo ta sąjunga 
musų visuomenei pasirodyt.

ne tik duonos, bet ir mėsos, 
ir sviesto, ir taukų ir kitokių 
valgomųjų daiktų. Taigi 
Mizara su Bimba dabar tu-! 
retų iškelti protestą ir prieš 
Staliną, kad prašydamas j

užtikrinta laisvė ne tiktai pkUSijaj duonos jis šmeižia' 
jiems, bet ir Lietuvos gy- “turtingiausią pasauly vals- 
ventojams. tybę.” Jis parodo visam

‘KVIS-VIS APIE TUOS “ 
LINGUS.”

0 jau pradėjo krikti. Kelei- Bolševiku “Vilnis” vėl rašo 
vy buvo jau rašyta, kaip apie “kvislingus.” Girdi— 
Smetonos sūnūs anądien įs-

svietui, kad bolševizmo “ro
juje” žmonės neturi ką 
valgyt.

koliojo tos sąjungos susirin
kimą Chicagoje ir išmarša- 
vo per duris protestuoda
mas. kad jos kūrėjai ne
klauso jo tėvo. patyrusio 
“tautos vado,” bet nori ka
žin kokios

PRASIDĖS SLA RIN
KIMAI.

PRAMONĖS FRONTE: Kad pagelbėti laimėt “gamybos muši.” Liberty Mutual pasiryžus...
Pagreitinti gamyba, padedant apsisaugot 

nuo nelaimingų atsitikimų, kurie sužeidžia 
žmones ir sugadina mašinas.

Išmokėti atlyginimų nelaiminguose atsiti
kimuose, apsaugojant tuo budu darbininkus 
ir jų šeimas.

Pagreitinti sužeistųjų darbininkų grįžimą 
prie darbo, suteikiant jiems medicinos ir 
chirurgijos pagalbą.

Padėti pramonės vadovybei lavinti naujus 
darbininkus ir ruošti vyrus gamybos prižiū
rėtojų pareigoms.

NAMŲ FRONTE: Senesniais, geresniais laikais, žmogui susirgus ar nukentėjus dėl ugnies, audros ar kitokios nelaimės, jam padėdavo susidėję kaimynai ir drau
"Kvislingus reikia imti už

pakarpos, tokių elementų bu- “Tėvynė” praneša, kad 
vo ir musų tėvynėj Lietuvoj, kovo 1 dieną prasidės SLA 
kurie gelbėjo Hitlerio gan- viršininkų rinkimai, kurie 
joms.” tęsis du mėnesiu ir pasi-

Bet Lietuvoje buvo dau- baigs balandžio 30 dieną,
demokratijos, giausia tokių “kvislingų,” Nominacijose daugiausia 

kurios Smetonų dinastija kurie pagelbėjo bolševiku balsų gavo šie kandidatai:į 
visai nepripažįsta. Dabar gaujoms. Ir “Vilnis” tuos1 Bagočius, Vinikas. Gugis.
jau ir kitas smetonininkas “kvislingus” garbina. O kuo Mažiukna, Mockus, Miku-
išdulkėjo iš Lietuvos Pilie- jie geresni? Išdavikai yra žiutė ir Dr. Biežis. Nėra
čių Sąjungos. Tai D. A. Va- išdavikai, vistiek ar jie rau- abejonės, kad ir rinkimuose
liušis, gtanetonos žentas. | doni ar rudi. šitie laimės.

UBERTY B MUTUAL
COMPANYINSURANCE

BOSTONį , , ■ ,;
Yowr/n^--n‘ 

! /h« tt’"

FINANSINIS STOVIS 
Iš 1941 m. gruodžio 31 d.

AKTYVAS
Investmentai* ..................................................567,565.431
Buveinės ofisų namas .......................................... 2,097,436
Pinigai ofisuose, bankuose ir Trust Kompanijose 15.754.012 
{mokėjimai kolektavimo eigoj (net) nei vienas

nesenesnis kaip 90 dienų, išskyrus $183,791.94 
sulyg Comprehensive Rating Plan for U! S.
Defense Projects .......................................... 4,191.01 (

Procentai užaugę ant investmentų .................. 314.406
VISAS PRIPAŽINTAS AKTYVAS . . .. $90.222.299

PASYVAS
REZERVOS:

Nuostoliams ................................f .. $49,971,920
Negautiems įmokėjimams .. -e .. .. 12.246,115
Dividendams ant pasibaigusių, polisų .. 1,702,797
Ekspensam, taksam, įvairiom sąskaitom .. 2,712,840

Reserva gyvų polisų dividentams .................. 5,825,000
Rezervą investmentų fluktacijai.......................... 3,110,000
Rezervą kitiems netikėtumams .......................... 3,0x0,000
Visas surplus (su Guaranty Fondo $250,000.00) 11,593,627

VISAS PASYVAS, REZERVOS. SURPLUS $90.222,299

< Bandai kvalifikuoti amdrtizacijoc tikdami, aulyg Insurance De
partamento patvarkymo yra vertinami amortizacijos pagrindu: o 
visi kiti bondai ir akcijos—pagal National Aaaociation of Insurance 
Commisslonera nustatytą verte. Buveinės ofisų namas vert.namas 
pagal savikainą, atskaičius nusidčvėjlmą.

Vertybės popieriai *4.146,110.70 sumai 15 aukHiau paduoto sąrašo 
yra depozituotl kaip įstatymai reikalauja.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Maskva Kaltina Nacius Žvėriškumais Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Panelė M. Digrytė sugrie

žė smuiku kelis gražios mu
zikos numerius. Barbora 
Darlys sudainavo kelias 
daineles solo. Ji turi gražų 
balsą. Angelų parapijos vy
rų choras po Pr. Dulkės va
dovybe padainavo naujų 
dainelių, kaip J. Žemaitai
čio “Laimingi, laimingi,” 
Strolio “Karžygio daina” ir 
Bertulio “Nebijom nieko.’’; 
Vakaro vedėju buvo kun. 
Norbertas Pakalnis. Vaka-' 
ras užbaigtas Lietuvos him
nu.

Teko matyti ir “Laisvės 
reporteri, kuris slankinėjo' 
pasieniu. Aišku, kad per 
“Laisvę” šis parengimas bus į 
sumažintas dviem trečda
liais. Nėra ko ir norėti, kad 
jie teisingai aprašytų, nes 
jie ne lietuviams tarnauja.' 
Jų tikslas šmeižti lietuvius. 
Juk nei vokiečiai, nei rusai 
tokiu lietuviu parengimu

Iš LSS 19 kp. susirinkimo.
Vasario 13 d. buvo LSS 

19 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Buvusios LSS 19 
kuopos vakarienės komisija 
pranešė, kad liko $90 su 
centais gryno pelno. Buvęc 
sekretorius d. J. Jankūnas 
pranešė, kad pereitais me
tais į LSS 19 kuopą įstojo 
septyni nauji nariai. Senų 
narių nei vienas neišsi- 
braukė.

Kalbėta kaip pagei inti 
“Naujosios Gadynės” vieti
nes žinias. Dnp J. Januškis,
“Naujosios Gadynės” re
dakcijos narys, nurodinėjo, 
kad LSS 19 kuopos draugai 
turi iš vietinių organizacijų 
duoti korespondencijų į 
“Naujosios Gadynės” vieti
nes žinias. Ir jis kvietė 
draugus rašyti i “Naująją 
Gadynę” Įvairiais klausi
mais straipsniukus. Jo nuo
mone, kuomet vieni redak- . .
toriai užpildo laikrašti, kad nesidžiaugia. Nes tame pa

rengime kaip tik ir veržėsi 
iš lietuviu krutinės skundas

ir gerais rastais, jis yra mo
notoniškas. Laikraštis yra 
patraukiantis tik tuomet 
kuomet i ji rašo daugelis 
bendradarbių. Tada jis pa
sidaro Įdomus skaityti.

i pasauli prieš tas dvi tau
tas. nuo kurių žiaurumo 
kenčia musų broliai prie
spaudą. “Laisvė” rtisams

Tuo klausimu kalbėjo ke- tarnauja; ji gina jų reika- 
liatas kuopiečių ir visi suti-j Jį mažina kiekvieną
ko su d. J. Januškio nurody
mu, kad reikia ko daugiau
sia rašinėti i “Naująją Ga
dynę.” Pasižadėjo rašinėti 
keturi draugai.

Iš LSS Centro Komiteto i 
buvo pranešta, kad Centras 
pasiryžo išleisti dienos 
klausimu brošiui'ėlių ir to
dėl kreipiasi i kuopas prašy
damas finansinės paramos. 
Kaip kurios kuopos jau pri
siuntė po dešimkę ar dau
giau tam reikalui į LSS 
Centrą. Svarbą supratus, 
LSS 19 kuopa tam tikslui 
paaukojo iš savo iždo 25 
dolerius. Tuo ir pasibaigė 
susirinkimas.

lietuvių judėjimą, kuris pa
sireiškia už Lietuvos laisvę.

Vyt. Katilius.

Iš Lietuvos Nepriklausomy 
bes 24 metu sukakties

paminėjimo.
Vasario 15 Labor Lyceum 

svetainėje Įvyko Lietuvos 
nepriklausomybės 24 metų 
sukakties paminėjimas. ŠĮ 
paminėjimą suiuošė tiys 
sriovės: katalikai, socialis
tai ir tautininkai. Nors i pa
minėjimo pramogą reikėjo 
užsimokėti 50 centų Įžan
gos, publikos buvo kupina 
Labor Lyceum svetainė. 
Amerikos Raudonaj im 
Kryžiui surinko virš 300 do
lerių aukų. Veikiausia liks 
dar ir nuo Įžangos kiek pini
gų, tai Amerikos Raudona
sis Kryžius gaus apie penkis 
šimtus dolerių aukų iš Broo- 
kiyno trijų lietuvių srovių 
parengimo. Vienu žodžiu, 
šis parengimas gana gražiai 
pavyko. Jeigu ir ateity tos 
trys srovės sugebės vienin
gai veikti, jos nudirbs dide
lius darbus!

Kalbėio keturiu laikraš
čių redaktoriai. Nuo “Nau
josios Gadynės” J. V. Stil
sonas, nuo “Tėvynės” Pr. 
Bajoras, nuo
J. B. Laučka.
bes” J. Tysliava. Visų kal
bėtojų kalbos buvo pritai
kytos progai. Be redakto
rių, kalbėję dar pulk. Kazys 
Grinių? ir Lietuvos pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris 
pulk. P. žadeikis.

Dailės programa buvo 
gana Įvairi ir graži. Apreiš
kimo parapijos choras, Jus
to Jankaus vadovaujamas, 
cudainavo ne tik Amerikos 
himną, bet ir liaudies daine- 
lių apsčiai. Choras turi gra
žiu lavintu balsu ir gerai 
dainuoja. Lvriečiu šokėjų 
grupė po Stilsonaitės-Anta- 
navičienės vadovybe pašo
ko keliatą lietuviškų šokių.

SCHENECTADY, N. Y.
Susituokė graži parelė.
Vasario 14 d. Mykolo ir 

Adelijos Stanoniu dukrelė 
Franė ištekėjo už ^Valterio 
Maslankos.

Santuokos apeigos buvo 
lenkų bažnyčioj, o pokylis 
Liet. Apšvietos Kliubo sa
lėje.

Draugai Stanioniai, kaip 
tėvai taip ir vaikai, labai

iv il_augiem ii 1 rnnvnvc, ix-

gamečiai Schenectado gy
ventojai ir turi daug drau
gų. Dukters vestuvių proga 
sukvietė daug giminių ir ar
timų draugų.

Jų dukrelė Franė yra bai
gus high schoolę ir moterų 
plauku kultūros mokyklą, ir 
gabi darbininkė toj srity.

Valteris Maslanka yra 
lenkas ir, kaip žmonės sako, 
geras vyras.

Linkiu jaunajai porai il
go. laimingo ir gražau? gy
venimo. S. Klimienė. i

“Amerikos” 
nuo “Vienv-

W1NTER BEACH, FLO.
Ačiū už telegramas ir gėles.

Aš, B. A. Kleese, dėkoju 
visiems giminėms ir drau
gams už telegramas mano 
vyrui mirus. Jonas P. Kleese 
mirė sausio 13 d., o palaido
tas sausio 17 d. Winter 
Beach kapinėse.

Ypatingai dėkoju savo 
broliui ir brolienei Koniu- 
šams, kurie iš Chicagos pri
siuntė gražių gėlių. Taip 
pat ačiū seserei ir švogeriui 
Povilaičiams, draugams 
Brazams ir Aišauskienei.

Ačiū dukterei ir žentui 
Rczinskiams iš Clevelando. 
sunui Vaiciekui iš Akrono ir 
visiems kitiems.

Mano Jonelis buvo pa
skendęs gėlėse, notfs jis to 
nejautė. Graborius prie ka
po pasakė keliatą žodžių, 
kad aš laiminga turėdama 
tiek daug gerų draugų ir 
tokios užuojautos Floridoje.

Ilsėkis, mano Joneli, bal
toj Floridos žemelėj, aš ta
ve lankysiu. P. A. Kleese.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. .1. Karoliu? 
Ši nauja krvca užpildyta vien re 
centais, aiškiausi nurodymai kokiu- 
”aistus dėl kokios li?os naudoti. Ver 
ta šita knyc’i įsigyti visiems, nos Na 
mų Daktaras yra vienas iš reikalin 
eiansiu knygų kiekvienam lietuviu- 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, apie 
SOO Duslaniu. Kaina
Audeklo viršeliais ....................... $2.50

>«<

- ■

Ši nuotrauka prisiųsta 
ta iš Maskvos. Maskva sako, 
vietose. Viršuje pasmerktieji
čioje jie parodyti jau pakarti.

bangomis i.š Londono i New Yorką. Londone ji buvo gau- 
kad čia esą parodyti nacių kariami rusai užimtose Rusijos 
stovi po kartuvėmis su užnertom kilpom ant kaklų. Apa-

1907. Galima taip pat krei
ptis i Draugijos pirmininką 
p. A. W. Šupieni. Dienos 
metu jis pasiekiamas Vy
liausiojo Amerikos Teismo

(Supreme Court) Rūmuose, 
o po darbo—bute, kurio 
antrašas sekantis: 1733 
lOth st., N. W. Telefonas: 
Michigan 3172.

37 Lietuvių Šeimynos Nupirko
Apsigynimo Bonų Už $37,OOOJMk

Bristol, Conn.

Lietuviai Amerikos 
Sostinėje.
( Prisiųsta.)

Septynetas metų kaip 
Washingtone veikia vienin
telė Amerikos Lietuvių 
Draugija. Iki pereitų metų 
rudens ji turėjo arti 100 ra
liu Rndtn! tac eboipiiia 5x/_» vcaic .jnuiviuj
miai pašoko. Didžiuma Bristolio dirb

Minima Draugija yra so- Į tuvių gamina kąro reikme- 
cialinė, kultūrinė, bet ne- nis ir dirba 3 permainom, 
politinė. Joje sutelpa visi į po 6 dienas Į sąvaitę. Di- 
geros valios lietuvių kilmės džiausią dirbtuvė, tai Gene- 
asmens. Draugijos nariai ;ral Motors, kuri gamina 
kilę ir suvažiavę iš Įvairiau- į “bąli bearingus” karo ma
sių Amerikos vietų. Jie dau- ginų ratams. Dabartiniu lai- 
,gumoj yra valdžios tarny-jku dirba apie 6,000 darbi- 
boj. Dėl tos priežasties ninku. Mokestis neblogiau- 
Draugijoje dominuoja A-j gfa. Vvrams, katrie seniau 
merikos lietuviškasis jauni- dirba, moka do 90c. i valan
das, nors esama ir pagyve- oą; moterims moka po 60c. 
nusio amžiaus ir Lietuvoje jr daugiau. Dabartiniu laiku 
buvusių bei ten gimusiii ši dirbtuvė stato nauja pa- 
žmonių. talpą už $250.000; ji bu-

M ashingtone Amerikos sianti pabaigta kovo pabai- 
Lietuvįų Draugija ruošia goje. Samdys apie 700 dar-
paskaitas, minėjimus, pasi
linksminimus, šokius, iškil
mes, koncertus. Draugijos 
nariai lavinasi lietuvių kal
toje ir domisi Lietuva. jų. Pasidarė didelis truku-
Draugijoje veikia speciali mas gyvenamu namu, tai 
lavinimosi sekcija (Study valdžia* pradėjo statyti 200 
Group), kurioje nagrinėja- i ?tubų tiems darbininkams, 
ma aktualios temos iš ivai- Katrie dirba apsigynimo 
rių sričių. Tai yra savo ru- darbuose. Manoma? kad 
sies forumas. Dar veikia lie- stubos bus baigtos statvti 
tuviškų dainų, bowling ir ’ apie vidurvasari, 
kitos sekcijos. t . .......

Draugija deda pastangų Bristolio įetuviai n gi 
išnuomoti nuolatinę buvei-Pradėjo daugiau lupmtis 
nę su skaitykla, kur nariai1 šalies reikalais. Bnsto- 
galėtų susitikti, užeiti ir ra-- į?ul ^uvp pašiurta surinkti 
ti lietuviškos spaudos bei Raudonajam Kryžiui $__,- 
lietuvišką knygą. (000; bet žmones, atjau’da-

Nekiekvienas naujai at-.mi svarbų reikalą, sukėlė 
vykstąs i Washingtoną lie- $32,000. Nors lietuvių čia 
tuvis žino apie tokios Drau- į gyvena nedaug, bet ir mes 

t neatsilikome nuo kitu tau-

bininkų ir gamins oriai 
viams dalis. Darbininkų yra 
privažiavę daugiausia iš 
Maine’o ir Veiinonto valsti-

gijos esimą; patina apie ja 
tik ilgiau pagyvenę. Kiti 
nors ir žino apie Draugijos 
gyvavimą, bet nežino kaip 
ją surasti.

Visų naujai atvykusių ar 
atvykstančių į Washingto- 
ną lietuvių žiniai šiuomi 
pranešama ir patariama in
formacijos ir prie Draugijos 
prisirašymo tikslais kreiptis 
i Draugijos sekretorę, p-lę 
N. Kizevičiutę. Jos adresas 
no darbo valandų sekantis: 
1620 Fuller st., N. W., Apt. 
201. Telefonas: Adams

tų. Neprigulmingas Kliubas 
aukavo $50; Susivienijimo 
kuopa $10; Moterų Draugi
ja, $10. Ir buvo išrinktas ko
mitetas. kad pereitų per lie
tuvių namus parinkti aukų 
Raudonajam Kryžiui. Su
rinkta $70.75. Viso aukota 
ir surinkta $170.75. Visi pi
nigai priduoti Raudonajam 
Kryžiui.

Apsigynimo bonu draugi
jos pirko taip: Kliubas ir 
Visuomenės Draugija po 
$1,000.

Yra fliatų—nėra žmonių! ’ 
Yra žmonių—nėra fliatų.

Gal tik musų George ga- i 
lėtų tokias problemas išrišt, 
apie kurias chicagiečiai taip 
suka galvas. Iš praeitų am
žių istorijos jis turi dideli 
patyrimą. Kažin kas jam 
primetė—ar gal jis pats nu
sipirko—seną namą. Kaip 
įekordai rodo, jis dar prieš 
Civili Karą pastatytas prie 
32 gt., Bridgeporte. 3eis- 
mentas necementuotas, lan
gai apkalinėti lentgaliais. 
Durys iš fronto didelės ir 
plačios, Į abidvi puses ati
daromos. Iš visko atrodo, 
kad praeityje čia yra buvusi 
kokia daržinė ar fai merių 
karčiama. Dabar tas namas 
visas iškabom apstatytas: 
“For sale or for rent,” “For 
rent or for sale.” Viduj atsi
sėdęs vyras laukia ir laukia 
kostumerių. Niekas nekim- 
ba. Atneša “sainus” ant 
Halsted st. ir iš kabi nė ja, 
kur daugiau praeivių mato. 
Kas tik paklausia, siunčia 
pas George, nurodydami jo 
adresą, kad ten yra fliata

Vieną syki kiamynai pa
stebėjo, kad iš kur tai atsi
kraustė sena moteris su 
dviem vaikučiais. Atėjus 
pas kaimynus ji bėdavoja, 
negalinti gyvent. Sako: pai- 
pos. plumingas išdraskytas, 
vėjai švilpia pi o langus. Iš
plautus drabužius nėra kur 
pasidžiaut. Beismente klam
pynė, tamsu ir dvokia! Nori 
užeit viršun, ant etiko pasi- 
džiaut, George neleidžia 
prašo $5.00 extra už pasto
gės vartojimą. Jardo nėra, 
nėr kur dėtis. Kreipiasi mo 
teris prie kaimynu jieškoda
ma pagalbos. Tie klausia, 
kaip tu čia taiD nelaimingai 
pakliuvai. Moteriškė sako

Buvo užklaustos lietuvių kad atėjo jis pas mane i stu- 
šeimynos, kiek kuri yra pir- bą ir labai gyrė turis labai 
kusi apsigynimo bonų. Pa- puikų ir gražu fliata su vi

sais parankumais ir tik už 
20 dolerių i mėnesi. Aš, sa
ko, sergu, vos tik galiu pa
eit: aš jam patikčiau ir su
mokėjau 20 doleriu o da
bar nėra kur pasidėt. Dieve 
tu, dieve mano. kokių žmo
nių yra. Tegul jam mano 
procė palieka...

Kai tik moteriškė tą flia- 
tą apleido, tuoj atsirado ki
tas pilietis. Atsikrausto ir 
džiaugiasi susiradęs vietą 
gyvent. Bet, sako. vieną 
ankstyvą rytą pradėjo kas 
tai i duris belsti. Sako, atsi
kėlęs povaliai priėjau prie

sirodė, kad 39 šeimynų yra 
nupirkta už $37,000. Tai 
gražus darbas !

Senas Bristolietis.

VVORCESTER, MASS.
Nupirkta už $16,000 bonų.

Tarp VVorcesterio lietu
vių ūpas geras. Musų drau
gijos nupirko jau už apie 
$16,000 U. S. Defense 
Bonds'ų ir arti $1,000 paau
kavo Amerikos Raudona
jam Kryžiui.

Bet kitaip elgiasi komu
nistai. Jų kontroliuojama 
L. S. ir D. B. draugija bolše
vikų Rusijai paaukavo $100, 
o Amerikos Raudonajam 
Kryžiui vos tik $50. Tai ve, 
kur jų “patriotizmas” trau
kia.

durų ir surikau: “Ka? čia?”
—“Owneris,” atsiliepė bal
sas. Atėjęs rendos. Mislinu 
sau vienas, kas čia? Renda 
sumokėta iš kalno, ir vėl

--------- rendos! Pamislinau, gal būt
Atsisakė rengti prakalbas kad žmogų ištiko kokis tro- 

Smetonai.
Visos VVorcesterio lietu

vių draugijos atsisakė reng
ti prakalbas buvusiam Lie
tuvos diktatoriui Smetonai, 
todėl dabar darbuojasi tū
las vyrukas iš Hartfordo, 
kuris kviečia pavienius 
žmones, kad prisidėtų prie 
tų prakalbų surengimo. Bet 
nedaug tokių via, kurie no- 
rėtų Smetonai dirbti. Na, ir 
gerai.

šįmet pas mus gražiai pa
minėta Lietuvos Nepriklau
somybės šventė. Apvaikš- 
čiojimas Įvyko vasario 15,
L. U. Kliubo salėj. Aušrelės 
choras davė gražų koncer
tą. Dainavo ir dainininkas 
A. Vasiliauskas. Kalbėjo 
Janušonis ir Kiškis. Salė 
buvo pilnutėlė žmonių

bus aukso kasykla. Nuomo
tojams pranešė, kad nuo 15 
iki 25 dolerių i mėnesį ren
dos bus pakeltos. Visi, kur 
tik kas galėjo, išsikraustė. 
Namas paliko tuščias, kai
mynai žiuri ir sako, kybą 
tas žmogus “ku-ku.”

Bet Maikis žino ką daro. 
Sako, jeigu aš už 5 tūkstan
čius investmento negalėčiau 
gaut 50 nuošimčių, tai aš ne 
biznierius bučiau. Fliatų di
delis trukumas, žmonės ant 
gatvės negyvens. Turiu aš 
savo tikslą atsiekt.

Gauna vyras iš miesto 
pranešimą, kad valdžia ren
giasi tą namą nugriaut. Pa
vojingas gyvenimui, gali 
užgriut, žmonių gyvybė turi 
būt apsaugota. Išnyko Mai
kio Dianai, pasidarė karšta, 
nebereikia praustis nei sku
stis, nėr dulkes vos tik gali
ma jį matyt. Kaimvnai juo
kiasi. Kas čia bus? Krapšto 
žmogus pakaušį ir sako: 
“Visokių triksų žinojau, bet 
tokio tai nežinojau: 3 tūks
tančius Įmokėjau. 2 pasiliko 
ant morgičių, ir dabar 
griauna mano namą! Kodėl 
jie pirm mano pirkimo to 
nedarė?” Darė ir pirma. 
Bet “Spulka” biskį patep
davo, ir taip tęsdavo, pakol 
pagavo žuvytę. O tokių žu
vyčių tarp Chicagos lietuvių 
yra daug... Kitos išeities nė
ra, kain tik lopyt, taisyt tą 
namą. Jis taip ir padarė— 
tik dėl žmonių akių, kad iš
gelbėjus nuo griuvimo. Ėjo, 
prašė, samdė kur tik ką ga
vo. Užmokėt nėr iš ko. Na
mui uždedamas “lien.” Vie
toje dviejų morgičių, dar du 
ar tris ant viršaus. Namas 
“for sale” ir namas “for 
rent”—kaip tik kas nori. 
Bet šaukštai jau popiet.

Bepiga gudriam žmogui.
iz\Vna rtziKiitii nn/lorzu;ivnaa w

ką Maikis padarė. Jis nužiū
rėjo, kad sale jo yra senų 
baldų krautuvė. Tyliai, nie
kam nieko nesakęs, užsite
pė langus. Visi pradėjo žin- 
geidaut, vienas kito klausi
nėja, kas čia bus. koks biz
nis? Praslinko sąvaitė, kita. 
trečia—vis nieko nėra. Tik 
vieną subatos vakarą pasi
rodė visur šviesos. Langus 
plauna, puošia, šluoja, šluo
sto. Žmonės subėgo iš visų 
pusių žiūrėt. Nagi pridėta 
šeškų, meškų kailių, plaukų, 
arklio vuodegu, šepečių ko
tų, šluotų, krėslų. Visi juo
kiasi: tai bent vyras! Žmo
nės visi progresuoja.o jis re
gresuoja. Kaip bėda, taip 
bėda—yra biznis, yra flia
tų. bet nėra žmonių. Yra 
žmonių, bet nėra fliatų.

Jurgis Šlabuška.

belis, reikia pinigų, ką gali 
žinot? Juk sarmata boso 
klaust. Užmoku ir vėl už 
mėnesi. Pradėjau rengtis į 
darbą—nerandu vienos pan- 
čekos. Antrą ryta atsikeliu, 
nėra ir kitos. Na. kas čia da
bar? Velniai vaidinasi? Ro
dos, negirtas čysta galva, 
durys visos užrakintos, o 
pančekų nėra. Pasidarė, ra
ko, man toks piktumas, kad 
išsiėmiau nuo pečiaus po
keri ir eisiu i apačią pas bo
bą. Nagi žirn iu — pagal sie
ną, prie kamno, didžiausia 
skylė ir galas mano panče- 
kos išlindęs. O, jus. pra
keiktos žiurkės!...

O štai ir kita? biznierius 
—Maikis. Tai gudrus vyras. 

: Savo gyvenime visko paty
ręs žmogus, karčiamos ir

šiomis dienomis netekom ožkų faimo* savininkas. Jis 
dviejų penų darbuotojų. Mi-1 sumanė praktiškai padidint 
i ė Robertas Pupka, išgyrė-'savo turtą. Nusipirko seną. 
nęs čia 50 metų, ir Domi- nuo pavietrės metų, namą 
ninkas Vaitelis, išgyvenęs prie Halsted gatvės, 5 flia- 
40 metų. Vargo Sūnūs, tų, bizniavą. Manė čia jam

LAWRENCE, MASS.
Gražiai paminėta Lietuvos 

Nepriklausomybė.
Pereitą nedėldieni Lietu

vių Ukėsų Kliubas minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Salė prisirinko pil
nutėlė žmonių. Buvo dainų 
ir muzikos. Kalbėjo Dr. 
Miškinis, Dr. Mikolaitis ir 
“Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas. Suglaudus, kal
bėtojų tema buvo tokia: per 
visą savo praeiti lietuvių 
tauta kovojo kad galėtų būt 
nepriklausoma ir laisva. Ji 
buvo laisva, paskui paverg
ta, paskui vėl laisva, o da
bar vėl pavergta. Bet mes 
esam isįtikinę, kad musų 
Lietuva ir vėl bus laisva. 
Musu viltys dąugiausia re
miasi Amerikos ir Anglijos 
laimėjimu. Todėl me- turi
me remti Ameriką ir Angli
ją, kurios kariauja prieš 
svetimų žemių grobikus.

šitokiam nusistatymui 
publika reiškė karšto pri
tarimo. Kore«p.

i



Ketvirtas Poslapis

Apsivertęs Vokiečių Tankas Rusijoj

riai ir bendradarbiai yra žy-' ta: Estonia. Latvia. Lithua- 
mųs mokslininkai, speciali- nia.
štai ir autoritetai savo sri- Atvertus puslapį, kur vra 
tyse. Pil mo ji Encyclopaedia žinios apie Lithuania. tuo- 
Britanira pasirodė prieš 170 iau i akis krenta patalpinta 
metų ir kaskart vis didėjo ir i karikatūra iš “Wašhington

Rusai apžiūri vokiečių tanką, kuris apsivertė nuo vieno gerai pataikyto kanuolės šūvio. 
Vaizdelio gilumoje. Į kairę, matosi antras vokiečių tankas apverstas, ši nuotrauka pri
siųsta iš Maskvos i Ameriką radijo bangomis.

Almanachas ar Enciklopedija?
Po to, kai Mizara prirašė tos keičiantis, buvo pradėta 

apie Lietuvą ištraukų iš dažniau leisti naujus prie- 
“The World Almanac’o,” o dus. kaip papildymus prie 
paskutiniu laiku da ir Šo- didžiosios enciklopedijos, 
lomskas pakaltojo iš to ai- Paskutinis toks priedas 
manacho. noriu atkreipti, vadinasi “1941 Britanica 
lietučių, o taip pat ir “Lais- Book of the Year,” kuris 
vės’’ ruskelių dėmesį, kad pasiiodė šiomis dienomis, 
yra geresnis žinių apie Lie-. Šios knygos pradžioje yra 
tuva šaltinis—ne tik lietu- ■ 1940 metu ivvkiu santrauka

tą ir tempianti ant virvės 
verkiantį berniuką (Lietu
vą), mergaitę (Latviją) ir 
berniuką (Estiją). Paskui 
vaikų eina mongoliškos iš
vaizdos i audonaimietis ir 
šautuvo buože stumia visus 
tris verkiančius vaikučius. 
Po karikatūra yra parašas: 
“The Pied Piper of Mos- 
cow” ir “Rusu kariška jėgaviams. bet ir svetimtau-; chronologinėj tvarkoj, štai

čiams, kurie šio šaltinio au- ištiauka iš Callender of turėjo vieną pagelbininką, 
toritetu niekados neabejos. Evcnts 1940 penkto pusią-' kuris padėjo paraginti tris 

Šis šaltinis, tai garsiosios p io: “June 15. — Russian i mažas Baltijos respublikas 
Encyclopaedia Britannica troops rroved into Liihua- prisidėti prie SSSR 1940 m. jungta prie Sovietų Sąjun- 
priedai. Encyclopaedia Bri- nia and took possession of
tanica yra žinoma visame the country.” 
pasauly kaip didžiausia, Jieškant žinių apie 3 Bal- 
turtingiausia ir tiksliausia , tijcs valstybes, tenka atver- 
enciklapediia. Jos įedakto- sti puslapius pagal alfabe-

liepos 21 d.
Pažiūrėkime, kas šioje į 

knygoje rašoma apie Lithu
ania. Pažymėjus gyventojų 
skaičių ir paminėjus Kauno 
ir Vilniaus miestus, perei
nama prie istorijos:

“Krašto 
sidėjo 1939 m. atiduodant 
Klaipėdą... 1939 m. spalių

tobulėjo. Nesant galimybės Post.” užvardinta “Virtues 10 d. Lietuva pasirašė sutar-___ _
kiekvienais metais atspaus- of Communism” (“komu- tį su SSSR. kurią ji atgavo naujai
dinti enciklopedijos laidas, nizmo dorvbės”), kuri vaiz- Vilniaus miestą ir apskritį
o pasaulio įvykiams nuola-1 duoja Staliną pučiantį flei- (,su 457.500 gyv.) ir davė
--------------------------------------------------------—---------------  Sovietų Rusijai teisę laikyti

se. Žinom, kad
tvarkai vadovavo

“garsus” komisaras Deka
nozovas: Latvijai vadovavo 
Višinskis, o Estijai — Zda- 
novas. Kaip kam gal daug 
nežinoma apie Sovietų už-, 
sienio reikalu komisaro pa
dėjėją Višinskį. Tai tas pats 
tipas, kuris 1940 m. spalių 
30 d. per derybas su suo
miais reikalavo, kad suo
miai atimtų iš anglų nikelio 

prie jo prisidėjo už- kasyklų koncesiją. Pet-amo 
reikalų ministeris; srity, o kai suomiai atsisakė 

Juozas Urbšys. Po mėnesioį duotą anglams kontraktą 
(liepos 14 d.) lietuviai jau laužyt. Višinskis nejuokais 
ėjo balsuoti dėl prisijungi-i pasakė, kad Suomija turbut 
mo prie Sov. S-gos. Daugy-į negalinti įuskiams atiduoti 
bė areštų padėjo nutildyti i Anglijos kolonija, jeigu ii 
opoziciją. Pasiūlymas lai-, negalinti įuskiams atiduoti 
mėjo. ir rugpiučio 3 d. Mas-’tų kasyklųI

prijungė Lietuvą prie j ‘ Prie pabaigos tenkadar 
Sovietų Sąjungos kaip 14-tą: paaigkinti, kad visas šitas 

' jos respubliką... žinias “1941 Britanica Book
“Prezidentas Smetona of the Year” suteikė Frank- 

ko ir palindo po ®antė® griit- pabėgo n 12.009 žydų ir ka* hn D. Scott, ameieikieti-, 
dimis. Žydas įlindo tenai tu ro pabėgėlių bandė išvykti j istorijos profesorius Narth- 
vištu gaudvt ir rado tenai Japonijon, kad iš tenai ga- • vvestern Universitete, turin- 
pakištą Baranausko lavoną Iėtų patekti Olandų Gvinė-’tis filosofijos daktaro laips- 
Vienas jo šonas buvo apde- Dn- RuUP- 3 <?• naujoji vai- nį ir kelių rimtų moksliškų 
gęs. bet ugniagesiai jo ne- džia atėmė Lietuvos mini'- veikalų autorius.

Kiekvienas doras lietuvi- 
apsidžiaugs, kad toks žy
mus mokslo vyras, kaip ir

APIE PASLAPTINGA
BARANAUSKO MIRTĮ.
“Keleivy” buvo paduota 

žinia, kad Lynne rastas nu
žudytas Mvkolas Baranaus-

tam tikrus garnizonus Lie
tuvoj.

"Kaip ant pakibusio plau
ko ji išlaikė savo nepriklau
somybę iki 1940 m. birželio, 
kada premjeras Antanas 
Merkvs išwko Maskvon 
‘vesti derybų.’ Birželio 10 
dieną
sieniu

Olandams Pribu vo
Amerikos Pagalba.
Mūsiškiai sudavė kelis ge

rus smūgius japonams.
Olandijos Rytų Indijoms ’ kas. čia noriu pažymėti, 

pereitą sąvaitę jau pribuvo kad iis buvo lietuvis, kilęs iš 
sustiprinimų iš Amerikos. > Suvalkijos, Alvito parapi- 
Musiškiai veikia jau išvien jos. Jis čia turėjo nusipir- 
su olandų ir britų spėkomis, kęs iš miesto sklypą žemės 
Iš Ba tavi ios olandai piane- palei vandenį ir pasistatę^
ša, kad tenai jau išlipo A- 
meiikc.- kaieiviai. Gi \Vash- 
ingtono pranešimas sako. 
kad Amerikos submarina 
nuskandino 5,000 tonų ja
ponu laivą Kinų Juroj, kui 
iki šiol jaoonai šeimininka- 
ko. Amerikos orlaiviai taip
gi gerai pasižymėjo. Perei
tą sąvaitę 25 japonų karo 
orlaiviai mėgino bombar
duoti olandų uostą Soera- 
bają. Užpuolikus puolė 16 
Amerikos kovos lėktuvų ir 
tuojau- šešis japonu orlai
vius sunaikino. Amerikie-

šantę gyveno. Laikė vištų ir 
ančių. Apie 30 sausio ji® 
prapuolė. Vasario 4 d. užsi
degė jo šantė. Pašaukti ug
niagesiai ugnį užgesino. Ry
tojaus dieną jo podukra pa- j. 
sišaukė žydą ir uardavė Ii- o a 
kusias Baranausko višta 
Bekraunant žydui tas vištas 

vežimą, viena ar dvi ištru

minin
čiai prarado tik viena lėktų- pastebėjo po grindimis. Jei- teriams Londone ir \\ash- 

cu ne tas žydas su vištomis, mgtone jų pilietybės teises 
tai niekas jo lavono gal ir | ir konfiskavo jų turtus. Di-

\ą. bet jo lakūnas iššoko su 
parašiutu ir nusileido svei
kas. Soerabajos uostas ran
dasi Javos saloje. Dieną 
prieš tai, 9 japonų orlaivius 
tenai numušė patys olandai.

nebutų suradęs. Velionis į džioji Britanija nepripaži- l iti autoritetai, taip objek-

iReikės registruotis cukraus 
kortelėms gauti.

Cukrus neužilgo bus par
duodamas pagal korteles. 
Kad gauti kortelių, kiek
viena šeimyna turės užsire
gistruoti. Registracija Mas- 
sachusetts valstijoj bus ko
vo 16, 17. 18 ir 19 dienomis. 
Krautuvininkai, kurie par
duoda cukru.

paliko nemaža turto ir pini
gų bankuose. Jis buvo ve
dęs su našle. Elena Černiau
skiene. bet apie 2 mėnesiai 
atgal ji buvo paimta į proto 
pataisos ligoninę.

Antanas Matulaitis.

PRIGĖRĖ 16 ŽMONIŲ.
Nevvport. Ky. — Pereitą 

nedėldieni čia atsitiko šiur
pi nelaimė. Didelė anglinė 
lai atsimušė į tilto stulpą ir 
nuskendo su 16 žmonių.

merikos Valstijos t. p. ne
pripažino Sovietu okupaci
jos Lietuvoje ir užšaldė vis? 
nuverstos valdžios ir žmo
nių turtą.”

taip:
“Kaip ir jos kaimynių.

uuooa cuKių, turės uzsire----------------
gistiuoti kovo 9 ir 10 dieno- Revere bus aptemdintas, 
mis. Registravimosi tvarka Kovo 18 vakarą bus ap- 
bus paskelbta vėliau. Tuo I temdintas Revere miestelis, 
tarpu pranešama tik tiek,' Aptemdinimas prasidės ly- 
kad registracija bus daroma giai 9:40 valandą ir tęsis iki 
mokyklose,. Į10 valandos.

MEMBER

KELEIVIS, SO. BOSTON

mažasis latvių valstybės lai
vas nugrimzdo 1940 metais. 
Pirmas skilimas įvyko tada. 
kada ji buvo priveista 1939 
m. spalių 5 d. pasirašyti su 
SSSR savitarpio pagalbos 
sutartį, išnuomodama Rusi
jai laivyno ir kariškas bazes 
Liepojuje, Ventspilėj ir ki
tur. Tuo laiku Latvijai ne
priklausomybė buvo garan
tuota, bet įvykiams staigiai 
besiplečiant Baltijos plo
tuose, pasidarė beveik ne-

I galima atsilaikyti Karolio 
į Ulmanio autoritarinei vals- 
! tvbei prieš didžiųjų jėgų 
• skverbimąsi ir Rytų Euro
pos pasidalinimą tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos.

“Liepos 14 d. Latvija bal
savo dėl prisijungimo prie 
Sov. Sąjungos. Rinkimų 
kampanijai vadovavo so
vietų komisaras Andrey Vi- 
šinsky. Balsavimų rezulta
tai išėjo tokie, kokių buvo 
tikėtasi. Po kelių dienų de
legacija išvyko Maskvon. 
Prezidentas Ulmanis buvo 
atstatytas. Ministeris pirmi
ninkas Kirchensteinas, 68 
metų amžiaus veterinorius 
ir bakterijologas. pasiėmė 
vadovauti naujai Sovietų 
valstybei. Parlamentas tuo
jau išleido įstatymą nacijo- 
nalizuoti bankus ir didesnes 
priemonės įmones.”

Toliau seka apie Anglijos 
ir Amerikos nepripažinimą 
naujos valdžios ir jos turtų 
užšaldymą, apie Amerikos 
konsulatų priverstiną užda- 
rvma, ir tt.

Netrukus Estija buvo pri-

gos. Rugsėjo pradžioje So
vietų valdžia įsakė Jungt. 
Amerikos Valstijų konsula- 
riniams ir diplomatiniams 
atstovams išsikraustyti.

Matant kas aukščiau tik
tai tiumpais bruožais para
šyta, nesunku įsivaizduoti 

ubyrėjimas pra- tą tragikomediją, kuri vienu 
ir tuo pačiu pietų vyko viso
se 3-jose Baltijos valstybė-s 

Lietuvoj

no naujosios tvarkos ir Lie tingai ir teisingai įvertino 
tuvos laivai buvo sulaikyti Baltijos valstybių tragedija 
jos uostuose. Jungtinės A-. j,- tą skaudų faktą konstata- 

ro amžiams įrašydamas Į tą
kultui os lobyną, kurį kartų 
kartos jau 170 metų godžiai 
vartė ir dar šimtmečius var
tydami matys, kaip 20-ojo

Toliau seka žinio5 apie; amžiau® rusiški atilos "ver- 
švietimą. religiją, bankus ir: lino” savo pasirašytas su- 
finansus. - Įtartis.

Apie Latviją rašoma ši- Dabar lauksime,, ką nau-
jo musų Kiškeliai užgiedos.

Š. A.

oi r poi.ict
“The pnrpose „f th«- A*x<*dati»n shall 
** t» hrl|» preM-r««* t h* Meals an<* 
tradition' of our rmmtry, the l'nlt*,. 
States nf Ameriea. to re>cre ils lans 
and in'pire otherv to re«peet and nhry 
theai. and in all way» to aid la matine 
thK conntry zrrater and hetter"

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBA)

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.
(Tąsa.)

Toks skerdžiaus atsikirtimas dar labiau 
sukiršindavo kaimo moteris. Kita iš piktu
mo kailyje savo nesitverdavo, sprogtų, jei
gu pi imanytų. Tai ir paleisdavo gerklę ant 
viso kaimo:

—Git dėjote, girdėjote, skerdžius savo 
benkaitą į kunigus leis! Viso kaimo šunes 
pastips, ar svieto galas bus, ne kitaip!

Bet skerdžiui jau įgrįsdavo jų riksmas 
ir plepalai:

—Pačios galą gaukit!—piktai numoda-1 
\o lanka ir, botagu pasiramsčiuodamas, 
nukiūtindavo per kaimą i savo trobelę.

Eidamas nukoręs galvą, pavargęs, išal
kęs, ir visokios mintys senį apstodado. O 
gal tas vaikas ir eina stačia galva per kai
mą?... Žinia, be priežiūros... Kailį reiks iš
lupti, ar ką jau?... Bet čia senį suimdavo 
piktumas ir prieš kaimo moteris.

Mažasis Vincė septintus metus ėjo. kai 
pasidarė viso kaimo eibių kaltininkas ir 
amžinų barnių priežastis. Nesuprasdavo 
berniukas, ko iš jo nori tos piktosios, kai
mo moteiys, nors ir nuvokdavo, kad nege
rai padarė, išliejęs VariaKojų kamaroje 
pieną, sudaužęs puodynę, Skrinskų darže 
iši ovęs porą morkų, iš Butkų sodo per tvo
rą peisiritęs su nulaužta obelies šaka, bet 
juk obuoliai nubyrėjo šokant per tvorą, 
jam tik vienas teko, kurį buvo įsikandęs, 
kitų bijojo lipti atgal pasiimti, kad nepa
matytų... Tada ir senelis negalėtų užtarti! 
Oi, kaip skaudžiai priluptų!...

Todėl vakarais Vincė net su seneliu ne- 
diįsdavo pasirodyti kaime. Parbėgdavo į 
trobelę, užsidarydavo duris, kaltais net 
-talą prie durų nutempdavo, kad kas nors 
neįeitų, susirangydavo kampe ant suolo ir 
laukdavo senelio sugrįžtant. O temstant 
vakaro prieblandai vis nykiau ir baisiau 
darydavosi... Kai išgirsdavo kaime bar
nius. visas susitraukdavo, tiktai akutės pa- 
tamsėie blizgėdavo. kaip užniudyto žvė
riūkščio... Krūpčiodavo, išgirdęs kaime 
nuskamliėjusį smarkesnį žodį, susigužA!’- 
vo Ivg nuo smūgio... Gerai žinojo, kad dėl 
jo graudžia pikti žodžiai, visas kaimas jį 
uia tiktai vienas senelis jį gina. Jei ne se
nelis išgąsdavo vaikas, senai ii butų užgu
lę. sudraskė ar dar kažin ka padarę... Ir 
kiekvieną kartą neramiai plakančia širdi
mi klausydavo iš toli atskrendančiu piktu 
žodžių ir spėliodavo, kas laimės? Seneli® 
tiktai vienas, o ju daug—visas kaimas! 
Gali ir nugalėti senelį, ką tada daryti?... 
Dumti tiktai greičiau i neikę® ir pasislėpti! 
Kitaip vis tiek gyvo nepaliks!

Ir vakaro prieblandoie vaikui rodyda
vosi, tarsi vi«os mišku, peikiu ir lanku ra
ganos suaužėjusios į kaimą, pavirtusios 
moterimis kad ji persekiotu... N”ku buvo 
vaikui su savo mintimis patamsėję, o die
no® šviesoje ne geriau Jau tiktai žvilgte
lėjus i moteris, iį siaubas našaudavo ir vi
sa šiurpuliai nukrėsdavo. Nieke tair> lat'e’ 
iis nebiiodavo. kain ju. ir todėl visa vai
kiška širdimi neapkęsdavo.

Kartais, jeigu kuria moteri ir apimdavo 
graudumas, pagalvojus apie visų ujama 
našlaiti, ir ji su motiniška užuoiauta ties
davo ranka naglostvti susivėlusią vaiko 
galvute pakišdavo duonos ar mėsos kąsnį. 
—Vincė greitai stverdavo iš rankų, kas 
atkišta būdavo, o ranką, kuri siekdavo pa
glostyti jo galvą. įtardavo, kad nori ji už 
pakarpos nutverti ir skaudžiai primušti, 
tai jis, jei tik suspėdavo, dantimis gribetel- 
davo ar nagais nudrėksdavo ir surukdavo 
kuo greičiausiai i šalį.

—Tai žvėriukas! — stebėjosi moteri-. 
—Visai laukinis.

IrTiur nebus laukinis, iei ue kaita ‘-avo 
kailiu patvrė baisia klasta. Dažnai mote
rys, kurioms iis buvo nusikaltęs ar nenusi
kaltęs, negalėdamos io pagauti, prisivi
liodavo jį. kaip alkaną žvėriuką, cu maisto 
gabalėliu, nučiupdavo ir skaudžiai pa
mušdavo.

—Kitą karta, benkarte, žinosi!—net iš
trukusiam grąžindavo.

Ir žinodavo vaikas. Todėl taip ir atsily
gindavo net už gerą širdi. Kur iis čiu su
paisys. kuri čia ranka ištiesta iš meilės, c 
kuri iš klastos?

Vakaro patamsėję visa tai prisimindavo 
ir klausydamas barnių kaime, nors ir ne 
dėl jo kartais bardavosi, ar maža barnių 
kaime? — Baisus nykumas ir nerimas su
spausdavo vaiko širdį. Tuojau, rodos, vi
sas kaimas užpuls mažaia skerdžiaus tro
belę! šiurpas vaiką krėsdavo, ir bailiomis 
akimis jis dairydavosi aplinkui, vis dides
nių baimių prasimanydamas ir tamsoje 
matydamas vis baisesnių baidyklių
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Išsyk palengvėdavo, kai išgirsdavo pa
reinančio iš kaimo senelio žingsnius. Bet 
tada, po visos iškęstos baimės, neišturėda
vo vaiko širdis. Senis dar nespėdavo pra
verti trobelės girgždančių dura, kai jau iš
girsdavo glaudu verksmą. Atsidusdavo se
nis, ir visas įtūžimas dingdavo.

—Išvarys man vaiką iš svieto! — pats 
sau po nosimi burbėdavo ir skubindavo į 
trobelę. <•

Jau darydamas trobelės duris, senis su 
lupesčiu ir priekaištu sakydavo:

—Na. ko iau tu čia. ko? Nebiiok. nesuė< 
tavęs bobos!... Boba jau tam gimusi, kad 
liežuviu maltų, reikia ar nereikia!... Ko čia 
jų paisysi! Nutilk!... Vakarienės eisim.

Paruošdavo senis skurdžia vakarienę, o 
vaikas vis dar kampe įsikniaubęs žliumb- 
J»vo.

—Na. eik pavakarieniauti!—tempdavo 
vaiką iš kampo.—Eik, eik. kad sakau!

Vincė ir prie stalo neatitraukdavo ran
kovių nuo pasruvusiu akiu ir nieko į burna 
neimdavo. Nežinodavo skerdžius, ka ir 
bedanti. Ar čia kaili jčlunti. bet kad iau ir 
taip žliumbia. Ir pradėdavo garsiai skųs
tis senis:

—Tai tau dabar ir gana!... Vystykluose 
be bobos užsiauginau, o dabar, kaip ž;u- 
riu. neapsieisiu!... Butu boba, prižiūrėtų 
geriau, tai ir tu alaso nebūtu ir či» ne- 
hliautu kaiu veršis, i kamną isisoraudęs... 
Vis. mat. kitokia ranka, ir naglos*vtu ir 
’-ubovrtu... O ka aš čia galiu nadaryti? 
Nustok jau, ar ką. dar galą gausi!

Bet vap a tiktai didesnis glaudumas ap
imdavo. Verkė kukčiodama^, savo ašaro
mis užepringdamas. Pasiklausv’davo. pasi
klausydavo senis, galvą beviltiškai raljn- 
''”odavn ir nradėdavo pats sau pasakoti, 
r -^radžiu ir ši ir ta. o paskui vis dažniau 
miždamas prie bobos. ne« sakvdavo. kad 
be io® cu vaiku neapsieisi... Paragodavo 
eavo boba. kad per greitai numirė, o. pas
kui pasvirdavo «euio kalba i senai praėin- 
rius laiku®. Atsimindavo savo iaunvs*e ir 
motina, kaiu raudojo no žydinčia obelimi, 
i” Ulę galulaukėse mirštančia... Atsimin
davo senis n- ne motiną... Monika, dvaro 
’ rude nu-iskandinusia. už kuria iis dvarai 
’ aisu kerštą rengė, bet nesurengė... Į re
krutu® sukalta išvarė... Senai tai buvo. bet 
graudžiai verkiant vaikui kažkain visa 
tai. kas senai buvo. aiškiai senis prisimin
davo. Ir iam atrodydavo, kad ne vaikas 
verkia, visa® kraštas rauda kruvinomis 
ašaromis... švilpia rykštės, stangia bizū
nai... Vakaro prieblandoje baudžiava vai
denosi senio akyse.

D vaika= klausydavo, klausydavo n-o 
veiksmus senio atsiminimų, pamažu nutil
davo. ašaros nudžiudavo. palikdamos per 
veidus surius taku®, kuriuos visai užmirš
davo, ir jau nušvitusiomis ąkinis klausy
davosi senio nasakojimu. Visos vakaro 
baisybės išnykdavo, baudžiava vaikui at
rodė kaip baisi pasaka, bet toje pasakoje 
buvo gera motina, ir vaikas pradėdavo 
cenį klausinėti, kokia buvo ta motina, at 
remušdavo skaudžiai , ar valgyti duo
davo?

Atsiminimu sugraudintas senis visai su- 
mišdavo ir nežinodavo, ką vaikui atsakyti.

—Ar tavo? — paklausdavo mirksėda
mas pavargusiomis akimis.

—Mano, — tyliai atsakydavo vaikas ii 
kvapą sulaikydavo. Jis bijodavo, kad se
nis gali pasakyti, kaip dažnai jam vaikui 
pasakydavo, jog jis visai neturėjęs moti
nos. jog jis esąs mergos vaikas.

Senis tiktai atsidusdavo ir pasakydavo:
—Gera buvo, labai gera!... Tik žmonė® 

žvėrvs buvo, pirma laiko vargšelę suėdė... 
Duok, Dieve. Ulelei dangų!...

Taip Vincė sužinojo iš skerdžiaus savo 
rnlaimingosios motinos likimą, ir vaiko 
vaizduotė sukure motinos paveikslą, nes 
visa širdimi buvo jos pasiilgęs.

VI.
Lipdydamas iš molio ar drožinėdamas 

iš medžio karves, jaučius, avis, mažasis 
Vincė vis dažniau padalydavo kažką pa
našų į moteri. Nejučiomis patys pirštai pa
linkdavo ir sugundydavo jaunąjį meistrą. 
Pabaigęs drožti, nusinešdavo pas skerdžių 
ir paklausdavo:

—Ar tokia buvo?—drovėdamasis ištar 
ti—motina—klausdavo.

—Tokia ir dar gražesnė, — nusišypso
davo senis ir paglostydavo vaiko galvute.

Vaiko prašvitusios akvs linksmai žvilg
terėdavo pro senio suskirdusią ranką, lyg 
padėkoti norėdamos, lyg kažko paklausti, 
tiktai nežinodamos ko.

<Bus daugiau)

1 J
ty i
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Lietuvos Žmonės Šaukiasi į Amerikos Lietu
vius ir Prašo Gelbėti Pagrobtus Gimines

Gauta aplinkiniais keliai ševikų išvežti. Prašo juos nė su vaikais bolševikų iš-i 
ir skelbiama: surasti ir gelbėti. vežti. Jis prašo jo šeimą!

1. Felicija Požėlaitė- 10. Monika Juodinytė- gelbėti. 1
Kruplienė, gyvenanti Kau- Ručinskienė, Kaunas, Kap- 23. Celina Milvidienė, 
ne, Vaižganto 50, bt. 4, pra- sų gt. 31b, prašo pranešti Kaunąs, Vaižganto gat. 30, 
šo pranešti Karoliui Požė- Walteriui Sharkei, 4635 So. prašo pranešti Jacob Youte- 
lai, 1309 Commonwealth Washtenau avė., Chicago, nas, 516 Cedanvood Ten-., 
avė., Boston. Mass., kad III., kad bolševikų išvežti Rochester, N. Y., kad jos 
bolševikai išvežė josios mo- Jonas Juodinis su žmona duktė Janina Tonkunienė 
tiną, Oną Poželienę, ir sese- Alade ir sunum Gediminu su vyru prof. Tonkūnu ir 2 
ris: Janiną ir Elzbietą Po- bei dukrele Nijole. Prašo vaikais bolševikų išvežti. Ji 
žėlaites. Ji prašo savo dėdę išvežtuosius surasti ir juos prašo juos gelbėti.
Karolį išvežtąsias surasti ir gelbėti. j 24. Kun. Dr. Kazys 01-
joms pagelbėti. 11. Rašytojas Žukauskas- šauskas, Telšiai, prašo pra-

2. Leopoldas Krumplis,' Vienuolis, prašo pranešti nešti Rev. Dr. J. P. Weisen- 
gyvenantis Kaune Vaiž- ®"re^ Johannai Baltrušai- goff, The Catholic Univer- 
Santo 50, prašo ’ pranešti ,ienei- Pittsburgh, Pa., kad sity of America, Washing- 
Antanui Uksui, 3520 So. bolševikai išvežė jo sunij: ton, D. C., kad bolševikai 
Emerald avė. Chicago, III., Stasį, kuri jis prašo kaip išvežė jo seserį Olšauskaitę- 
kad bolševikai išvežė jo nors suiasti ir gelbėti.

Amerikos Skraiduolis Bombarduoja Japonus

žmonos motiną Oną Požė- ' Sofija Dabušienė. 
lienę ir dvi seseris Janiną ir P1?5?, pranešti prof. Paks- 
Elzbietą Požėlaites. Jis pra- -UJ’ Matui Zujui ir kun. Mi
šo Uksą jas surasti ii- joms ^u1’ ls'eįtas. ^Jbinin- 
padėti *as Stasys Dabusis, kurj ji
‘ 3. Giedraitis iš Jurbarko Pra*°
piašo pranešti (1) Kaziiriiė- sev'1r^ai Jį įsveze iš kalėjimo, 
rai P. Puišiui, 201 Cochrane ^an^a Stasernene,
st., E. Vandergrift, Pa., (2) KauPe’ *?r.aso R- Ba'. 
Miss A. Romintaitei, 249 Chicago III., surasti
River st., Mattapan, Mass.. įr gebėti bolševikų išvežtus 
ir (3) S. Kaspučiui, So. Bar- Staseli, sunite
re, Mass., P. O. Box 120, Algirdą ir Vytautą bei duk- 
kad jis rūpintųsi surasti iš
vežtuosius Jurbarko moky

relę Gražina.
14. Dunbrienė-Gei-vaitd.

prašo pranešti kun. K. Ba- 
. rauskui. Chicago, III., kad

tienė-Vidžiunaitė ir Juozą bolševikų yra nežinia kur 
- - -j išvežti Antanas Rusenąs,

i Teklė Rušienienė, Vanda 
* o j i.- t- Rušėnaitė, Lucija Rušėnai-

4. Antanas Sodaitis, Kau- į Gediminas Rusenąs, Jo
nas, Prūsų g. b bt. 3, prašo' Kumpauskas su žmona 
K. Barauską, Chicago, III., . gizbieta ir 2 vaikais, Jonas 
daryti žygių surasti įsvez- Gervė su žmona .Anele ir 

Antanas šakalys su žmona 
,r . Emilija, motina irSsunais

Vaikais, Anicetą Martišių su• ^eį 2 dukrelėm. Ji prašo iš- 
zmona Anele ir motiną vežtuosius surasti ir juos

toją Juozą Giedraitį su 
žmona Aleksandra Giedrai-

Stankuną su jo motina 
jiems pagelbėtų.

ir į

tuosius šiuos žmones: Jurgį 
Garbštą su žmona Ona ir *2

Marcelę ir 2 dukrelėm, Bro
nių Lengvenį su žmona Ma
rija ir šuneliu, Leoną Dziką,

gelbėti.
? 15. Savitarpinė Pagalba 
iš Kauno praneša, kad Gri-

Vincą Manualų. Aaoną ąonio (Ne\v Yorke) klaus
Jaukštą su žmona ir dukre
le, ir jiems pagelbėti.

5. Henrikas Brazaitis, 
Kaune, Vidu no alėja 2, pra
šo pranešti Dr. Račkui, kad

tas Bronius Akelaitis svei
kas su šeima, gyvena Gude
liuose. Jo duktė Trapikienė 
bolševiku išvežta.

16. Iš Kauno pranešama.
yra visi sveiki ir gyvena se-1 kad Brolių Motuzų, 972 
nose vietose, ir kad Račkus WiHoughly avė., Brooklvn, 
praneštų apie tai Povilui N. Y., klaustas Vytautas Be- 
Brazaičiui. Be to, jis prašo | leekas yra Kaune sveikas ir 
žinių apie motiną Mariją laikosi gerai. Tėviškėj taip 
Brazaitienę. pat visi tvarkoje.

6. Bronius Stasiukaitis.’ ’ 17. Štasvs Tomonis, Vil- 
Kaune, Astronomijos gt. 9, nius, Čiurlionio gt. 21. b. 5, 
prašo pranešti P. Baltiniui,į prašo pranešti S. Vilimovi- 
Thompson, Conn., kad bol- čiui, 10657 Michgan avė., 
ševikai išvežė Oną Stasiu- į Chicago. Ilk. kad tas patir- 
kaitytę-Reksnienę, mokyto- tu apie bolševiku išvežtuo- 
ją Pušalote. Jis prašo ją su- sius Benediktą Tomaševičių 
rasti ir jai padėti. ‘ ir Kristiną Daugirdaite-To-

7. M. Geibinis iš Kėdai- maševičienę ir juos gelbėti, 
nių prašo pranešti Tadui 18. Natalija Breimelienė, 
Švobai, 36’_> Storrie st. J Kaunas. Putvinsko gt. 26, 
Amsterdam, N. Y., kad bol- prašo Mary Kundrot, Cleve- 
ševikai išvežė jo žmoną Ka- • iand, Ohio. 5815 Luther 
tariną Gerbinienę-Antanai- ; avė., sužinoti apie bolševi- 
tytę. Prašo ja surasti ir jai Į kų išvežtą pulk. Antaną 
padėti. Jos brolis Kostas Breimeli ir Kostanciją Rud-

Bertienę su vyru. Jis prašo 
išvežtuosius gelbėti.

25. Marija Ruseckieinė. 
Kaunas, Perkūno gt. 7a. 
prašo pranešti R. O. Patze- 
vitz Freehold, N. J., kad 
bolševikai išvežė jos dukre
lę su šeima: Birutę ir Leoną 
Ramanauskus ir jų 3 vaiku
čius. Ji prašo išvežtuosius 
gelbėti.

26. Janina Geralaitė, Kau
nas, Putvinskio gt. 38, prašo

m

. • z—

z:

ši fotografija parodo, kaip Jungtiniu berto salose.

pranešti Viktorijai Vencius, japonai pradėjo karą, iki 
499 Grand st., Brooklyn, vasario 14 dienos jie neteko

Valstijų greitasis karo laivas bombarduoja japo:i j pozicijas Marshallo ir Gil-

Japonai Neteko 
Jau 200 Laivų.

Pereita sąvaitę olandu .lTA , , 
karo vadovybė paskelbė di-! „ „De“‘?:he 
delius japonų laivyno nuo- Os,land - Paskelbę straip 
stolius. Nuo tos

SVAJOJA APIE VOKIE
ČIŲ SĄJUNGĄ SU ŠIAU

RĖS TAUTOMIS.
Zeitung

DETROIT, MICH. 

BIBLIJOS STUDENTAI.
Kviečiažmones pasiklausyti jų programą.

PAJIEŠKOJIMAI

im

Antanaitis esąs Argentinoj,
Buenos Aires, Dock Sud C.
Sespedes N. 1493, arba Isla,;
South Georgia. Estacion 
Gritviken. Jį taip pat prašo 
painformuoti ir prašyt, kad donajam Kryžiui, kad bol- 
gelbėtų seserį. i ševikai išvežė jo žmoną

8. Antanas Mažiulis, Emilija Mačiulienę su duk- 
Kaunas. Aušros gt. 41, b. 2, rele Vida-Margarita. Jis 
prašo pranešti K. J. Pruns- Į prašo juos gelbėti, 
kiui, Chicago, III., kad išBi-Į 20. Adelė Barisienė-Mar- 
leišių išvežti Jonas Indriu- tinėnaitė, Kaunas, Viduno 

prašo pranešti

valytę-Bobinienę su vyru ir 
2 dukrelėm, ir gelbėt juos.

19. Kazys Mačiulis, Kau
nas. Ožeškienės gt. 13, pra
šo pranešti Amerikos Rau-

nas su žmona ir 4 vaikais: iš 
Kamajėlių išvežti inž. Pra
nas Indriūnas su žmona ir 3 
vaikais; Domas Lingė iš
vežtas iš Bileišių: Juozas 
Kibirkštis iš Dumblynės su 
žmona ir dukrele; Petras 
Mi?iunas iš Ramygalos su 
žmona; Alfonsas Matiukas 
su žmona ir Justas Šutas su 
žmona ir dukrele iš Purpiš- 
kio.

9. .E. Riautaitė. Kaunas, 
Viduno alėia 10a, bt. 4, pra
šo pranešti Kostui Kilkui, 
111 Marine Rd.. So. Boston, 
Mass., kad Stasys ir Albina 
Kiautai su 3 vaikais vra bol-

gt. 8. prašo pranešti kun. 
Pi unskui, kad ios sesuo Pul- 
dheriįa Martinėnaitė-Mer- 
kienė su vyru Kaziu Merkiu 
ir dukrele Nijole bolševiku 
išvežti. Ji prašo juos surasti 
ir gelbėti.

21. Elena Ožkinaitė pra
šo nranešti kun. Prunskiui, 
holševikai išvežė Augustiną 
Griciu-Pivošą su žmona ir 4 
vaikais. Ji prašo juos gel
bėti.

22. Teisėjas Antanas Ma
liukevičius, Kaunas. Aguo
nų gat. 9. prašo pranešti 
kun. dr. Končiui. Mf. Car-

, - ... Pajieškau draugo Staflio Deineda -
\ ĮSUS protaUjaJKMUs vičiaus. Paliūnų kaimo, Ketaviškių.

— rapijos. 1917 m. aš išvažiavau iš
tranaliimta rence. Mass., o jis tenai paliko, transliuoja ; kur jjs randasi, prašau pra.,

lai atsišaukia. (9 j 

Piymouth, Pa.

kuria radio
k,; nį, pavadinta “Vokietija ir per WJBK kas nedėldienio ry- nešti, arba pats dienos, kai * L tt.QA .. __ J, Aleksandra^čiusšiaure.” Straipsnyje išveda

ma, kad “buvo laikai, ku
riuos istoriškai galima lai-

ra nuo 8:30.
Ar mes tikim 203 McGinnis st.,

Pajieškau Kero buvusio draugoBiblija ar

nešti. N. Gendrolius 
86 Forest Hill st.,

Jamaica Plain, Mass.

nauivu? au runviia Tapiau dabar Flirnnns čia,,Veronika ir 2 dukrelėm. Ji vasario 14 d., tai jie bus ne-' Aaciau ,dat> 1 Vopos uau 
prašo išvežtuosius gelbėti. tekę mažiausia 200 laivų. • re^e aP^® m s_.

27. Antanas Maliukevi- Tiesa, ne visi jie nuėjo juro<
čius. Kaunas, Aguonų g. 9, dugnan, bet kuriems pavy-' -’|k
prašo pranešti Placidau Du- pasiekti uostus, tie yra t. ’ nolitikos obiek-
ry American Red Cross labai sužaloti ir ims nemaža £ 0 p0.,. °" -.° -įe + ■
a' 2,,^ : tu. Dabar reikia ųeskoti
Headųuarters, 10-thfloor, - J I priemonių tam šiaurės atša-
surgical Di;essing Depart- Tikrai nuskandintų japo- limui nuo Vokietijos paša- 
menc, Philadelphia, Pa., nų laivų iki vasario 14 d. —
kad bolševikai išvežė jo buvo 109; apytikriai nu- 
žmoną Bronę Maliukevičie- skandinti 28, o sužaloti 45. 
nę su -vaikais, Simu ir An- tQ spaičiaus, Amerikos
tanu, y acloyą Dunck| su iajVynas įr orlaiviai nuskan- są šiaurę. “Bet kuomet tas 
Zenona ir vaikais V ytautu ir (jino japonų laivus, apy- įsitikinimas paplis plačuose 
Birute ir Povilą Ribikauską Hkriai msLinilmi i5 ir su-1 sluoksniuose? Kuomet?” — 
su žmona Regina. Jis prašo zajojo 28. ; baigia laikrašti?,
įvežtuosius gelbėti. Daugiausia nugramzdin- ---------------

žinoti. Tai esanti 
Anglijos politikos pa
neš anglai pavertę

Iinti. Tai busią pasiekta, 
kai šiaurė suprasianti, jog 
Vokietijos ir Suomijos per
galė lytuose išgelbėjusi vi-

žai susipažinę su Biblija, tankiausia jie skaito tokias knygas, kurios ją šmeižia. Bet tarp angliškai kalbančių tautų Bib- l’a j ieškau draugo JONO KIL>O 
LIAUS, Bebruliškės kaimo, Antana- 
vo valsčiaus; jis jryveno Gleveland, lija yra įvertinama ir gerbiama. Ohio, dabar nežinau kur randasi, kas 
žino kur jis i;y\'ena, prašau pranešti Musų numylėtas Abraham jo adresą. Taipgi pajieškau M. VAI

Lincoln vra Dasakes- “Tikėk CULEVIČIUTĖS, ji gyveno kurimintom, yra pasakęs. iikck Masga<.husetts valstijoje, prašau at- Biblijai kiek protas priima, o sišaukti, arba kas žinote, pranešk i t kas lieka priimk «u įsitikėji- «<0>? Šiais laikais irgi randasi 180 Ehn Street, Newark, N. J vyru, kurie skai-

28. Vladas Akstinas, 
Kaunas, Aušros gt. 53a, pra
šo pranešti Leopoldui Gri
goniui, 157 Chambers st.. 
New York, kad bolševikai 
išvežė Joną Tallat-Kelpšą 
su žmona ir vaikais Stasiu 
ir Kaziu bei Janina. Morkų 
Akstiną su žmona Brone ir 
vaikais Gediminu ir Laimu
te, Vincą Gurevičiu su žmo
na Salomėja ir vaikais Sau
le ir Jura, Antaną Gurevi- 
čių-Giriuną su žmona Emi
lija ir vaikais Laimučiu, Ra
mute ir Nijole, o taipgi ir 
Ona Rickevičienę. Jis pra
šo išvežtuosius gelbėti.

29. Vytautas Alantas- 
Jakševičius prašo pranešti 
kun. Prunskiui. kad bolše
vikai išvežė jo žmoną Ele-' 
ną ir sūnelį Šarana. Jis pra
šo išvežtuosius gelbėti.

30. J. Krikščiūnas. Kau
nas. Duonelaičio gt. 9, prašo 
sužinoti ka apie išvežtuo
sius Juozą Krikščiūną 
Giedra su žmona

ta Japonijos transportų, tai 
yra laivu su kareiviais. To
kių paleista juros dugnan 
52, apytikriai nuskantinta 
12 ir sužalota 23.

Karo laivų nuskandinta: 
7 kreiseriai. 13 naikintuvų,
1 orlaivių vežiotojas ir 6 
lubmarinos.

Apytikriai nuskandinta:
2 šarvuočiai. 4 kreiseriai, 
naikintuvai, 2 orlaivių ve

STREIKAS DETROITE 
PASIBAIGĖ.

Detroite buvo sustreika
vę 600 alumino kompanijos 
dirbininkų, bet pastreikavę 
vieną dieną, vėl sugryžo 
darban. Jų ginčą su Alumi- 
num Company of America 
sprę« arbitracijos komisiia. 

o Nors streikas tęsėsi tik vie
ną dieną, tačiau pasižymi

žiotojai, 1 Submarina. 
Sužalota: 2 šarvuočiai, II

kreiserių. 2 naikintuvai. 1 
orlaivių vežiotojas, 1 sub
marina.

.truvinom muštynėm, per
kurias vienas 
užmuštas.

žmogus buvo:

NUMATO KORTELES 
GAZOLINUI.

200,000 PARAŠŲ AME
RIKOS LATViaMS.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad dvi lat
vės surinkusaoš Latvijoje į,un+La”lb 
beveik 201.000 parašų po K.°. „ . ’ 
laišku, kuriuo nušviečiama aįieJinnJ 
latvių tauros gyvenimas ™mas 

Balį bolševikų okupacijos metu. ciuose- 
Marija Šis laiškas esąs skirtas A- 

Petruskaite, Vladą Petraus- merikos Jungtinėse Valsti- 
ką su žmona Justina ir 2 jose gyvenantiems latviams, 
vaikais ir mokytoją Antani

Aliejaus produktų ko
ordinatorius, Harold Ickes. 
praneša, kad žibalui, gazo
linui ir kitiems aliejaus pro
duktams turės būt įvesto?

jeigu nesiliaus 
tanklaivių skandi- 
Amerikos pakraš-

mu.atsižymėjusiųto ir tiki Biblijai. Joje randasi j svarbių pranešimų link musų Mergina gentkartės ir verta pasiklausyt.
Jeigu norit sužinoti Biblijos ,£a’™Sg mokslus, tai rašykit pareikala- — vimą i AUŠRĄ, 12312 Elmdale,Detroit, Mich. Jums prisiųsim

APSIVEDIMAI.i ■. » ■ ■ -......... ■- .
pa j ieško vaikino tikslu

Su pirmu, laišku prašau 
arfefŠDB^ąi-

VEDYBŲ TIKSLU neriu susipa
žinti su rimta mergina ar našle tarp 
35 ir 45 metų amžiaus. Rašykit šiuo !M) puslapių knygutę užvardytą Conn.Dievas ir Protas, dovanai.»Detroitiečiai, kurie intere- suo.įatės Biblijos mokslu, prw-

Noriu Pirkti Farmą
Su gyvuliais, prie gero kelio, su. 

gerom trobom, elektros šviesa, nors Šome. atsilankykit Į musų susi- kiek miško. Kurie žinot gerą farmą, 
prašau parašykite man, busiu dėkin-rinkimus, kurie būna kas nedėl- dienį prasidedant nuo 10 vai. ryto. YMCA Buildinge, 13130 Woodward avė.. Highland Park. Nebus jokių pareigų jums uždėta. (-j

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant farmos. Turi mokėt mel

žti karves, nesenesnis kaip 55 metų 
ir kuris mylėtų farmos darbus. Pral 
šau atsišaukti,, aš paaiškinsiu visas 
sąlygas. Mano adresas: (0)

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

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

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

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

gas. P. A. (8)
165 Irwin st., Brooklyn. N. Y.

REIKALINGA AGENTŲ
Vyrai ir Moterys, kūne norėtų 

užsidirbt pinigų liuosu savo laiku, 
oardavinėdanii Alcxander*s Pro
duktus:

ALFAANDERS CASTILE 
OLIVE OIL SHAMPOO naikina 
pleiskanas ir yra sveikiausias 
shampoo galvai plauti, parsiduo
da |>o 50 centų už 6 uncijų bonką.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROAI)WA Y 

SOUTH BOSTON, MASS.

na Mitrulevičienę su duk
rele.

31. A. Požėla, Kaunas. 
Viduno gt. 25, prašo prane
šti jo seseriai A. Žaldokie- 
nei, Chicago. Ilk. Division 
st. 1908. kad bolševikai iš
vežė io žmoną Marija Mikš
taite ir broli majorą Edvar
dą Požėlą. Jis prašo juos su
rasti ir gelbėti. L. G. K. 
New York, N. Y.
1942 m. vasario 17 d.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

STINGA VAGONŲ.

Marijampolės cukraus fa
brikas skelbia, kad ?u vago
nų gavimu esą labai sunku. 
Todėl ūkininkai raginami 
atsiimti išspaudas arkliais.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-ExpeI1eriM, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. Viri IS milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pam-EapeDerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN.EXPELLER

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

mel. Pa., kad jo žmona Bro- sutikęs

SINGAPUROJ PALIKTA 
1000 GINKLUOTŲ 

ANGLŲ.
Iš Tokijo pranešama, kad 

iaoonai palikę Singapuroj 
1,000 ginkluotu anglų tvar
kai palaikyti, kol jie, japo
nai, suorganizuos savo poli
ciją. Anglų generolas su tuo

Juodcąlyiai. -jdgalvįai, geltongal- 
viai ir baltgalvei. Prisiunčiu j visas 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą. 

GEO. BENDORA1TIS
52»

i ŽILI PLAUKAI i
{ Prašalink ŽILUS PLAUKUS J 

ant visado-. Vartok
ROXY F«'R GRAY HAIR

J Naujas išradimas sugrąžins plau- 
« kų spalva taip kad atrodys nstu- J rališki i trumpą laiką. Su prisiun- . 
i timu $1.50. i

R0XY REMEDIES

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

BROCKERT BREWING C0.. Ine.

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

Milson st conn,^ SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

6859 SO. VESTERN 
CHK'AGO. ILL

A VE

Gydymas visokių ligų šaknimis, jį 
Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk- Į 

į bmis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų - 
j visokių augalų lietuviškai, angliškai . 
i ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias į» 
j liras gydo ir kaip reikia vartoti.

1 Pra«au i« Kanados štampu nesiųsti 2 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 1 S 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus l 
geriausia <:usti Money Orderiu, arba 
nopierinj dolerj laiške. Adresas: (-Ijiaį 

PAUL MIKALAUSKAS
218 W. FOURTH STREET

SO. BOSTON. MASS.

TELEFONAS 
Worceater—5-4334

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

1410 Columbia Road* 
TeL SOUth Boston 2271.

t
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JAPONU APYSAKA. i

sapnas, ir jis nusprendė, 
kad ta balta moters figūra 
buvo sniego šviesa. Taip 
galvodamas, jis šūkterėjo 
Mosaku. bet negavęs atsa
kymo, išsigando. Jis pačiu
pinėjo tamsoje jo veidą: 
veidas buvo sustingęs,— 
'■Iosaku buvo nebegyvas.

Auštant pūga nutilo, lr 
:ai keltininkas saulei pate
kėjus grižo į savo trobelę, 
is rado Minokiši be žado 

šalia sustingusio Mosaku

I.
Viename Muzašos pro

vincijos kaime gyveno du 
malkų skaldėjai: Mosaku ir 
Minokiši. Tuo laiku, apie 
kuri aš pasakoju, Mosaki. 
jau buvo senas, o Minokiši, 
jo padėjėjas, buvo aštuo 
niolikos metų vaikina 
Kiekvieną dieną juodu ėjc 
drauge miškan, kuris buv 
netoli kaimo. Einant i miš
ką reikėjo keltis keltu pei 
upę. Daug kaitų statė šioje
vietoje tiltą, bet kiekvienr 1 .uno. Jis pasistengė atgai- 
kartą ji nunešdavo srovė i -įnti Minokiši, ir tas atsipei- 
•Joks paprastas tiltas negaj ‘ tėjo: bet paskui dar labiau i 

usirgo. Mosaku minis laba: 
įį išgąsdino, tačiau jis nie- 
:am nieko nepasakojo apie 

■ baltosios moters pasirody- į 
‘mą.

kad?nustovėti pnes srovę, 
pakyla upė.

Vieną šaltą žiemos vaka
rą, begrįžtam Mosaku i 
Minokiši, užtiko juos smal
ki sniego pūga. Jiems da’ 
pasisekė prieiti keltą, bet 
pasirodė, jog keltininką 
buvo nuėjęs, palikęs kelt? 
kitoje upės pusėje. Dien^ 
nebuvo tokia, kad galim? 
butų perplaukti; juodu pa
sislėpė keltininko trobelėie 
džiaugdamiesi atradę šio- 
kią-tokią pastogę, nors tro
belėie nebuvo nei židinio 
nei šiaip nieko, kur galim? 
butų sukurti ugnis. Tai bu 
vo vėjų pučiama trobelė, be 
lango, su vienomis tik dūri 
mis. Mosaku ir Minokiši už
darė ją, sugulė ir apsikloję 
šiaudiniu lietaus apsiausiu 
Dabar jiemdviem pasirodė 
jog šaltis buvo smarkus, i 
juodu tikėjosi, jog pug? 
veikiai baigsis.

Senis veikiai užmigo, r 
jaunasis Minokiši ilgai gu 
Įėjo, Įsiklausęs į baisųjį vė
ją ir sniegą, daužantį į du 
riš. Fuga siautė, ir trobelf 
drebėjo ir girgždėjo, nely
ginant džcnka juroje. Ta’ 
buvo baisiausias viesulas, i’ 
oras, sakytum-, kiekvien? 
minutę ledu šalo. Minokiš’ 
drebėjo pc savo apsiaustu 
bet vis dėlto pagaliau už 
migo.

Staiga jis pabudo pajutęs 
ant veido sniegą. Rodėsi 
jog kaž-kas smarkiai su
trenkė durimis, ir išblvšku- 
sioj sniego (Jukki-akari) 
šviesoj jis pamatė baltai ap
sirengusią moterį. Ji pasi
lenkė i Masaku ir kvėptelė-

Kaip tiktai pasveiko, jis 
r vėl pradėjo dirbti save 
prastą darbą — kiekvieną 
ylą eidamas vienas miškan 
grįždavo temstant r 
malkų nešinąs.

II.
Kartą žiemą, kitais me- 

ais, jis prisivijo jauną mer- 
aitę, kuri ėjo tuo pačiu ke-

Tamsios drapanos butų labai nuobodžios, jeigu jos nebūtą pamargintos linksmesnėmis' 
spalvomis, štai, kostiumas kairėje pasiutas iš melsvai juodos materijos, papuoštas švie
siai mėlyna jrijuoste; vidury tokia pat materija pamarginta gelsvais pridėčkais ir gels
vom pirštinėm; iš kaires juodas kostiumas su rausvu frontu.

labai greitai, tuo tarpu O- 
Juki, padovanojusi gyvybę 

iu. Tai buvo liekna, graži dešimčiai vaiky atrodė'to- 
nergina, ir kai i jo pasvei- pat jauna ir skaisti, kaip
kinimą ji atsakė Minokiši. dieną, kada ji atėjo į kai

mą.am pasirodė, kad jos bal 
ras skamba taip pat melo 
ringai, kaip balsas paukštė 
iesmininkės. Jis ėjo 
u ja, ir jiedu pradėjo 
ėtis. Mergaitė pasisakė

linantis O-Juki (Tasai var- nokiši, žiūrėjęs į ją tarė: 
’as reiškia “sniegą”). Ji 
aipgi pasisakė, kad nesenai

IV.
Karta vakare. kada var

VASARIO 16.

Joe Navakui.—“Income” 
reiškia visus pinigus, kokius 
per pereitus metus gavot: 
už daibą, už patarnavimą, 
už dividentus, už procentus, 
už rendas—viską reikia su
dėt į krūvą, ir tai bus “in
come.” Tuomet iš tos sumos
reikia išskaityti visas išlai
das. kurios pasidarė to “in
come” gavimui. Namo pa
taisymui, namo inšiurans, j 
procentai užmokėti ant 
morgičių, miestui užmokėti 
pereitų metų taksai už na
mą, anglys—viskas yra iš
laidos ir jas reikia išskaityti 
iš “income.” Pavyzdžiui, 
namas davė $2,000 rendų 
per pereitus metus; bet per 
tuos metus namo vertė nusi
dėvėjo $240. pataisymai 

' kainavo $75, procentai, tak
sai, inšiurans ir kiti dalykai 
kainavo $1,310. Visa tai at
ėmus iš $2,000 rendų, gryno 
pelno liks tiktai $375. Jeigu 
kitokių pajamų draugas ne
turėjai. tai taksų mokėti ne
reikės, tačiau raportuoti sa
vo pajamas turėsi vistiek. 
Pavienio asmens pelnas pa- 
liuosuojamas nuo taksų iki 
$750, o vedusio—iki $1,500. 
Be to da $400 paliuosuoja- 
ma kiekvienam vaikui iki 
18 metų amžiui, ir tiek pat 
kiekvienam senųjų tėvų, 
jeigu šeimynos galva juos 
užlaiko. Ar pinigus uždir
bai vienas pats, ar abudu su 
žmona, nedaro skirtumo.

Baltrui Jarui. — Labai
ačiū už pinigus ir už iškar
pą iš “Shenahdoath Even- 
mg Herald,” bet sunaudoti 
jos negalėjome.

A. Gulbinui. — Už raši
nėlį dėkojame, bet laikraš
tin nedėsime.

A. Kataržiui. — Iškarpą
Detroit News” gavome ir 

dėkojame už ją, tačiau ne
galėsime ja pasinaudot, nes 
neturime laiko išversti.

$. A-kum. — Tamstos 
straipsnio “D. M. Šolomskui 
Atsakymas” nedėjome, nes 
peržema butų leistis į disku
sijas su visokiais ignoran- 
tais.

VVorcesterio korespon
dentui. — Tilps sekančiame 
numery.

iš“

vena išsisklaidę po visą
margą pasaulį, vis dėlto jie

Vasario 16 yra labai atjaučia visus jos vargus ir
brangi istorinė diena lietu- nelaimes. Jie kartu su ja
viams. Vasario 16 d., 1918 kenčia. Kitaip ir negali bu-
metais. Lietuva pasiskelbė ti, nes jie yra josios, o ji jų.
nepriklausoma. Šiandien ... ., „A„„a.u,„A«vkso a Laisve sako. buk Ke-tos nepnklaubomj bes ji ii , • • i • > i t • i_ •r - leivis yra artimas klerika- su gaidom, ar be. Jei be gai-

nesunkus: 
ku- 

pau
..................."-v-’ šiandien visi lietu

J. Kuzėnui. — Draugas 
nepasakai aiškiai, ar surink
tas dainas norėtum išleisti

ninKarigą. Šiandien musų širdyse 
—Kai tu taip sėdi ir švie- vėl dega ugninė meilė ir no- 

sa krinta tau į veidą, many- ras ją paliuosuoti. Išskiriant

stuvei. paaiškink jai kiek 
viski laikraščiai, išskiriant nori egzempliorių atmušti ir
tik' Viilni ą viršnliu n ii nronač

’auti^Jeddo^pas neturtin- je atgyja atsiminimas vieno tik nekuriuos išgamas, šian 
an i į J n P. . . keisto nuotikio, kuris atsiti- dien nepriklausomos Lietu

mis gimines, une jai pa - man aštuoniolikos metų vos trokšta kiekvienas lie- 
qą >usna>ti tarnaite^ į vąikinuL Tada aš pamačiau tuvys. Tą norąs.skatina ir jo

Minokiši buvo labai tos padarą, tokį pat gražų ii svarbą aiškina kone visi lie-
baltą. kaip tu; ji buvo pana- tuvių laikraščiai, kalbėtojai tūkstančius 
ši į tave, kaio du vanden*
lašu.

tik bolševikiškus išgamas, kekių viršelių, o ji praneš, 
darbuojasi Lietuvos labui, kiek * toks darbas kainuos, 
trokšta jai nepriklausomy- Eet jei nori su gaidomis, tai 
bės. laisvės ir laimės. visų pirma turėtum susiras-

Nors Lietuvą grobikai ir kompozitorių, kuris gale 
nuteriojo, išžudė ir ištrėmė n? -<

nepaprastos mergaitės su
žavėtas, ir juo daugiau į ją 

i Kūrėjo, juo gražesnė ji jam 
! atrodė. Jis paklausė ją, ar • 
: ji jau susižiedavusi, ir ji at- į 
' sakė juokdamosi, jog tebe- 
, santi laisva. Paskui ji pa
klausė Minokiši, ar jis ve
dęs. ii- jis atsakė, jog tuo 
tarpu turi rūpintis tik savo 
našle motina, o marčios su- 

į radimo klausimas nebuvo 
dar keliamas dėi jo jaunat- 

‘vės. Po tokių pasikalbėji
mų, pasipasakojimų, jiedu

L VI JZCM a X

abejo, galės nurodyti ir kur 
galima gaidas atspausdinti. 
Toks darbas nemaža kai-

jos gyventojų,
’r radijai. išardė šeimas atskirdami

Dešimts metų atgal aš bu- vyrus nuo žmonų ir vaikus,
vau Kaune ir stovėdama ir daugely atvejų atėmė ma- uuoja. 
nie karo muziejaus mačiau žyčius nuo motinų, vienok A. Gsubiui. — Ačiū už 
risas iškilmes- apvaikščio- per amžius taip nebus. Ašį iškarpas iš “Detroit Even- 

—Papasakok gi man apie j -'ant 16 vasario šventę. Aš trokštu ir tikiu, jog ir vėl ing Times.” bet ta Husso 
ją. kur gi ją buvai matęs.

Nenutraukdama akių nuc 
darbo, O-Juki tarė:

jo i ji, o jes kvapas buvo ne- i ėjo ^mį laiką tylėdami. Ta- 
' baltai blizgantisciau patarle sako: Ki ga

■ areba, me molyginant 
durnai.

Beveik tuo pačiu metu j’ 
atsigryžo į Minokiši ir taip 
pat pasilenkė į jį. Jis norė
jo sušukti, bet negalėjo iš
tarti nei balselio. Baltoji ..... 
moteris linko į jj vis žemiau iri 
ir žemiau kol ios veidas be
veik lietė jo. Ir jis pamatė, 
jog ji graži, nors jos akys jį 
gąsdino. Keliatą minučių ji 
nejudėdama žiurėjo į jį. Pa
skui nusišypsojo ir pra 
šnabždėjo:

Ir Minokiši papasakojo 
apie baisią žiemos naktį i 
keltininko trobelėje ir apie! 
baltą moterį, kuri šypsoda
mosi ir šnabždėdama buvc ■ 
pasilenkusi į jį, ir apie tylią i 
Mosaku mirti. Ir įis pridė- į 
jo: ‘ j

Kuchihodo'. ~S.aPn-VJe .«■ .tikrumoje.] 
ni mono WO iu” (panorėju- bet buv0 ka!'-
sies akys gali pasakyti tiek j
pat, kiek ir lupos).. Kadai

aras, aš jos bijoiausi, labai 
bijojausi, bet ji buvo tokia į 
balta... Ir ištikruju, aš nie
kad nemokėjau sau išaiš-, 
kinti, ar tai buvo tik regėji
mas. ar tikroji Snieguolė... Į

ki taip puikiai laikėsi, jog 
Minokiši motina tuoj ją pa- 

. sidaboio ir prikalbėjo, kad 
—Aš norėjau su tavim atidėtu Jeddo kelione, 

pabaigti kaip su antruoju,

k i tas. kada aš mačiau tokią 
gražią moterį, kaip tu. Ži-

-. , ... , • -• , į noma, ii nebuvo žemė= pa-uedu priėjo kaimą, jiedu j 
suspėjo jau tapti gerais bi-,

Ir Minokiši papra
šė O-Juki pasilsėti truputi 
jo namuose. Kiek pasvyra-; 
rusi, ji įėjo į jo namus, mo
tina ją pasveikino ir paga
mino šiltą vakariene. O-Ju-

to atsilankymo savo bran- ateis laikai, kada Lietuva pasaka apie Hitlerio planus 
gion tėvynėn nekuomet ne- vėl bus nepriklausoma, de- Amerikai užpulti yra papra- 
pamiršiu. mokratiška ir laiminga. stas “bla-bla.” Hitleris iki

Nors Lietuvos vaikai gy- Veliuoniškė, šiol da negalėjo paimti Ma
skvos ir negalėjo įsiveržti 
Anglijon, kuri randasi jo 
panosėj, tai kokiais stebuk
lais jis galėtų “paimti” A- 
meriką? Pagaliau, jeigu 
Vokietijos generalinis šta
bas ir turėtų kokių planų 

i prieš Ameriką, tai jų neži- 
i notų joks Huss’as. Todėl 
nereikia kreipti dėmesio į 

Į tokius plepalus, kurie telpa 
gatvinėj Amerikos spaudoj.

Baltrui Jarui — 1940 rin
kimuose Rooseveltas gavo

Čia O-Juki metė žemėn 
savo siuvinį, pašoko, priėjo 
prie Minokiši ir sušuko jam 
i veidą:

bet aš negaliu suvaldyti sa
vyje gailesčio, nes tu esi 
toks dar jaunas. Tu esi gra
žus berniukas, Minokiši, ir 
aš nieko pikta nepadarysiu 
tau dabar, tačiau jei tu iš
duosi paslaptį to. ką esi ma
tęs šiąnakt, kad ir savo mo
tinai, aš sužinosiu apie tai ir 
užmušiu tave. Atmink tat. 

Sulyg tais žodžiais ji nu

Ir, žinoma, toji istorija 
baigėsi tuo. kad O-Juki nie-

—Tai buvau 
Tai buvo Juki.

as—as—as.! 
Juki buvau

aš! Ir aš pasakiau tau tada.

Skaitytoju Balsai.
M. Z. K. iš Portlando, 

Me., rašo lenkiškai:
Gerbiamoji “Keleivio” 

redakcija! Nors lenkiškai 
aš nesu daug mokyta, bet 
lietuviškai da prasčiau mo
ku. todėl rašau lenkiškai. 
Žmonės prisiuntė man “Ke
leivį” pasiskaityt. Na, ir yra 
kas skaityt. Duodu garbės 
žodį, kad tai puikus laikraš
tis, o ypač man patiko Mai
kio su Tėvu pasikalbėji
mas... Ponas redaktoriau, ar 
negirdėjot apie Joną Kier- 
dėjų, kuris Bostone gyve
na? Jis yra mano kaimynas 
iš Lietuvos. (Jonas Kierdė- 
jus jau miręs.—Red.) Aš 
nesu tikra lenkė, nes esu ki
lus iš Vilniaus krašto, bet 
lietuviškai neišmokau, nes 
apie mus lietuvių kalbos ne
sigirdėjo. Ba: nyčioj būda
vo lenkų kalba, o gyvento
jai aplinkui buvo šlėktos, 
rudai. Taigi menka tenai 
Lietuva, ir aš nežinau, ar 
Vilnius bus kada nors tikrai 
lietuviškas, nes žmonės vi
sai sulenkėję. Net ir tikrieji 
lietuviai nežino kaip tą Vil
nių paimti. Vieni jų išsijuo
sę traukia pas Staliną, o kiti 
sako, kad Hirieris geresnis. 
Amerikos lietuviai turėtų 
visi stoti už prezidentą Roo- 
seveltą ir ramti jo politiką. 
Kai anais metais raudonoji 
armija paėmė Vilnių ir ne
va atidavė Lietuvai, tai tūli 
Amerikos lietuviai lakstė iš 
miesto į miestą^. , rengė mi
tingus ir rėkė: ura už Stali
ną! Jis atidavė mums Vil
nių! Tai buvo sarmata vi
siems lietuviams. Stalinas 
vieną dieną atidavė Vilnių, 
c kitą diena pasiėmė visą 
Lietuvą ir išvežė tūkstan
čius lietuviu į Sibvro smilty
nus. O po Stalino ir Hitleris 
atėjo. Lietuviai turėtų su
prasti, kad jie gali laimėti 
tik tada, kai Amerika su 
p-ezidentu Rooseveltu lai
mės.

O AR PRAŽYDĖS ŽIEDAI.
Mano rūtos baigia džiūti, 

nors ir laistau vis tankiau, 
kad pridengtų kiek saulutę, 
debesėliui aš sakiau.

Bet neskuba debesėlis— 
vos ant miško pasikėlęs, 
žiuri, žiuri ežeran...
Kas daryt, jei pasivėlys?
Išdžius rūtos, suvys gėlės, 
ištuštės darželis man...

Debesėli, plauk greičiau, 
skėski sparnelius plačiau; 
kai išskėsi. paregėsi — 
pražydės žiedai pavėsy, 
margi dideli žiedai— 
tie. kurių dar nematei...

Kazys Binkis.

SNAIGĖS.
Pameni tą baltą taką,
Kai dienelė temstant baigės,
O aplink lengvai, be vėjo,
Skraidė, krito baltos snaigės?

Koks gražus tas buvo takas. 
Sniegučiu minkštai nuklotas! 
Kaip į tolį jis viliojo,
Nors neaiškus, nors miglotas.

Ir snaigučių apkaišyti, '
Nejučiom abudu ėjom,
Ir malonią, juokią šneką
Nuoširdžiai, ramiai kalbėjom.

Melsvo prieblandžio ukuose 
Skl aidė, krito baltos snaigės,
Lyg gležni žiedai alyvų.
Kai pavasaris jau baigės.

Bekeliautum, mano drauge,
Tuo taku slaptai miglotu,
Kur nežinomų svajonių
Musų sielos pasvajotų.
. ui Putina*.

27,243,466 balsus, o jo opo- 
; nentas republikonas Will- 
■ kie — 23,304,755 balsus, 
j Mažesniųjų partijų kandi
datai surinko štai kiek: so
cialistas Norman Thomas— 
99.557; komunistas Brow- 
der—46,251: prohibicinin- 
kas Babson — 57,812; So
cialist Labor partijos Aiken 
14,861.

J. Kasė linui.—Apie Mar-
! cinkonių miestelį ir apie te- 
l nai gyvenančius tamstos gi- 
i minės informacijų pas mas 
nėra. žinių iš Lietuvos da- 

i bar gaunam nedaug, ir ku
rias tik gaunam, visos telpa 

i “Keleivyje.” Vilniaus kraš- 
I tas, kaip ir visa Lietuva, da
bar yra okupuotas vokiečių, 

i ne bolševikų. Bolševikai 
j okupantai buvo išvyti perei
tą vasarą. Juos išvijo patys 
lietuviai.

Bangelei. — Eilėraštį su
naudot negalime. Patartu
me tamstai pamėginti proza 
rašyt. Eiliuoti ne visiems se
kasi.

Draugas J. Rodės iš Sum- 
mit City, Mich., rašo taip:

Atnaujinu prenumeratą 
už “Keleivį” i” tegul jis ke
liauja kaip keliavęs pas ma
ne. Nenoriu su juo skirtis. 
Imu ir dienrašti, ale jau pra- 
dėio mažinti skaitymų. Be
veik pašė apgarsinimu, ne
bėr kas skaitri. Daugiausia 
giria savo tavorą. Kai pra
dės kokį pikniką garsint per 
visą puslapį, tai garsina pu
sę metų. Nagi. kas iš to 
prenumeratoriui? Paimi 
skaityt laikraštį, o skamba 
lyg ir kokiu biznierių kata- 
liogas: pirkit tik pas tuos 
biznierius, kurie pas mus 
garsinasi. Tai reiškia, kitus 
biznierius boikotuokit. Man 
rodos, kad taip negerai.

kad nenuėjo į Jeddo. Ji pa-j iog aš užmušiu tave. jei tu 
kada nors prasitarsi žodžiu 
apie tai. Kad ne šitie mie
gantieji vaikai, aš padary
čiau bematant tau galą. 0 
dabar, žiūrėk, pasirūpink 
iais kaip reikiant: ir jei ka
da nors jie turės priežasties 
tavimi nusiskųsti, tave iš- 
tiks tai, ko esi vertas...

Tą valandėlę, kada ji taip 
kalbėjo, ios balsas pasidarė 
tylus, kaip vėjalio glamonė- 
iimas, ir ji pavirto blizgan
čia balta ūkana, kuri pakilo 
i lubas, iškilo pro stogą ir iš
sisklaidė.

geriausiasiliko namuose 
martele.”

III.
O-Juki pasirodė labai ge

ra martele, ir kai Minokiši 
motina po penkeriu metų 
mirė. paskutiniai io ■ žo
džiai buvo tik meilė ir dė-

sigryzo nuo jo ir išnyko du- kingumas sunaus žmonai. I 
ryse. Tik tada jis vėl galėjo O-Juki davė Minokišiui de 
judėti. Jis pašoko ir ėmė šimt vaikučių, mergaičių i 
dairytis aplinkui: - 1 z:~ ’ ••-tačiau
moters niekur nesimatė. 
Sniegas sukinėjosi trobelė
je. Minokiši greitai uždarė 
duris ir uždengė jas. Jis

berniukų. Visi iie buvo gra
žus, liekni ir labai "kaistau 
veido.

Visi kaimo gyventojai 
laikė O-Juki nepaprastu pa

klausė pats savęs, ar tik ne daiu, kuri iš prigimties bu- 
puga bus jas atidariusi. Gal, vo visai kitokia, negu jie. 
buti, kad visa tai tebuvo Dauguma ūkininkų sensta

r
A

Ir daugiau niekas jos ne
bematė.

Leokadija Hern.

PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS
Vieno veikimo Komedija. ParoAS 

Ren. RumSa* Gana jorkinra* veika
lai Palvvania 2 nx>ter>’f ir « vyrai. 
KUNTGO METT.ft Vi'ne veiksme Ko
medija. ParaSė Ben. Romias Jnokin- 
sa? veikalilis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motėm. Abu veikalSliai rienoie 
knygutėje. Kaina ........................ 25c.
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7INIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS UETUVOS

(Gautos aplinkiniais keliais)

DAR APIE NUOSAVY
BĖS “REPRIVATI-

ZAVIMĄ.”

I SUVARŽĖ EKONOMINI 
GYVENIMĄ.

“Ostlando” komisaras
Kaip žinia, užgrobę Lie- Lohse paskelbė patvarky- 

tuvą, Rusijos bolševikai at- mą, kuriuo jisai paima į sa- 
ėmė iš žmonių visus turtus vo rankas visą ekonominio 
ir kai kuriais atvejais savi- gyvenimo tvarkymą. Pagal 
ninkus da i kalėjimus sugini- šį potvarkį, jokio ekonomi- 
do, kaip “liaudies priešus.” nės vertės objekto negali- 
Turto iš žmonių atėmimą ma įsigyti be Vokietijos ko- 
bolševikai vadino “naciona- misaro leidimo. Dėl pavyz-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Raudonarmiečiai Puola Vokiečių Pozicijas

»■ >

I BULVĖ PASIDARĖ 
DIDELĖ PONIA.

pavy:
džio suminėsime kelis teisi
nius aktus, kurių negalima 
sudarinėti be tokio Vokieti
jos komisaro leidimo: (1) 
steigti ir įsigyti įmonę bei

tos privatiniems savinin- joje dalyvauti; (2) įsigyti ____ ____ _____
kams. Tai busianti nuosa- žemės sklypus su ar be tro- I7 •> -

besiu; (3) išnuomoti ukius, V UniūUS IStrem-

lizacija.”
Dabar atėję Lietuvon vo

kiečiai pradėjo kalbėti, kad 
bolševikų atimtos nuosavy
bės vėl busiančios grąžin-

-•Ją,**--.' * riii, ~ "
ši nuotrauka parodo rusus šturmuojant vokiečių pozicijas. Iš dešinės matosi durnai iš sprogusio kanuolės šovinio. Į kaire matyt antras sprogimas prieš rusus. Ar tuos šovinius svaido iš užpakalio pačių rusų artilerija, norėdama pridengti savo pėstininkus, ar gal vokiečiai šaudo į atbėgančius rusus, nėra paaiškinta.

vybės “reprivatizacij'a/
Bet kol kas buvusieji nuo- namus ir tt. Vokietijos ko- 

savybių savinin liai skiriami misaras gali priversti užda- 
tiktai “valdytojais ” su teise: ryti įmonę ir, kaip atrodo,; 
naudotis pajamomis. sustabdyti kitokio ūkio eks-.

Tai esąs pereinamas lai-, ploataciją. jeigu to reika-1 
kotarpis, arba, kaip Dr. Jauja “bendras labas.” Už į 
Funkel aiškina ‘Zeitung im uždarymą įmonės ar sustab 
Ostland”

Apie Šalkauskį.
Kauniškis dienraštis “Į 

Laisvę’’ deda tokią nesenai 
Suregistruoti 6,602 tremti-! įnirusio prof. Stasio Šalkau-

Zįjjh Statistika

niai, kuriuos bolševikai iš
gabeno nežinia kur.

Vilniaus dienrąštis “Nau 
tilpusiam straips- • dytos eksploacijos ūkį prin- joji Lietuva” skelbia tokią

Visuose Lietuvos laikraš
čiuose spausdinamas toks 
pranešimas: “Bulvė nėra, 
kaip anksčiau dažnai buvo 
manoma, ‘skilvio kamšalas,’ 
vertinamas tiktai dėl savo 
sotumo. Bulvėje yra tiek 
vertingų medžiagų, kaip 
angiiavanduo, baltymai, ir 
vitaminai, kad ii turi butiv
laikoma viena iš svarbiau
sių musų maisto produktų. 
Tinkamai sunaudoti visoms 
bulvėse esančioms medžia
goms, jas reikia šutinti su 
lupenomis, nes, verdant ža
lias nuluptas bulves, jos nu
stoja ne tik stiprumo, bet ir 
vitaminų, kurie iš dalies yra 
prie pat žievės. Be to, lu
pant žalias bulves, jos nu
stoja daug svorio—apie 15 
nuošimčių. Šitų žymių nuo
stolių, kurie kenkia ne tik 
atskiram namų ukiui, bet ir

NĖRA STIKLO IŠDAU 
ŽYTIEMS LANGAMS.

Vokiečiai pripažįsta, kad į “Ostlando” ceitunga ra- visai bendruomenei, galima 
Lietuva buto tas prastas, kad Vilniuje esą daug iš- išvengti, jei bulvės bus ver- 
kurpnma pienas n svies- daužytų langų per buvusius damos su lupenomis. Kai 

— bet tą karo veiksmus, bet " ’ ' ----------

“KUR PIENAS IR SVIES 
TAS UPELIAIS TEKĖJO’

skio biografiją.
Gruodžio 4 d., 17 vai.

Šalkauskis hnv« Vrn^ntn ° p?kul dair ^a£as lJri' i syt‘- Todėl ® tų namų, kurie numeta, o suvartoja jovalui, 
?.,dno:.-S“..ma?“^baL^ turi “dubeltavus” langus, nepateisinamos, nes valgiui

las upeliais tekėjo,’. . . ----- ----------- , — nėra kurių namų šeimininkių pa-
Šiauliuose mirė prof. Stasys gį stabos. kad jos lupenų ne-

Universiteto rektorius, gilus ir Lietuvoje trumpa, todėl 
filosofas ir šviesi asmenybė, spekuliantai kelia jo kainas.

_ ____ Velionis jau senai buvo Vokiečių leidžiamas “Deut-
užregistruoti 6,602 tremti-! silpnos sveikatos, sirgo šir- Sche Zeitung im Ostland” 
niai; bet tai yra tik dalelė; dies liga. Šį rudenį iš V i!- todėl smerkia tuos, kurie 
tu nelaimingųjų, kuriuos iŠ- n^us parvažiavęs i Šiaulius, lupa už maistą aukštas kai- 
tiko baisi ir nelemta dalis, prieš kuri laiką susirgo gri- nas, kaip lygiai ir tuos, ku

bolševiku ištremtųjų statis
tiką Vilniuje:

Ligi i-ugsėjo 1 d. Vilniuje

ny, šis potvarkis reiškia “to- cipe nemokama jokio atly- 
lesnę pažangą i nuosavybių i ginimo. Visus reikalauja- 
reprivatizaciją.” Šis potvar-mus šio pobūdžio leidimus 
kis tik mosiąs kelią žemei ii išduoda Vokietijos reicho 
namams grąžinti buvusiems komisaras ar jo įgaliotinis, 
jų savininkams. ' Jeigu reicho komisaras ne-

‘ Perduodant namus vai- iškelia kriminalinės bylos 
dyrnan, esą žiūrima. ar pra- už nusižengimus prieš minė- 
švtojas esąs “patikimas.” tą potvarkį, tai jis gali už- 
Namai nebusią duodami dėti pabaudą iki 20.000 vo- 
tiems, kurie “trukdo atsta-: kiškų markių.
tymo pastangas.” Jeigu vai-į Šis potvarkis taikomas
dvtojas pasirodvtų nepati- ne vien tik ateičiai, bet ir . ____ --_____ . .. _ uuu uviau kuauuiw
kimu, tai kiekvienu meti’ praeičiai, iki 1941 metų! Tautybės, atžvilgiu iš : noje, 1886 m. gegužės 16 d. ras “Ostlandui” išleido isa- partamentu. Jis per laikraš- damQg,gdau<r daugiau 
valdymo teisė gaii būti at- gruodžio 20 d. Todėl visi! tremtieji taip aU-odo: 2,27’ Mokžsi šiaulių gimnazįjoj. Ryma. kuriuo tabako prekių «« Į>«*» dvarų admims- medžiagu. su luoe-
šaukta. minėto pobūdžio aktai bei .lietuvis. 4,939 lenkai, 1581 1911 m. Maskvos universi- kainos pakeliamos 50 nuoš. t^tonų n ūkvedžių, ls jų nomk bulvės ska.

Tokios pat sąlygos esan- sutartys, sudalytos po 1941 gudai. 206 rusai ir 28 kitu tete baigė teisės-ekonomi- Tirkdamas papirosus ar ci-
kos mokslus ii- kuri laiką Sa- garetes, pirkėjas 50 nuoš. 
markande dirbo advokato nuo kainos turi sumokėti 

amžiaus, darbą. 1915 m. Lietuvių kaipo “karo priedą

‘dubeltai” esą išimami ir skirtos bulvės yra skirtos iš- 
jais lopomi išdaužyti langai, imtinai tik maistui. Be to, 

--------------- bulviu su lupenomis virimas
BOLŠEVIKŲ SOVCHO- 

ZAI PASILIEKA.
nereikalauja jokios aukos, 
peš toks virimas turi tik ge-

Kaip žinoma, Vokiečiai Privalumų. Virtų su lupę-lO Udlsi u nelemia uaiis. aaip lygiai n tuos, KU- ivaip rumcviai n n m i c hiilvin cVntimn<i riklia
Iš suregistruotų esą 4,502 Pu: prisimetė plaučių užde- rie moka brangiau, negu Lietuvoje paliko per bolše- ?

vyrai. 2,380 moterų ir 170i ę™35’ L?a susikomplikavo valdžios nustatyta. ”’*v” greitesnis.
nežinia kurios lyties. Iš na-1 *r mokslininką nuvarė į ka-
mų paimta ir išvežta 5,513 P118- 
asmenų, iš kalėjimų išga-- “Stasys Šalkauskis gimė 
benta 1,089. Ariogaloje, gydytojo šei-

TABAKAS SU 
PRIEDU.

‘KARO

,vikų okupaciją sudarytus ^g^aHbuti 
jsovchozus. Tiems sovcho- ves gali būti .• rengtos valgiui. Jas galima

jvainau pa-
zams tvarkyti veikia specia- , .. . . , .

įlinis departamentas, pava- Panaudoti visiems valgiams. 
’ r - Bulves su lupenomis galiVnkietii™ reiehn komisą dintas valstybinių ūkių de- . sug?™!®8- lament,, Jis ne,- laikraš. hu‘> dPaU laikomos. Ture-

lokios pat sąlygos esan- sutartys. sudarytos po iy4i guaai. zuo rusai ir zs kuv 
čios nustatytos r amatų bei metų birželio 20 dienos, tu- tautybių (vokiečių, totorių), 
smulkių pramonės įmonių ri būt pranešti Vokietijos | 3 901 išvežtasįs turi nu0
“reprivatizacijai.” Komisarui._______ . 21 ik; metų amžiaus

mais- 
lupe-

pageidaujaXeUi'UvokUčiu nomi? virtos bVys ^a ska- 
1 - J * nesnes negu žalios nuskus

tos ir po to virtos.”kalbos mokėjimas.

Rusai sako: “Kai nėra 
žuvies, tai ir vėžys gali būt 
žuvis.’’ Taip išrodo ir su ta 

Spaudos žiniomis, Kauno bulve. Kai geresnio maisto 
priemiesčio Šančių gyven- nėra, tai bulvė geriausis

KAUNE SUŽEISTAS 
JUOZAS ŠVAGŽDYS.

21 iki 50 metų amžiaus, (tarpą. iyio m 
Vaiku iki 4 metų amžiaus Draugijos Centro Komiteto 
buvo išvežta 251, iki 7 metų pasiųstas ypatingu įgalioti- 
amžiaus—199, iki 15 metų niu į Šveicariją organizuoti

ŠILTINĖS EPIDEMIJA
SUMAŽĖJO.

Per Kauno radiją D-ras
_ „„ Matukas “Sveikatos Patarė-AieTOS seu- . ,, , ... .

čiams. Kauno i-Vilniaus ri^uje daug kartų a,s- ______________________________________________________________ _ _ ...............
radijofonai, kuriuos dabar kino klausytojams kad rei- eriau kaįp 70 metų amžiaus universitete ir 1920 m. gavo nės buvę suimti ir perduoti parodžiusi, kad jį revolve- LYTIŠKOS LIGOS, 
kontroliuoja vokiečiai, kas- Ria naikinu parazitus, pasi-. buvo jgį senelis. daktaro laipsni. Būdamas teismui. Pas juos rastos pre- rio šuviu sužeidė nepažįsta- ir kaip nuo iu apsisaugoti,
dien ragina gyventojus, kad gauiinant namie dezmfek-, Daugiausia suimta ir iš- Šveicarijoje, paruošė eilę kės buvusios konfiskuotos, mas asmuo. -ras . atu 1 is. . n ra. p
aukotų vokiečiu kareiviams ęiJ°s SCNĮ- i'la/ornai’.815 vežta pačią pirmąją trėmi- informacijų apie Lietuvą.
kailinius ir kitokius šiltus kJau8imas Lietuvoje yra itin mo jjeną būtent, birželio “Sugrįžę* i Lietuva išsvk

sauk^e, X ,SSUSPda^:! »mde J? dien* PUimta 2’208 

^voje“™ ~ “ 15 d’ “ir &
ūždamos net bažnvclo”' Vež-W 669; birželio 16 d— U-jo filosofijos fakultete 
Ta lira voač siaučianti rvti- ‘ 425’ birželio 17 d.—218, dirbo išsyk docentu, nuo 
nčsė^Lietuvos18 d-142’ bi™'io 1922 m- birželi<> 9 d' ekstra-

JEI NENORIT ROLŠEVIZ-i 
MO. ATIDUOKIT VO- j

RIEČIAMS KAILINIUS.

AREŠTUOJA SPEKU
LIANTUS.

amžiaus—586, iki 21 metų P?^lb3 Lietuvai, kartu stu- Vilniuje policija pada- tojas Juozas Švagždys buvo valgis, ir nereikia ją nei
amžiaus—623. Nuo 55 iki dųavo filosofijos ir pedago- rjusi kratas pas žmones, i- rastas sunkiai sužeistas ne- skusti.
70 metų amžiaus 453, o dau- giLos mokslus Freiburgo tartus spekuliacija. 26 žmo- toli nuo savo namų. Kvota --nrnvArcitptp ir m oravn i___ __ :_ 4.: :___ • 1 i •• ■ «

ta ir papildyta laida.

Parašu 
peržiurū- 

Kaina .. 25c.

rubus. Vokiečiai, esą, kovo
ja prieš bolševizmo pavojų, 
ir visi, kas tik nenori bolše
vizmo. turį tą kovą paremti 
darbu, sako nacių propa
gandininkai.

125,000 ŪKININKU 
SKAITO LAIKRAŠČIUS
Iš Lietuvos

kad ūkininkų patarimams 
skiriami laikraščiai turi 
125.000 skaitytojų. Ukinin-

dalyse. Tačiau dabar, škb' 49 d 20 d„T ordinariniu, o nuo 1928 me-
čiams užėius ir iškritus* 2?L birzelio 21 d.—133, tų gruodžio 2 d.—ordman- 
dau? sniego tikimasi kad i biržebo 22 <L—108, birželio niu profesorium. Pastaruojp

pranešama, epidemija sumažėsianti. ™etU dijrb0 UniT'
---------- p j menesi išvežta S1teto humanitarinių moks-

ŠIAULIUOSE JSIKURĖ 
SPORTO KLIUBAS.

birželio
1,495 ir 624 išvežta nežinia ly fakultete. Ligi 1935 metų 
kada. dėstęs įvairius filosofijos ir

kai tačiau esą nepatenkinti. Naujai steigiamo Šiau- Toliau statistika patiekia pedagogikos mokslus, prof. 
kad paštas rereguliariai liuose sporto kliubo vadovu duomenų apie ištremtuosius Stasys Šalkauskis į pabaigą 
jiems tuos laikraščius pri- paskirtas kūno kultūros mo- P„a&al profesiją- Daugiausia apsiriboio pedagoginės te
stato. kytojas Valenčius.

Laivas Skęsta New Yorko Pakrašty

išvežta ūkininkų, miškinin- orįjOs sistema.” 
kų, dvariškių. Jų skaičius _ 
siekia 2,528. Antroje vieto- Nežiūrint yav’o 
je stovi tarnautojai, kurių venoms Šalkauskis 
išvežta 718. Toliau eina siauros pasaulėžvalgos zmo- 
darbininkai. Jų išgabenta g}18 1T dirbo su kunigais, ku- 
437. Paskiau išvežta: 167 ne visuomet, buvo grvnojo
amatininkai, 110 inžinierių, mokslo priešai. _____
147 teisininkai, 65 gydyto
jai ir farmaceutai, 54 sani
tarai, 187 technikai, 432 
mokytojai ir profesoriai,
71 studentas, 145 mokiniai.
450 kariškiu ir pensininkų,
337 policininkai, 132 gele
žinkeliečiai, 24 namų savi
ninkai, 86 prekybininkai,
10 žurnalistų. 18 artistų. 31 
vienuolis, 11 kunigų, 34Q be 
profesijos ir 87 nepažymė
tos profesijos.

mokslo, 
buvo

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’ f

Norint, kad pagarsinimas tilptų j; 
GREIT, reikia priduoti parslrimą f 
admlnlstracljon nevėliau PANEOf- ■ 
UlO VAKARO. Siunčiant per paS 
tą. reikia pasiųst I* anksto, kad pa- ; 
•i-ktl) mus ne vėliau kaip panedė- ' 
ly. Vėliau gauti garsinimai } te ,
sąvaitės 
•Int.

numerį nespėjama patai

ši nuotrauka parodo, kaip Ne w Y’orko pakrašty skendo laivas “Coimbra.” Jį torpedavo vokiečių submarina.

TELŠIUOSE BUS VOKIE
ČIŲ KAPINĖS.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad Tel
šiuose prie parapijinės baž
nyčios, Gedimino kalne, bu
bančios Įrengtos kapinės į 
vokiečiu kariams, žuvu- 

' ?iems kare prieš Sovietų i 
Rusiją. Telšių apskrityje ■ 
esą palaidota 260 vokiečių 
kariu.

Norint, kad garsinimas nesut* 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųst, Ir —okerti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą p. pne- | 
•imą patalpinam už $1.00. Už didėt 
nlua garsinimus (kaitoma nuo colio

Už pajleSkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius orą ne 
timus, kaina 2c. ut žodį. Stambea-

raldėm antgalvis—15e. extra.

••Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškoįimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Magiausio pajlrtko- 
jtmo kaina 65c.

Norint pajieftkot au paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją lr klaust 
kainos.

••KELEIVIS." 25« EROAOWAY. 
•O BOSTON. MAM

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, kuns neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku rių 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?
Ką reiškia “pirmos:os nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lyti® iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patanijas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa- 
daroma.

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

Kokius vyros 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 tun užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

L visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir meno 
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 atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Masa.

t
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Vietinės Žinios
BOSTONE STATYS DI

DELĘ ALUMINO ĮMONĘ.
Tas lengvutis metalas labai 

reikalingas orlaivių 
gamybai.

Prezidentas Rooseveltas 
nori kad šįmet Amerikos 
fabrikai pastatytų nema
žiau kaip 60.000 orlaivių, o 
ateinančiais metais — 120,- 
000 skraidomų mašinų. Bet 
orlaivių statybai reikalin
gas lengas metalas, kuris 
vra žinomas alumino vardu, 
o to metalo gamyba dabar 
yra apribota, nes iki šiol jo 
tiek daug nereikėdavo. To
dėl valdžia dabar nutarė 
pastatyti 4 dideles aluminui 
gaminti Įmones. Viena jų 
bus Chicagoj, antra Phila- 
delphijoj. trečia Nevv Yor
ke, o ketvirta Bostone.

Nors Bostonas gali būt 
prieinamas priešo užpuoli
mams iš oro. tačiau musų 
miestas turi ir reikalingų tai 
pramonei parankumų, kurių 
kiti centrai neturi. Visų pir
ma, čia yra didelė atsarga 
elektros, kuri reikalinga 
alumino tirpinimui. Kiti 
pramonės centrai dabar su
vartoja tiek daug elektros 
savo mašinom varyti, kad 
elektra tenai dalinama jau 
“pagal korteles” — nakti
mis užgesinami visi žibu
riai, be kurių galima apsiei
ti. Gatvės visai tamsios. Gi 
Bostone tokios bėdos nėra. 
Čia elektros Įmonės gali pa
gaminti dar 15 nuošimčių 
energijos daugiau, negu da
bar gamina.

Tai viena. ’ i “
Antra, nuo Bostono nela

bai toli olandų Gvinėja, kur 
yra iškasamas haubsitas, iš 
kurio yra gaunamas alumi
no metalai. Iš olandų; Gvi
nėjos i Bostoną bauksito 
atvežimas yra pigus, nes ji 
galima atgabenti laivais.

Taigi dėl šitų faktorių ir 
nutarta steigti Bostone Įmo
nę aluminui gaminti. Musų 
miesto žmonėms bus dau
giau darbo.

IŠ CAMBRRIDE’AUS LIE
TUVIŲ KLIUBO._____

Netvarkingas susirinkimas 
ir viršininkams algų

kėlimas. !
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Kliubas Cambridge’uje \ 
tato sau naują namą. Meti- ■ 

niam susirinkime valdyba 
pranešė, kad jei bus bent 10
ešaltų dienų, tai stogas bus 
au uždėtas. Bet kada bus 

namas pabaigtas, da ne
žinia.

kios suktybės. Žinoma, kas 
tokius priekaištus daro. pa
remti juos faktais gal nega
lėtų. Bet kad pirmininkas 
komunistuoja, tai ginčo ne
gali būt. Jis visada palaiko 
jų pusę. Kliubo Narys.

South Bostoną saugoja lie
tuviai legijonieriai.

Bostono civilinės apsau
gos distriktas yra suskirsty
tas į 12 punktų. Tuose 
punktuose dieną ir naktį 
budi pastatyti žmonės. 
South Bostono punktas yra 
pavestas Stepono Dariaus 
posto legijonieriams budėti, 
kad gyventojai galėtų ra
miai miegoti, šis punktas 
randasi Oliver H. Perry mo
kykloje, ant 7th streeto.

Budėtojų darbas neleng
vas, nes vienam reikia bu
dėti nuo 6 valandos vakaro 
iki vidurnakčio, o kitam 
nuo vidurnakčio iki 6 valan
dos ryto. Ir jis yra tuo sun
kesnis. kad daugelis legijo- 
nierių per dieną dirba dirb
tuvėse. o kiti gyvena užmie
sty, o kai kurie serga, štai, 
legijonierius L. J. Stasiulis 
rašo: “Aš nusilaužiau nu
garkauli ir nežinau kada 
galėsiu atlikti savo užduoti. 
Jei gali. pasamdyk kitą i 
mano vieta. Aš užmokėsiu 
$2.00.”

Vincas Gegužis nors ir ne 
legijonieris. bet pats pasi- 
pasisiulė legijonieriams i 
talką. Mes kviečiame ir ki
tus patriotingus lietuvius 
ateiti ir padėti mums.

John J. Roman, adjut.

Susikūlė gatvėkaris 
40 žmonių.

su

Ant Dudley streeto ir 
Harrison avė. kampo aną 
vakarą susikūlė gatvėkaris 
su automobilium. Nors gat- 
vėkary buvo apie 40 žmo- 

• nių, tačiau niekas daug ne
nukentėjo, tik kai kurie bu
vo sukrėsti. Automobilis ap
sidaužė pusėtinai. Atšokęs 

į nuo gatvėkario, jis atsimu
šė i du kitu automobiliu.

Policija suėmė kumšti
ninką R. F. Baitholomevv ir 
pastatė jį po $25,000 kauci
ja. Ji kaltina užpuolus ban
ko tarnautoją ir atėmus 
$15.500.

Namas Parsiduoda
So. Bostone, 233 W. 5-th st., tarp 

E ir F. medinis, 3 šeimynų, po 4 
kambarius. Yra maudynės ir vašta- 
bai. Sužinot Dasr J. Mikėnas 

I SO Harbor View st.,
DorchesUr. Mass.

Parsiduoda Bekernė
Gali pirkt ir su namu ar gali ran

da* ot. Visi geri įrenginiai, pelno ga
lima padaryt apie $150 j sąvaitę. Kas 
norėtų pelningą biznį įsigyt nepra
leiskit progos. Kreipkitės tik tie, ku
rie tikrai nori pirkt. Klauskite “Ke
leivio" ofise. (0)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

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

visais Įtaisymais, aliejum šildomas, 
parsiuuoda labai žema kaina $3,100. 
Kreipkitės pas B. KONTRIMĄ (b) 

598 E. Broadway, So. Boston, Mass.

, Minint Lietuvos Nepriklau
somybę sudėta $70.00 Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

Lietuvai Remti Draugijos
2-ras skyrius pereitą nedėl- 

i dieni buvo surengęs Lietu
vos Nepriklausomybės pa
minėjimą South Bostono 
municipalinėj salėj. Žmo
nių susirinko daug. Kalbėjo 
nesenai iš Lietuvos atvykęs 
teisininkas Vytuatas Abrai- 
tis, adv. šalna ir adv. Bago
čius. Dainavo p-lė Milda 
Anestaitė, p-nia Ona Kava- 
liauskaitė-Casey ir Stasys 
Kontautas. Kalbėtojai atli
ko savo užduotį gerai. Ypač 
gerai kalbėjo adv. šalna ir 
adv. Bagočius. Dainos taip
gi išėjo gerai. Publika su
metė Amerikos Raudona
jam Kryžiui ii- Lietuvos pa-

SOUTH BOSTON CAFE 
Jau persikėlė naujon vieton.

Paėmus ““Keleivio” namą 
Boston Housing Authority 
visi gyventojai turi išsikrau- 
styt. Dėl to turėjo išsikraus- 
tyt ir Vinco Baliukonio val
gykla ir salionas. Naujai 
South Boston Cafe vieta 
randasi po num. 258-260 
Brosdway, South Bostone, 
skersai “Keleivio" namo. 
Naują vietą Baliukonis ati
darys šio i seredoj. vasario 
25 d. Visus senuosius klien
tus prašau atsilankyti i nau
ją vietą, o taipgi prašomi ir 
nauji kostumeriai atsilan
kyti i musų puošnią Įstaigą. 
Nepamirškit dalyvauti ati
daryme.

V. Balukonis ir Sūnūs.

Didelis gaisras South 
Bostone.

Ant O streeto, South Bo
stone, aną vakarą ugnis bu
vo apėmus šešis medinius 
namus, kuriuose gyveno 
apie 50 žmonių. Visi turėjo 
bėgti laukan.

‘•I fRObrldjre

Dr. John Repshis
(REP1YS)

UETUVI8 GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 tr 8-8 

NodėUomia ir Arentadicaiate 
ouo 19 iki 12 ryto.

278 H AR V ARD. STREET 
ka*p. luina n at. arti Central akv. 

CAMBR1DGE. MASS.

albai apie $70.00 aukų.

• .4. J. JWL4KS>'I »Real Estate & Insurance j Z *
414 W. BROADWAY.

♦ SOUTH BOSTON. MASS. • 
i Office TeL So. Boston 0948 J 
{ KĖS. 251 CHESTNUT AVE_ 1

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

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas raus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų
PLl MBIN'GŲ. Geriausios Rūšies 

PENTV. A LIEJI“. STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GEMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
j Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
{ veltui. Užeikit ir Persitikrinkjt.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4148 *

Y V O N N E’ S
HOUSE OF BEAETV

yvonne Maura 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 eastern AVENUE

Dedham, Mass.
Jel- OFbham 1

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

c. j. m ko l Airis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Bostone buvo daug kratų, 
jieškota “penktakojų.”

Vietos policijai padedant, 
federalinės valdžios agen
tai padarė Bostone 62 kra
tas, jieškodami “penktako
jų.” Jie rado 13 foto apara
tų, revolveri, apsčiai šauja
luos medžiagos ir 4 trumpų 
bangų radijo imtuvus, ku
riais galima girdėti prane
šimus iš Europos. Suimti 
penki įtartini asmenys, kurie 
nėra šios šalies piliečiai ir 
nėra užsiregistravę kaip 
svetimšaliai. Kratos buvo 
daromos daugiausia apie to
kias dirbtuves, kurios gami
na karo reikmenis.

Kovo 5 vakarą bus ap
temdintas Cambridge’aus 
miestas. Aptemdinimas pra
sidės 10 valanda ir tęsis iki 
10:30. ‘ ‘ *

WAIGH REPAIR
MES PARDUODAM

•••

BULOVĄ. IIAMILTON. 
GRUEN, ELGIN, WEST- 
FIELD ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & UO.
312 Broaduay

South Boston, Mass.

Iki šiol kliubas mokėjo 
_ž kambarį $50 Į mėnesį, 

bet vasario 1 dieną pasibai
dė sutartis su savininku, tai 
uoma buvo pusėtinai pa

kelta. Kaž kas paklausė, 
kiek dabar kliubas moka, 
'>et pirmininkas atsakė, kad 
ai esanti paslaptis, ir išbarė 
'uos kliubiečius, kurie šitą 
klausimą kelia. Galų gale 
.įenorom pirmininkas paša
lė. kad dabar kliubas moka 

$100 Į mėnesi.
Kontrolės komisija davė 

aportą apie pereitų metų 
i.liubo bizni. Jei aš teisin
gai ji nugirdau, tai kliubas 
urėjo $31,000 apyvartos, iš 

kurios kliubui liko daugiau 
uaip $7,000 gryno pelno.

Buvo skaitomas laiškas iš 
South Bostono Piliečių 
(liubo, kad išvien dirbti A- 
nerikos apsaugos darbą,
laiškas padėtas i šalį. nes -” 
musu Kliubas vra nutarė-r *. » *■
dirbti šį darbą su Cam- 
Sridge’aus miestu.

Toliau prasidėjo “‘cir
kas.” Vienas žmogelis pa- 
iulė pakeiti pirmininkui al- 
ą iki $52 metams. Protoko

lų raštininkas irgi pareika
lavo po $1 Į sąvaitę. Pirma 
buvo mokama Šitjaip: pirmi
ninkui $25. protėkolų rašti
ninkui $24, finansų rašti
ninkui $15.

Kilo diskusijos. Vieni sa
ko, kad pirmininkui nerei- j 
Ida daugiau algos, nes jo 
darbas nedidelis; kiti norė
tų pakelti, nes jis dirba kliu
bo labui. Paima balsą pats 
pirmininkas ir išrėžia spy- 
čių. kad pirmininkui esąs! 

i Įžeidimas, kuomet kiti virsi-,
1 ninkai gauna didesnes už jį 
•ilgas f mat. protokolų sek- 

; • etoriui buvo jau nutarta 
1 mokėti $52).1 •

Prasideda pasiūlymai: 
mokėt pirmininkui $50, 
$75, $100. Balsuojama. Už 
$75 paduota 20 balsų. Klau
siama, kas “prieš”? Niekas 
nieko nesako. Sekretorius 
pareiškia: “nutarta vienbal
siai.” Susirinkime sėdi apie 
60 narių, bet 20 reiškia 
“vienbalsiai.”

Prasideda triukšmelis. 
Vieni rėkia: “laikytis par- 
iamentariškų taisyklių,” o 
Liti daro pataisvmą: “ati
daryti barą ir eit alaus ger
ti.” Vice-pirmininkas reika
lauja, kad pirma butu ir 
jam pakelta alga. o paskui 

! eit prie baro. Bet dauguma-; 
pakilo nuo sėdynių ir eina 
nrie baro. Baras atidaromas 
ir prasideda alaus gėrimas.

Pirmininkas vis dar sėdi 
prie staliuko ir veda susirin- 

! kimą, nors jau nedaug kas 
, to susirinkimo žiuri.

Rytojaus dieną girdim, 
kad susirinkimas nutarė pa
kelti algas: pirmininkui 

protokolų raštininkui 
finansų raštininkui 

$52, vice-pirmininkui $25. 
Tik vienas vargšas kasie- 
rius tylėjo ir pasiliko su $15 
alga. Bet kas ta algų kėlimą 
nu baisa ve., niekas negalėtų 
aiškiai pasakyti.

Beje. pirmininkas skun
dėsi, kad jam esą daromi 
visokie priekaištai, kalba
ma, buk daromos kažin ko-l

*“ Good food properly cooked wtll help win the Victory! *

$75,
$52,

DAUGIAU NĖRA MAN
VIRIME

Aš pasisukauV
ELEKTRA VIRTI 

su elegantišku nauju 

ROASTER - OVEN 

..elektra galima pagaminti 

daug skanesnį valgį...

ATEIK IR PAMATYK —PAŽIŪRĖK... 
KĄ MARVELSGALI PADARYTI 

Galite Gauti Artimiausiame

Edison Shops

H’estinghouse SOiĮ.35 
Electric Roaster t««king d'isbes

Everhot $ 
Roaster

95■•/•U uttb 
cooking dishes

Universal $ 
Electric Oven

•95 uith
broiler p a n 
and rack
' '9

_____ ’

KEPKPaAifieną’H Mėsas

lotodasSekjn.Natamėms

TIKTAI
$2S0 ĮMOKĖTI

BALANSĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS 
ISSIMOKĖJIMAIS

Laikas ir terminas gali būti pamainytas 
be pranešimo.

TOEMAŠMS Kena;“«ma

u.

COMFANV —

ELEKTRtKINtA, ROASTERtAI 
tr PEČIAI

sutaupysi taiko, dėlto, kad galima pa
gaminti valgis S asmenims iš karto’, 
sutaupo vitaminus ir sunką, 
kenuoti vaisiai ir daržovės.

- virti dėlei didelių grupių.
! — lengvas valyti.

tirikam&a didelėms vakarienėms.

TeL SOL’ 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų no. 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nno 2 iki 4, neo 7 ilsi g vakare _ 

180 HUNTINGTON AVU.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

TcL 28624 ' Gyv. 31182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki lt 
nuo 2 iki 5, 
nno 7 iki 9.

Seredom 9 iU 11 
ir Fosttarns. 

AKIŲ DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugražina šviesų. Ueg- 
zaminuoju ir priskiriu aldnha.

1)4 Summer Street,
LAMRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
eo SCOI.LAY SQUARE, Room » 

3CST0N. Telef. Lafayetta »71 
arba Someraet 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea. 
Sedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
320 BROADMAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino*, Stebėtinai Pigioe. 

Dideli pagerinimai tr 
Hydraulic Brekais.

TŪPSI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TRUKUS VISOKIŲ 

lšDIRBYSCiŲ.
Peter Trečiokas ir 
io* Eapoėiunas — savininkat

Tainymo Ir demonstraviaM vieta: 
1 HAMUN STREET 

l&n». Kast Elghtk 8L, 
r— ■■ ■ 1 .i. ■■■
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