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Naciai Skandina Laivus 
Amerikos Pakraščiuose

"šitas drąsus Amerikos! pasiūlęs^jierm 25,000 lenkų 
akraščių užpuolimas yra ką1"®1'’llJ - ontŲ-

I 5 DIENAS UŽPUOLĖ I 
KETVIRTĄ LAIVĄ.

Užpuolimai daromi propa
gandos tikslu, kad nugąs

dinti Pietų Ameriką.

Rusai Nepasitiki Baisi Skerdynė. CHURCHILL JAU
Lenkais.

Stalinas siunčia 25,000 len-
Možaisko Gatvėse

lęrascivi
aiški naciu propaganda, Jię. busią paimti iš lenkų ar- 
kad nugąsdinti Pietų Ame- kun dabar yra oiga-
rikos respublikas. Kuomet nlzu°Jama -svietuose ir bu
tų respublikų atstovai šuva- ,lcnk« belaisvių, kurių

Pereitą sąvaitę Rio de Ja- žiavę i Rio de Janeiro kon- Šimtus tūkstančių bol-

mu
stikacijas

NaciaiLietuvosLONDONE.
Kaip geras lakūnas, jis vai

ravo savo orlaivį pats.
Dumdamas ilgą cigarą, 

kurio jis niekad iš dantų ne
išleidžia, Churchill pereitą 
sąvaitę atsisėdo į orlaivį, 
paėmė kontroles į savo ran
kas ir išsklido iš Amerikos 
į Angliją atgal.

Imdamas kontroles i sa-

Možaisko, Ržovo ir Viaz- 
kų kareivių j Afriką. mos trikampy yra apie 

Anglų žiniomis, Stalinas 100,000 vokiečių, kuriuos 
lenku 111531 atakuoja ketvirtą są

vaitę, bet iki šiol dar nega
lėjo priešo iš pozicijų išmu
šti. Bet Možaiską, kuris sto
vi tik už 57 Jįnylių nuo Mas
kvos. lusai jįiu pasiekė. Vė
liausios žinios iš Maskvos 
ako, kad į vokiečių užnu

RUOŠIASI PAVASARIO 
OFENSYVAI.

čia, kad rusai gali juos dar 
daugiau paspausti, taigi čia 
jie nori įsitaisyti tokią apsi
gynimo liniją, kurios rusai 
negalėtų pralaužti.

Vichy žiniomis, šita vo-

anie vie- ~ —  ---- išgabenę iš . , . . .
ties Amerikos respublikų ningo fronto prieš Vokieti- Lenkijos i Sibyrą ir pristatę ^ėtvį. ^Vi^čiutb 
konferencija, kurios tiks! ją sudarymą, tai šitokie lai- tenai pne katorgos darbų dėjo mėtyt H'° Pa,a'lutl 
las yra nutraukti su “ašies” vų skandinimai ištikrujų kasyklose ir giriose.
valstybėmis visus santikius gali kai kam įvaryti baimės. Nors anglų pastangomis

neiro mieste susirinko 20- ferenciją tariasi

Tukstančiai lietuvių dirba 
prie “Hitlerio Linijos’’ 

darbų.
Kas dabar darosi Rusijos kiečių apsigynimo linija va 

vo rankas. Anglijos premje- fronte, apytikriai sužinoti dinsis “Hitlerio Linija.’’ 
ras pastebėjo: “Ale Čia vi- galima tik iš tų pranešimų, Vokiečiai čia tikisi atsilai- 
sai kitokia masina, negu ta, kurie ateina iš Švedijos ir kvti iki pavasario, o pavasa-

os pietuose smar-vaistvoemis visus sanuiuus gan Kai Kam Įvaryti Daimes. ,. į-ovo<,7 p;na Kursko
ir sudaryti prieš jas “bend- Tos vokiečių submarinos tarp rusų ir lenkų dabar h- .kovo •. Tae-anroffo
ra frontą” sakvte «ako- “Mes taiD uat ko pasirašyta “taikos sutar- vna R?\° !lru ^agam-ogo

a. .. ris” ir nuleisti iš l:.t„rv,,-aPy1"lkese. .Rusai. tenai

kokią aš vartojau 1913 me- Šveicarijos, šitos dvo šalys 
tais.” Mat, jis yra buvęs la- yra neitralės. todėl jų laik- 
kunas ir 1913 metais daug raščiai ir korespondentai, 
skraidęs. Tuomet orlaiviai gali rašyti bešališkai, nieko!

rį pradėsią naują ofensyvą 
prieš Rusiją.

Kaip j Rio de Janeiro su- galėsim skandinti ir Pietų tis“ ir paleisti iš katorgoj 
važiavo Pietų Amerikos de- Amerikos laivus, jeigu jus t lenkai sutiko organizuoti 
legatai, tuojaus Jungtinių įsteigsit prieš musų priešin- savo, armiją pnes vokiečius, 
Valstijų pakraščiuose pasi- gą frontą. vis dėl to išrodo, kad Stali-
rodė vokiečių submarinos Argentina ir Čili nuo pat P.35 ^enkai^ nepasitiki, jeigu 
ir pradėjo skandinti čia lai- pradžios buvo šitokiam J1S noi’i išsiųst juos Afnkon. 
vus. Pirmutinis garlaivis bu- frontui šaltos. Dabar, be
vo sunaikintas su 90 žmonių abejo, bus da sunkiau jas į- 
už 160 mylių nuo Nova Sco- traukti į vieningą Amerikos 
tia. Laivas buvo ginkluotas, bloką prieš “ašies” vals- 
bet neapsigynė. tybes.

Prasidėjo medžioklė. Mu- ---------------

Nacių Areštai 
Argentinoj.

ir nieko nepii-buvo visai kitokie. Dabar neslepiant 
stengiasi paliuosuoti sun- jo kelionei buvo pampinta dedant,
Iriąją pramonę Doneco ba- Amerikos Boeningo kons- 
teme.^ trukcijos “skraidomoji tvir-

, .?ašaI!t. m“ra?. s.,uos z0_ tovė”' su 74-riomis vietomis kad paskutiniais laikais Ru
džius žinios is Maskvos sa- k„Umams Kai Chuichillo sijoje vokiečiai pradėjo sta-j

Vėliausios žinios iš Šve
dų sostinės Stokholmo sako,

sų orlaiviai ir jūrių laivai 
apžiurėjo visą tą apylinkę.

ko, kad Možaisko gatvėse 
dar tebeina kovos, tačiau 
tas faktas, kad rusai galėjo 
i tą miestą įsiveržti, parodo,

Įsteigta Karo Ga
mybos Taryba.

Donald Nelson paskirtas 
jos galva.

Pereitą sąvaitę buvo per-

. iog vokiečiai silpnėja. Mo- 
Pereitą sąvaitę Argenti- žaiskas yra tolimiausis

e ——--------- ; noj areštuota 14 vokiečių, punktaSt koki vokiečiai ei-
Britai Paėmė Pra- kurie veikė tenai kaip nacių dami Maskvos buvo

keleiviams. Kai _____ ____ _ —
valdomas Boeningas skrodė tvti ištisa fortifikacijų lini-‘ organizuotas visas aparatas 
tirštus debesius viršum At- ja. kuri prasideda nuo Ru- karo P^monei reguliuoti.
lanto, keleiviai lošė korto- munijos sienos ir eina aukš- Pirmenybėms Tei-
mis. tyn į šiaurę visu Lenkijos ir i ktl Taryba tapo panaikin-

Lietuvos pasieniu, iki atsire- ta’ 2J0S YietoIi iSt?1^a ,a" 
mia į Dauguvos upę ties ™ Gamybos Taryba (War 
Dvinsko tyirtove Latvijoj. Lroduction Board),Amerika Siunčia 

Sovietams Duonos
kurio s

Nuo čia ši linija pasisuka į viršininku piezidentas K<m»- 
Kai “Keleivis” andai pa- šiaurės vakarus ir eina Dau-; ^\e tas P^.kyre Donaldą 

rasė, kad Amerika duos Ru- guvos paupiu iki Rygos. Nelsoną, kuriam jis suteikė 
sijai duonos, tai bolševikų Prie tų dalbų esą suvary- ^eveik nenbotą galią regu-

flnni 99 “penktosios kolonos gene- pasiekę. Toliau Možaisko jie Ullb ralinis štabas.” Juos kaltina k«+ ;v:garo ^v,n. ratinis stabas." Juos•Kaitina nebuvo nuėję, bet iki šiol
Šiomis dienomis Libijoj visuomenės apgaudinėjimu, nebuvo nei kiek ir atgal pa-

„ britai paėmė Halfają. Tas nes jie organizavo neva kui- įtraukę. Jau visą mėnesį i 
vas tapo nuskandintas už vardas reiškia “pragaro ug- ruros ir labdarybės organi- rusai Možaiską atakuoja, ir1
kokio 100 mylių nuo Rhode nį.” Ši vieta pavadinta to- zacijas, po kurių priedanga vos tik dabar jįerns pavyko
Island valstijos pakraščio, kiu vardu, kad tenai ištikio dirbo politinį nacizmo dar-! ,• mieštiAiveržtL Kai jo 

Po Kilų 36 valandų ir trė- huną nraganaki karščiai ‘ bą. Jie rinko ir pinigus Latvėse eina kruvinos ke
čias laivas buvo paleistas žygiuodami iš Egipto į “labdarybės” bei “kultu- tai bendras miesto vai- 
jurių dugnan, ir iau daug Libiją, britai paliko užpa- ros” tikslams, tačiau suvar- zdag skesta durnuose ir liep- 
arčiau prie pakraščio, nes kaly tris priešo drutvietes: tuodavo juos naciškai pro- snose. Miestas dega.
vos tik už 50 mylių nuo Halfają. Salumą ir Bardiją. pagandai. Kadangi nacių--------------
Rhode Island valstijos. Dabar jau paimtos visos partija Argentinoje yra už- 1/ y . v. , j ,OTes uaryin «■ wiiau ui-

Tai buvo pereita nedėl- trys. Anglai sakosi čia pa- drausta, tai jie organizavosi okieCIU Gudrybes delius magto užpirkimus 
dienį. Šis laivas vežė aliejų, ėmę 14,000 vokiečių ir ita- oasivadinę kitokiu vardu.; Pasiūlė rusam* druskos ir Anglija1 1f.1:usl1?L. Zirn?2n 
Torpedai sprogus, aliejus lų nelaisvėn, neskaftant už- lygiai taip kaip komunistai atėmė iš ju arklius. ! lJai uzPUKta A/ '^idegė ir iš 36 jurininkų, į**, ir sužeistų. Pačių daro. As5ociate„ žiniy IS* &
23 sudegę mi laivu. britų nuostoliai buvę visai agentūra praneša iš Mask-j Įęamj kviečiai miltai ir kito-

te 22° Nutarė Šaudyt ‘Pa- vos šitokį dalyk,: javų produktai.
Zpcfcil/s’ Traukdamiesi atgal, vo- Agrikultūros Departa-<ov.rv<z<«o. kiečiai atima iš rusu ark-i

bet nerado jokių priešo 
pėdsaku.

Po 36 valandų antras lai- Laisvė” mus išplūdo. Gir- ti visi apylinkių gyventojai. ,luotJ. y kai o piamonę, 
di, “Keleivis’’ šmeižia so- Tūkstančiai žmonių esą pa- j1^1 'ai J1 , uz-
vietus. Jis nori pasakyti, imta ir iš Lietuvos kaimų X1S1 fedeiahnes
kad po Stalino sžttffe- duo- bei miestelių. Visi jie kerta _
no8 nėra. sušateų žefng. veža smėli.j«Mfenturwi, pnvalęTklau-

Bet štai ką dabar iš balkius, pila pylimus, kasa patvarkymų bei nu-
Washingtono praneša Agri- “vilkaduobes” bolševikų 1<WUiŲ-

tankams gaudyt, deda mi-’ . T?'ark?'1,.Blu;
nas ir daro požemy slėptu- Įa® 9^ ^ ,vla .PaJ.,ekamas 
ves vokiečių kanuolems ir
kareiviams.

Matyt, vokiečiai nujau-

Į kultūros Departamentas: 
Mes darom ir toliau di-

NUSIPIRKIT ŠTAMPĄ 
AUTOMOBILIUI.

kraščių. sargyba jieškoti užmuštų ir apie 200 sužeis- 
priešo, bet nieko nerado. tų. Į britų rankas pakliuvo 

Šio panedėlio naktį jau ir daug priešo kanuolių. tankų 
ketvirtas laivas buvo užpul- jr kitokių karo pabūklų.
tas, taip pat aliejinis tan- ---------------
kas. Ši kartą užpuolimas 79 ITALIJOS GENERO-

tas

kaip buvęs, bet ir šita įstai
ga turės būti Nelsono kon
trolėj.

Taigi, išskyrus patį prezi
dentą, Nelsonas šiandien 
turi didžiausią galią Jungti
nėse Valstijose. Jo rankose 
visa karo pramonė, visi or-

Ašluonios valstybės pasira- liūs, todėl paskutiniais lai
žė mirties dekretą išda- 1 kais rusai pradėjo savo gy- 

vikams. 1 \ulius slėpti. Kad nereikėtų
Londone pereita sąvaitę ! JŲ jieškoti. vienam miestely 

vokiečiai paskelbė, kad to
kią ir tokią dieną jie dalin-

ivyko North Carolinos pa- LAI ANGLŲ NELAISVĖJ... , ■ 1
Uroctv- Tčk-iliic navir 1 . JVVko astUOniU okupuotųkrasty. įskilus juroh pa Paimdami Halfają, ang-, Valstvbiu atstovu konferen-
sin. vokiečių submanna u; nM.eita nedėldieni «učiu-i •- i i •šaudė i ta laiva iš kanuolės a Peieir3 neaeiaieni suciu-; Clja kunoj dalyvavo ir 
saąae } ta laivą iš Kanuoies dar du Mussolinio gene-'istisas dvi valandas. Vienas|^olu ir vieną HRlerio majo.
žmogus laivo Įguloj buvoi^ rpag padaro išviso jau 79
užmuštas, o trys prigėrę. itajjjos generolus anglu ne- 
Laivas buvo pusėtinai sovi- laig -per pilTOUtini Libi.
n,lalb aP<įąuzytas? neuu- į jos žygį, kuriam vadovavo 
skendo. Jis atplaukė į Neu-.a į karvedys Wavell. bu- 
port News la!vų dirbtuvę ir;vo^imti 23 italu ro_ 
čia bus pataisytas. paimti 23 italų genero-
_______________________ lai; paskui, su Rytų Afrikos

• o * j - r cr i užkariavimu, į anglų sląs- Kusai Sušaudė 5 Sa- tus pateko dar 53 generolai, 
vo ‘Paleckius.’ ir trvs buvo suimti dabartl-

Iš Kuibyšiovo šią sąvaitę
pranešama, kad atsiėmę iš SIBYRE RUOŠIAMOS
vokiečių kelis miestelius. RUSŲ REZERVOS.
bolševikai tuojaus sušaudė United Press korespon- 
■) kvislingus, kurie buvo dentas praneša iš Maskvos,
tų miestelių burmistrais kad gibyre dabartiniu laiku
prie vokiečių. ruošiamos didelės rezervos
. Lyislingas buvo Norvegi- karui su vokiečiais. Maniev- 
jos išdavikas. Vokiečiams raj esa daromi “dieną ir 
užpuolus Norvegiją, jisai naktJ ”
organizavo savo šalininkus ’ --------------

nėj kampanijoj.

ir perejo vokiečių pusėn. 
Lietuvoje taip padarė Pa
leckis su kitais bolševikais.

REICHENAU KRITO 
NEGYVAS.

Iš Berlyno pranešama,

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Anthony Eden. 
Ši konferencija nutarė bau
sti mirties bausme visus 
“Quislingus,” lietuviškai ta
riant “Paleckius,” kurie 
virto savo šalių išdavikais ir 
nuėjo tarnauti okupantams. 
Mirties bausmė nustatyta ii 
okupacijos valdininkams!, 
kurie areštuoja, tremia ii 
žudo okupantų kraštų žmo
nes. Tūli jų buvo net var
dais įvardinti, tai Moravijos 
“globėjas” Reinhard Heyn- 
drichs ir okupuotos Francu
zijos administratorius gen. 
Stuelpnagel. Abudu jie yra 
pasižymėję vietos žmonių 
šaudymu.

Konferencijoje sėdėjo 
kaip stebėtojai Amerikos, 

! Kinijos ir Rusijos atstovai, 
bet jie nieko nesakė.

Jisai perėjo rusų pusėn, kai kad grįždamas iš Rusiios, 
šie užpuolė musų tėvynę. fronto krito negyvas marša- Į 

Pasirodo, kad “paleckių” las Reichenau. kuris į porą 
buvo ir Sovietų Rusijoj. Jie mėnesių kaip viesulas per- 
sutiko tarnauti Rusijos oku- ėjo per visą pietų Ukrainą.
pantams. Rusai dabar sa- -------------------- - Sustojus valdžiai pirktivuosius “paleckius” šaudo. 
Na, o kas butų, jeigu lietu
viai pasektų rusų pavyzdį... 
Koks tada likimas butų mu
sų tautos išgamoms? • •f

kiaušinius, jų kaina Chica
gos rinkoje smarkiai krito. 
Geresni kiaušiniai dabar 
siūlomi po 33c. už tuziną.

SUDUŽO ORLAIVIS SU 
22 KELEIVIAIS.

Nevados valstijoj pereitą 
sąvaitę sudužo į kalno vir
šūnę didelis keleivinis orlai
vis su 22 žmonėmis. Jų la
vonai buvo rasti išmėtyti 
per 100 jardų aplink nelai
mės vietą. Tarp jų buvo ir 
Miss Carole Lombard. po
puliari judžių aktorka iš 
Hollywoodo.

Las turi automobilį,
mentas perka valgomus iki vasario 1 d. privalo nusi- laivių ir tankų fabrikai, yi-
daiktus iš farmerių koope- P11^1 prilipyti prie stiklo sos ginklų n amunicijos 
ratyvų, o paskui tie daiktai federalinės valdžią štampą dirbtuves, \įsos laivų staty- 
kraunami i laivus ir siunčia- uz $2.09. Jos parduodamos bos Įmones, visas Amerikos 
mi Rusijon paštuose. Su stampa kiek- armijos, laivyno ir oro jėgų

Taigi “Keleivis” rašė tei- v.iena^, ?aH? POft-kartę, ku- aprūpinimas _ Apie 
kad Amerika duos n3 reikla ’spildyti ir nusių- veiklą jisai turės rausvbę.

šią ūkininkams druską. Nu- i Rusijos žmonėms duonos, 
rodytą dieną į tą miestelį! Ji duoda jiems netik duo- 
suvažiavo šimtai ūkininkų. į nos. bet ir cukraus.
Vokiečiai tada apsupo mie- _________
stelį ir atėmė iš ūkininkų vi-: ANGLAI UŽDEGĖ T Al
sus arklius su visais pakink- LANDO SOSTINĘ, 
tais ir rogėmis Kurie prie- A , ,,aivjal nu]žkį f 
Šiuos,, tuos ant vietos nuso-;T, numetė (Ja ;
ve Druskos mekas negavo. b bo Į» ; krašto

Žinia priduria, kad Smo- | Ba kok kuri ju 
lensko gubernijoj vokiečiai ;d « «nu? g bįs
ateitie is žmonių 'i^s pa-L iRį i japonu al, 
duskas piertiatus. duknas ir: y san(l6lius irJ 
visas Šiltesnes drapanas. Jrįnes y. Rj| djdel;

savo
rią reikia išpildyti ir nusių- veiKią jisai turės ranortuoti 
sti į federalinį mokesčių laikas nuo laiko tiktai pa- 
biurą. Už neišpildymą šito čiam prezidentui, 
reikalavimo, gręsia $25 pa- ---------------
bauda arba 30 dienų kalė
jimo. Ši stampa galios iki 
birželio 30 d. Tuomet rei
kės kitą pirkti už $5.00.

SIŪLO SUSTABDYT 
DEGTINĖS DARYMĄ.
Didieji. Amerikos degtin

dariai geruoju pasiūlė Ga-

NAUJAS BUDAS BOM
BOMS GESINTI.

Bureau of Minės praneša, 
kad bandymai parodę, jog 
geriausia priemonė uždega
moms bomboms gesinti via 
sausoji anglių smala, smul
kiai sutrinta. Užpylus sma
los kruopų ant degančio;

JAPONAI PLĖŠIKAUJA 
FILIPINUOSE.

Įsiveržę Į Filipinus, japo
nai varo tokią pat “preky

gaisrai.

IŠGELBĖJO RUSŲ LAI
VO JURININKUS.

, „ , ,. _ Pereitą nedėldieni į Ka
bą, kokią Lietuvoje varė nados uostą buvo atvežti 34

mvbos Biurui sutabdyti bombos, smala tuoj sutirps 
degtinės daiymą. Tas su- ta įr apdengia bombą tiršta 
taupytų apie 1,009,000 tonų fijma Negaudama oro, 
cukraus per metus. Valdžia bomba tuoj užgesta. Ši prie- 
šĮ pasiūlymą svarsto.
AUDRA SUDAUŽĖ MI

NŲ LAIVĄ.
____ _____ z______ ___ _ _ Atlanto vandenyne, neto-

o dabar njgų iaįvo jurininkai, kurių li nuo Nevv Hampshire vals- 
tarpe buvo 3 moterys. Vie- tijos pakraščio, audros hlaš- 
nuolika jų paguldjia ligo- komas prakiuro ir nusken- 
ninėn, nes jie buvo nušalę do minoms statyti laivas 

. . , . uz jas į jr kitaip sužeisti. Jų laivas “Arnold
tais meko nevertais popier-. buvo nuskandintas šiaurės I žmonės, 
galiais. Taip pat japonai ei-. Atlnnte ir jiems ilgai teko 
giasi ir Kinijoj. Tai yra gry-Į išbūti valtyse, kol anglai 

i juos užtiko blaškomus ant 
juros bangų.

monė esanti daug geresnė, 
negu smėlys, vanduo ar che
mikalai.

įsiveržę bolševikai, 
naciai. Japonai atsivežė 
niekam nevertų popierinių 
pinigų, ima iš krautuvių vi
sas prekes ir moka

nas banditizmas.

RUSIJOJ KRITO 10,000 
ISPANŲ.

Maskvos “Pravda” rašo, i 
kad Ispanijos fašistų “mė-1

ARMIJOS LĖKTUVO 
KATASTROFA.

Oregono valstijoj, Paci- 
lynoji divizija,” kuri buvo fiko pakrašty, pereitą suba- 
atsiųsta vokiečiams į talka, tą sudužo armijos bomba-
netekusi jau 10,000 karei
vių. Ji turėjusi 19,000 vyrų.

nesis
žuvo.

su 8 žmonėmis. Visi

UŽDARYTA 100 “AŠIES” 
ĮMONIŲ.

Washingtonas praneša, 
kad Jungtinėse Valstijose

Su'luo' žuvol VŠ!aryfa Jau '.,al«iau .kai>’ 
100 voKiecių, italų ir japo
nų visokių įmonių, o 98 vei
kia po valdžios priežiūra.BOLIVIJOJ KARO 

STOVIS.
Bolivijos valdžia apskel

bė karo stovį kasyklų dist
rikte. kad užgniaužti tenai 
prasidėjusį bruzdėjimą. 
Kaip išrodo, bedarbiai ang-

BXTRA\
NUSKANDINO JAU 40 

JAPONŲ LAIVŲ. 
Amerikos oro ir jūrių jė- 

liakasiai tenai reikalauja, jos nuskandino jau 40 japo- 
kad valdžia duotų pinigų nų laivų. Šį utarninką buvo
viešiems
zuoti.

darbams organi- nuskandintas 
nų kreiseris.

didelis japo-
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Vakarų Žemynas ir 2-rasis Pasaulio Karas

ŠMEIŽIA LIETUVOS AT
STOVĄ IR AMERIKOS 

PREZIDENTĄ.
“Keleivyje" buvo jau ra

šyta, kad bolševikas Bimba 
pliovoja savo “Laisvėj." 
jog “Žadeikis neatstovauja 
Lietuvos,” nes “tiesėta' 
Lietuvos valdžia esanti “ta
rybinė,” būtent, Paleckis ii 
Gedvilą.

“Naujienos” ir “Kelei
vis” nurodė, kad Bimba 
pliauškia niekus, nes Jung
tinės Valstijos “tarybinės" 
Paleckio ir Gedvilos “val
džios” Lietuvoje nepripa
žįsta :

“Valstybes Departamentas
V’ashingtone laiko teisėtu
Lietuvos pasiuntiniu p. žadei- 
ki. Pats prezidentas Roosevel
tas 1940 m. spalių 13 d. paša 
kė lietuvių delegacijai, atsi
lankiusiai Baltajame Name. 
kad sovietų įsiveržimas Lietu
von tik laikinai užgniaužė Lie
tuvos nepriklausomybę, bet 
jos nepanaikino, nes ta sovie
tų okupacija buvo neteisėtas 
smurto darbas.’’

Sovietų Sąjungai provinciją...
“Taigi matome, kad. nežiū

rint kailio permainymo, kuris 
pas komunistus įvyko po 1941 
metų birželio 22 dienos, jie da 
tebėra permirkę hitlerizmo 
raugu. Jie apsiputoję plusta 
Hitlerį ne už tai. kad jisai Lie
tuvą pavergė, bet už tai, kad 
jisai atėmė Lietuvą iš bolševi
kų—kad jisai sulaužė Lietu
vos pardavimo aktą! Todėl 
Bimba ir Mizara reikalauja, 
kad nacių sutartis su sovietais 
apie Lietuvą pasiliktų pilnoje 
galioje.

“štai dėlko jie tyčiojasi iš 
prezidento Roosevelto ir Vals
tybės Departamento, statyda
mi už juos ‘aukščiau’ New 
Yorko laikraščio almanachą."

“Naujienos” mano. kad 
Lietuvos ministeris. p. Ža
deikis, galėtų iškelti “Lais
vės” bolševikams kriminali
nę bylą už šmeižimą. Nes 
skelbti viešai, kad jis “Lie
tuvos neatstovauja.” fakti- 
nai yra tas pats, kaip kad jis 
butų melagis, šarlatanas ii
apgavikas. Tai via krimina-

. Prez^ent’^ liškas žmogaus šmeižimas, 
ir \ alstybes 

“Lais-

šis braižinys parodo Kanadą. Jungtines Valstijas ir Pietų Ameriką, ir kokią poziciją šis 
vakarų pasaulis užima dabartiniame valstybių konflikte, šalys pažymėtos juodomis spal
vomis yra jau paskelbusios “Ašiai" karą. Numargintos šalys taipgi yra pasisakiusios 
prieš "Ašį." Gi baltos šalys draugiškos Jungtinėms Valstybėms.

Justicijos Departamento Paai
škinimas Priešo Ateiviams
Justicijos Departamentas 

užtikrino visus vokiečių, 
italų ir japonų kilmės atei
vius, kurie dabar gyvena 
Amerikoje, kad jų laisvė ir 
teisės nebus varžomos, jei
gu jie užsilaikys čia ramiai 
ir bus ištikimi šiam kraštui.

Bet ką sako 
Rooseveltas 
Departamentas, tai 
vės’’ bolševikams tik nusi- 
spiaut. Jiems aukščiausis 
autoritetas yra Maskva. Net 
gatvinio New Yorko laik
raščio išleistas almanachas 
(kalendorius) jiems yra 
aukštesnis autoritetas kaip 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė, nes Mizara sakosi su
radęs, kad tame almanache 
esą parašyta, kad “Lietuva 
yra Sovietų Sąjungos dalis 
—tarybinė respublika.”

Kodėl lietuviški bolševi
kai šitaip niekina demokra
tinės musų Amerikos vy
riausybę? Kodėl iie New 
Yorko žydelių išleistą šlam
štą laiko didesniu autorite
tu už patį Amerikos prezi
dentą? Ar jie negali susi
valdyti veikiami pasiutusio 
piktumo, ar stačiai pa
kvaišo?

“Naujienos” šį reiškinį 
aiškina taip:

“Kuomet jie priėjo šitokį 
cinizmo laipsnį, jogei kalendo
riuje Įdėta ‘informacijų’ šiu
pinį jie stato aukščiau už ofi
cialius Amerikos valdžios pa
reiškimus, tai jau čia yra kas 
nors giliau pakasta, šitoje ko
munistų ‘beprotybėje yra sis
tema’.

“Kcdėl Mizara ir Bimba su 
tokia panieka žiuri į Amerikos 
valdžios nusistatymą?

“Viena, todėl, kad jie. kaip 
ir visa komunistų ‘partija’, 
yra svetimos valstybės bernai. 
Amerika jiems nieko nereiš 
kia. Juk per dviejus metus jie 
atvirai agitavo už Hitlerio 
‘taiką’, kovodami preiš prezi
dento Roosevelto politiką.

“Antra. komunistai, per 
akis meluodami, skelbia, kad 
p. P. žadeikis ‘Lietuvos neat
stovauja’.—todėl, kad jiems 
taip įsakė jų ‘partija’, kitaip 
sakant. Kominternas. kuris 
visai komunistų gengei duoda 
instrukcijas, kaip elgtis ir ką 
sakyti. Reiškia. Kominternas 
dar ir šiandien veda propagan
dą prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. nežiūrint te. kad Mask
va pasisakė už ‘Atlanto Parte
rį’, kuris garantuoja laisvę 
mažoms tautoms, šitą faktą 
reikia įsidėmėti!

“Trečia. Sovietų Raudonoji 
Armija buvo okuDavusi Lietu
vą su Hitlerio pritarimu. Tai

TIK VIENA LIETUVIU 
SROVĖ DIRBO HIT

LERIUI.
“Naujienos” rašo:
“Tarp Amerikos lietuvių tik 

viena srovė aiškiai, atvirai ir 
visu atsidavimu dirbo Hitlerio 
naudai, tai komunistai. Iš ki
tų srovių nuoširdžių Hitlerio 
simpatizatorių galima rast' 
nebent tarp
plauko tautininkų; jų skaičius 
tačiau buvo ir tebėra menkas.

“O kai dėl komunistų, tai jų
pro-naciška9, pro-hitleriškas
k •. . .. i n _j

BALTIJOS-AMERIKOS DRAUGIJOS 
WASHINGTONE REZOLIUCIJA

Nors nuo to laiko, kaip 
“ašies” valstybės apskelbė 
Amerikai karą. čia buvo lai
kinai suimta per 3,000 prie
šo valstybių ateivių, proku
roras sako, jog tai buvo rei
kalinga krašto apsaugai. 
Valstybei svarbu suimti ne 
tiktai žinomus priešus, bet 
taip pat svarbu apsisaugot 
ir nuo nežinomų.

“Nereikia tąčiau many
ti,’’ sako generalinis proku
roras, “kad Jungtinių Vals
tijų vyriausybė elgsis su 
priešingųjų valstybių pilie
čiais šiurkščiai ar kerštin
gai.” Kai su visais pavojin
gais elementais bus tinka
mai apsidirbta, bus daroma 
pastangų, kad butų apsau
gotos visos nekaltų svetim
šalių laisvės, kuriomis jie 
džiaugėsi pirmiau.

“Kol svetimšalių elgesys 
bus vertas paprastų demo
kratijos laisvių, nežiūrint 

- kokios tautybės jie bebūtų,
into Germany for the pur- visi jie galės tomis laisvėmis! 
pose of forced labor there naudotis, pareiškė Justici- 
and also as hostages to be l’os Departamento viršinin- 
shot should theyr relatives kas Biddle.

syklių. Gi sulaikytieji visam 
karo laikui bus perduodami 
armijos vyriausybės žinion.

Suimtieji svetimšaliai A- 
merikoje gali susirašinėti 
laiškais su savo draugais ar 
giminėmis, o giminės su 
iai?—netaip kaip Rusijoj ar 
Vokietijoj, kur apie suimtų
jų likimą niekas negali nie
ko sužinoti.

Jeigu suimtasis pats nie
ko savo giminėms nepara
šo. tai jo giminės ar draugai 
gali sužinoti kur jis randasi 
kreipdamiesi i artimiausi 
federalini valstybės gynė
ją. arba i vietinį Federal 
Bureau of Investigation ofi
są, arba į artimiausi Immi- 
gration and Naturalization 
Biurą. Šitos įstaigos visuo
met paaiškins, kur suimtie
ji priešo valstybių svetim
šaliai randasi.

Suimtieji gali ne tiktai 
nusirašinėti laiškais, bet ga
li pasimatyti su savo drau
gais asmeniškai, ir gali nau
dotis net telefonu.

Visi priešo valstybių sve
timšaliai privalo laikytis 
šių patvarkymų per visą ka
ro laiką:

1. Jiems draudžiama bu
ti Panamos Kanalo zonoje.

2. Jiems draudžiama iš
važiuoti arba įvažiuoti į 
Jungtinių Valstijų konti-

Pasmerkia bolševikų ir na- tradicinių Amerikos princi- and other co-nationals štili Jungtinėse Valstijose esą nenta ar^a teritorijas, nega- 
ciu okupacijas. pu. kad tarptautiniuose san- left alive in the Baltic States apie 1,100 000 Japonijos"' iš Imigracijos ir Natura-

Washin<rton D C _ tikrose reikia vaduotis pro- oppose the despotism of the Italijos ir Vokietijos valdi- vyriausybės tam
Vietinė Baltijos-Amerikos .tu’ te^mgumu ir įstatymais. Germans; and nių, kurie nėra šios šalies įtlkro Ieidimo-

tbr- Cpitomf piliečiai. Jie yra svetimša-' 3. Jiems draudžiama tu- 
occunational forees are kak Ju valdžios dabar yra rėti prie savęs (namuose ar 
tran^ening the lands and įdelbusios Amerikai ka- biznyje) sekančius daiktus: 
Industries of Estonians. Lat- skandina, Amerikos lai- saniamus ginklus karo pa-

voldėmariskn Draugija (Baltic American Toliau nutarta: remti
Society of Washington, Amerikos nusistatymą teik- 
D. C.) šių metų sausio 12 d. ti visokeriopą pagalbą toms 
turėjo nepaprastą susirinki- tautoms, kuries kovoja už Industries of Estonians, La t- • . „ , „ _and Lithuanians to ™5 lr,z“do ™onei;. T?c!?u buklu’ b<* Jų ddl1-'' amun1’

__  is tn 1 100 000 svotimsalni. , .
medžiagą, trumpų bangų

ma ir vienbalsiai priėmė ši- atsteigima laisvos nepri , Vians anų iauiuanian& lu ------- 1 •• , , - -
tokia rezoliuciją: klausomųjų pasaulio valsty-!the owner«hip of German« tu 1,100,000 svetimšalių, ciją, bombas, sprogstamąją

Kadangi Baltijos valsfcy- bių draugi tarpe Esti- brought in from Germany. Paklausančių priešo valsty
bėms tenka kentėti iau ant- jos, Latvijos ir Lietuvos res- under the pretext that the 
rą naikinančią militarinę publikos; ir taip pat remti transferred preporiiies be- 
invaziją ir okupaciją—šį Astuonių Punktų Progra- jOnged to Soviet Russia 

after the sovietizing of the 
Baltic States: and

knyga. Per ilgą laiką jie drą
siai. tiesiog begėdiškai dirbo 
hitlerizmo naudai: dirbo išsi
juosę. visai neslėpdami savo Sykį naciškos Vokietijos — mą, kurią Prezidentas Roo- 
troškimo padėti rudiesiems (apįe metai atgal jas buvo seveltas ir Ministeris Pirmi- 

karą prieš užpuolus ir okupavus Sovie- ninkas Churchill paskelbėbarbarams laimėti 
demokratijas.

"Hitlerizmo labui dirbo visa 
Amerikos komunistų partija 
ir jos ‘Lietuvių Biuras' su 
Bimba. Andriuliu ir Abeku 
priešakuje. Dirbo komunistų 
laikraščiai—Laisvė.' ‘Vilnis’. 
‘Tiesa’ ir ‘šviesa’—ir tų laik
raščių redaktoriai ir bendra
darbiai. Dirbo komunistų ’pa- 
gelbinės’ organizacijos — AL- 
LDL (Literatūros Draugija). 
L. Darbininkų Susivienijimas, 
chorai ir ‘meno’ sąjungos.

“Užtenka paimti į rankas 
bet kurį komunistų leidinį, pa
sirodžiusį tarp 1939 m. rug
piučio mėn. 23 d. ir 1941 m. 
birželio 23 d.—20 mėnesių 
tarpe.—kad pastebėtum hitle
rizmo raugą, kuriuo buvo pa
švinkęs visas komunistu ‘ju

tų Rusija, kuri nuvertė jų 
valdžias, sunaikino jų pra- pa«aiįau 
monę. žemės ūkį. švietimo 8

1941 metų įugpiučio 14 d.
nutarta: kadmoi;e, ztrnes ūki. ieumo k,, ---- ------ ,------ ;sistema ir i>lė«ė žudė kali- re^hucijos kopijos bu- an(j independence of 

.Lt^mą, n pie.e. zucte. t įteiktos jungtinių V aisti- nation* ^mall or big* a1 no ir transportavo Sibyrar. • Pr-_i-:-nr.,V Valstvhčs a ° " anau 01 “
jų gyventojus >:

Kadangi naciškoji Vo
kietija dabar pavertė Pa- 
balčio valstybes Vokietijos 
provincija, pavadinta Gau 
Ostland. ištrindama tuo bu
du Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos vardus:

Kadangi vokiečių okupa
cijos jėgos, kaip ir pirmieji 
okupantai, nesiliauja Pa

jų Prezidentui. Valstybės 
Departamentui, visiems dip- 
lomatiniems ir konsulari- 
niems Baltijos valstybių at
stovams Amerikoje, ir pa
skelbtos spaudoje.

L. J. Esunas.
Angliškas tos rezoliucijos 

tekstas skamba taip:

bems. buvo suimta vos tiks radijo imtuvus (tai yra to-
apie 3,000. kas nesudaro nei kius imtuvus, kuriais gah- 
pusės ju nuošimčio. Ir tie i ma girdėti žinias transliuo- 
3,000 buvo suimti vien tik'iamas virš 1,750 kilocyklių 
dėl to, kad Justicijos De- ir žemiau 540 kilocyklių);

draudžiama taipgi turėti ra
dijo siųstuvus, slaptraščius.

partmaentas turėjo davinių 
Whereas, the general laikyti juos pavojingais A- 

tendency in the progress of merikos žmonių saugumui, foto-aparatus, popierius,
mankind is tovvard freedom .Jų veikla buvo slaptai seka- knygas ar dokumentus, ku-

* all ma per ilgą laiką da prieš riuose butų nematomo raš-
and karą. to; nevalia taipgi turėti fo-

Whereas, personai slave- Kiekvienas suimtas sve- ■ tografišku nuotraukų, vaiz- 
rv has been abolished in the timšalis turi teisės apeliuoti <įų, .žemėlapių ai
entire civilized world and į “Alien Hearing Board.” braižiniu, kuriuose parodo-

To boardo yra sudalomos n*1 armijos ar įaivynojien-
slavery is in the order of the iš trijų piliečiu komisijos vi-, Pmai; ginklų ar amunicijos 

suose teismininiuose dirst- • įmones, kai o pabūklai, n ąn- 
riktuose. Jos išklausys su-:kiai ar kitokie daiktai, ku- 
imtojo svetimšalio paaiški-;de .yra ar b.us vartojami ka- 

we nimus ir argumentus, kodėl nnių Amerikos jėgų.

the abolishment of national 
slavery is in the ore 
immediate future:

Now, therefore.
Be it resolved, that

The Baltic American So- unequivocalĮy eoneur in the įL tu etų būt .pa."uos . • . ." "aj • ' TfoKjkc iv
cietv of Washingtoftj D C P°Ilcy non-recognition Jis gali pasikviesti liudmin- visi \ okietijos, Italijos ir

gyventojų piešę, o at the Ueciai meetine- held of any German, Russian, or kais savo šeimynos narius Japonijos piliečiai, kurie
darbininkus gabenp Y,niwrv 194? nnani. other aggession in any form arba draugus, tik ne advo- dabar gyvena Jungtinėse

Į Vokietija . priverstinam ’ i oAp/rp’d thp ’fnllnw. ,any Part tke ^orld, katus. Jei bus reikalo. Imi- Valstijose, iki šių metų sau-
darbui. arba Kaip ikaitu ina re?oiuti7, • consistently applied bv our gracijos ir Natūralizacijos šio 5 dienos turėjo sunešti ir
sušaudymui, jeigu ju ginti- " ‘ t. ... Government of the United vyriausybė parūpins ir rei- atiduoti vietiniams policijos
nės ar kiti vientaučiai, kurie VVhereas, the Baltic States States of America in stead- kalingą vertėją ar vertėjus. 1 organams visus savo gink-
pasilieka namie, pasiprie- have suffered a second de- fast adherence to the tradi- lūs, radijo aparatus ir kitus

sveiku?

dėjimas'. Jisai da ir šiandien gintų vokiečių despotizmui: vastating mbitary invasion tional American principles 
Kadangi vokiečių okupa- and oceupation—this time —the rule of reason, of jus- 

cijos jėgos lietuvių, latvių bv Nazi Geimany (afcer tice, and of law internatio- 
ir estu žemę. pramone ir ki- having been invaded and nai relationsj
tus turtus dabar atiduoda iš °ccupied by Soviet Russia įt further resolved,
Vokietijos atvežamiems vo- <'bou: a year previously. and that we endorse the Ameri-

anaiptol nėra išgaravęs iš ko
munistų laikraščių — sakysi
me. jie didžiausiu įnirtimu 
atakuoja tuos žmones, kurie 
visą laiką rėmė prez. Roose
velto politiką ir stojo už de-

Šitokia Ąlien Hearing aukgęįau įvardytu 
Boardo komisija nei a teis- jej ~e to^ju turėjo, 
mas. nes sios salies konsti- ‘
tucijoj tokie dalykai nėra
numatyti. Tokia komisija 
yra vien tik demokratijos; 
principų praplėtimas. Iš-

daiktu«

472 ŽINOTE, KAI)-

their govemments, indus-
mokratijų rėmimą kovoje ^uog turtus buvo jau atėmę agriculture, and ėdu- embattled nations fight-
prieš Vokietiją: jie agituoja bolševikai ir pavertę juoc National systems destroved už .........
ris
inc. ; jie rejKa.auia. Kaa , ,e-. • Kniare veria a!"1 iransuoruiuon Id įnciuriing the Repub-
tuva ir kiti Pabaltijo kraštai nnKme ]nl0 pvU?sia an(J Slberia) ; Fctnnia T^tvia nnrl leKOmennaciją fronte,
■priklausytu'Rusijai, kaip kad pne visų tautu. a,p mažu n and įlįs of tetonia ^tv.a anrt Generaliniam Prokurorui,; žmonių

didelių, nepriklausomybes: ___ xt__. _____ Lithuania, and tnat v-e un- į Justicijos Departa- kitokiu
mento viršininkui, kuris pa-imvbos.

• •—iiKir,. m il> Linu. .miir*A.r-ri Liit? r.ivrn-t-oiui r iiivrimn uni-i * - - -
ikinta

kiečiams. aiškindamos, kad

huvo Stalino ir Hitlerio susi
tarta. kuomet tarp jų viešpa
tavo ‘krauju sucementuotas 
draugingumas’ (anot Moloto
vo žodžiu.”

Kad paslėpti cavo komu- 
yra viešai pasakęs savo kalbo- nacišką dūšia, šiandien tie 
je ‘pats’ Vokietijos fiureris, ir “penktakoiai” dangstomi
tai yra žinoma iš glaudaus 
bolševiku ir nacių kooperavi- 
mo, apsikeičiant piliečiais ir 
tt. Tokiu budu Mizara ir Bim
ba žiuri šiandien į Lietuvą, 
kaip į Hitlerio pavaduotoja

can policy of offective aid
Jungtinėse Valstijose da- 

:bar nėra tokio įstatymo, ku-
klausius suimtojo svetimša- riuo butu ffalil^a priversti 
lio pasiaiškinimus, jo liūdi- darbininką dirbti darbą,

namie turi būt 18 
prie amunicijos ir 
karo reikmenų ga-VVhereas. Nazi Germany reservedly endorse the

Kadangi
yra iau panaikinta visame Baltic States to be a privin- mulgated bv our President +’nki Priešo vaktvbėš'rn-’ v ia/i T- a 
civilizuotame pasaulyje, gi ee of Geimany under the and Prime Minister Chur- neri pLliioSi ar ne Ko- Vj! .Ji!"
SnU^raltautuXgrilPana1' l£"Vf VČSl- °8°and’ Chi” W4L misija gali'ekomendLti ji

' ' ; ‘ -hp’ennmos’ BnhT Bc h furter that paliuosuoti be jokių sąlygų,
Todėl mes nutarėm: ^e n ame. of the Baltic copieg of thege resolutions arba naliuosuoti po kauerta,

, . .. . , - . Remti Jungtinių \ aisti jų Latvia and be forwarded to the pr^į. arba laikyti suimtą per visą
demokratijos plunksnomis vyriausybės politiką, kuri ramuan.a, ana,. dent of the United States, karo laiką.
ir kjtus vadina “prona- nedviprasmiai atmeta bet Whereas, the Genjnan to the Secretary of State, to Paliuosuotieji po kaucija
ciais. Bet tos plunksnom kokią V okietijos, Rusijos ai occupational forees conti- diplomatic and consular re- turės reguliariai vykti Imi-
jiems yra visai svetimos, kitų agresiją, nežiūrint ko- nue the plundering of the presentatives of the Baltic gracijos ir Natūralizacijos
Jos tik padaro juo« didės- kios formos ai kurioj pašau- Baltic States by carrying States in America, and to žinybon pasirodyti ir turėsmais demagogais. 1 ’ ” ’ ....................-.................. _ _ _ i . _ .

koje uždirbo SI 00.000, tas 
šimet turės užmokėti val
džiai $52,160 mokesčių.

“Pancer-divizijonai,” ku
riuos vokiečiai nirmu kartu 
pavartojo “žaibo karui” 
prieš Lenkiją, buvo sugal
voti Amerikos armijoj, tik 
vokiečiai juos pasisavino ir

i lio daly ji bebūtų, ir laikytis their able-b< died citizenr the press. L. J. Esunas.1 prisilaikyti tam tikrų tai- paleido praktikon.



No. 4. — Sausio 2ii o 1942 a. <31LEIVIS, SO. BOSTON Trečias PaiMto

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO",-J AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Dabar Jie Japonų Nelaisvėj

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IŠ CLEVELANDO PADANGES.
Bendras trijų srovių fron

tas, ir kas toliau?
Apie keturi-penki metai 

atgal, komunistai smarkiai 
šukavo už bendrą frontą lie
tuvių tarpe. To bendro fron
to pasekmėje — gimė Ame
rikos Lietuvių Kongresas. 
Amerikos Lietuvių Kongre
so tikslas irgi buvo: “Ginti 
demokratiją ir kovoti prieš 
fašizmą.” Į Amerikos Lie
tuvių Kongresą buvo įnėju- 
sios LSS kuopos ir jų sim
patingos organizacijos. Bet 
kaip tik komunistai ėmė 
naudoti Amerikos Lietuvių 
Kongresą nešvariai save 
politikai, iis pradėjo krikti. 
O kada 1939 metais Hitle
ris pasibučiavo su Stalinu ir 
užpuolė mažasias tautas— 
Lenkiją, Lietuvą. Estoniją, 
Latviją ir Suomiją — Ame
rikos Lietuvių kongresas 
visai susmuko. Lietuviai so
cialistai iš to Kongreso vi-

drūti. Tai desperatų darbas. 
Jie griebiasi net insinuacijų 
prieš musų žmones, kad šie 
esą “neištikimi” Amerikos 
piliečiai. Jie griebiasi net, 
provokatorių rolės, kad iš- 
provokouti atskirus žmones 
pokalbiuose ir paskum įskų
sti juos valdžiai kaip “neiš
tikimus” Amerikai pilie
čius. Visi tie jų (komuna- 
čių) manievrai kol kas ne-' 
davė jiems jokių pageidau
jamų pasekmių.

Brooklyne trijų srovių Į 
vieningumas tam tikrais 
klausimais jau eina toliau. 
Nuo bendrai prakalbų rengi
mo einama prie bendro su
sipratimo pašaipūnėse orga
nizacijose ir kliubuose, kad 
atsikratyti komunistinio 
brudo, bet šiokių ar tokių 
pasekmių jau turime. Kaip 
kuriose organizacijose per 
metų metus priešakyje sto
vėjo komunistai: dabar jie Offieial O. S. Na*y i

čia yra parodyti narsus Am erikos jurininkai Wake saloje. Jų buvo tenai tik 400, tačiau 
jie laikėsi kelias savaites ir nuskandino 5 japonų karo laiv us. Dabar toji sala jau japo
nų rankose, taigi ir tie jurininkai turi buri jų nelaisvėje.

Ot-*

siškai pasitraukė ir komu- tapo prašalinti. Kaip kur jie 
nistus, kaipo apsimaskavu-

demokratijos “gynė-sius
jus,” pasmerkė. Tiesa, ko
munistai biauriai oasikoliojo 
per savo laikraščius socia
listų adresu, bet Kongreso 
skyrius likvidavo.

pavo Pabaltos 'valstybes iri J,»s Pasiutęs kiek drūti, o 
toms valstybėlėms užkorė i mes dubsime ir pažiūrėsime 
savo diktatūra, lietuviuose trumpoje ateityje, kūne bu-

išlaikė savo pozicijas, bet 
naujų pozicijų pradžioje šių 
metų neužkariavo. Išlaikė
pozicijas, iie jau šaukia turi UZnrrPcinrin 7ininc 
“didelius laimėjimus.” Jų nOrCeSlCnO ZJI1IOS 
plūdimas ir pravardžiavi-

eme is nauio kilti klausi
mas: kaip sudaryti Ameri- 
ros lietuviuose bendrąjį 
frontą be komunistų? 1940 
metais susikūrė Amerikos i 
Lietuvių Taryba

SLA 136 kuopa nupirko 
valdžios bonų.

SLA 136 kuopa turėje 
mėnesinį susirinkimą sausio 
8 dieną, senoji valdyba pa
tiekė savo raportus, ir nau
joji valdyba pradėjo savo 
pareigas eiti. Didžiumoj 
valdybos vietas užėmė tie 
patys nariai, tačiau, kai ku
rie pasikeitė. Buvęs iždinin
kas J. Jarus užėmė pirmi
ninko vietą, o buvęs pirmi
ninkas S. Čerauka užėmė 
finansų raštininko vietą, gi 
buvęs raštininkas A. Ged
gaudas užėmė iždininko 
vietą. Tokiu budu pasidarė 
kaip ir perorganizavimas 
kuopos valdvbO'. Be to. pa
daryta kai kurių nutarimu. 
Vienas svarbesniųjų nutari
mų buvo tas, kad kuopa nu
pirktų keturius valdžios bo
nus. Kaip rodos, tai gal dar 
pirmutinė lietuviu organi
zacija musų kolonijoj pirko 
apsigynimo bonus. SLA 
136 kuopa visuomet veikia 
ir prisideda prie naudingų 
darbų, kaip lietuvybei, taip 
ir savo antrajai tėvynei A- 
merikai. Kuopa taipgi ren
giasi prie gražaus ir links
maus vakaro, kuris įvyks 
vasario 8 dieną. Mlynko 
salėj.

Mirė.

Mirė Dennis Kazėnas, su
silaukęs 61 metų amžiaus; 
pąlikp du .sūnūs, dukterį ir 
daugiau giminių. Velionis 
buvo brolis kun. Kazėno, 
kuris yra klebonu Pittsbur- 
ghę. Reiškiu gilios užuojau
tos likusiai šeimai.

Mirė Margareta Žitkovi- 
čienė nuo 2105 St. Gail
avę.,' sulaukusi penkiasde
šimts metu amžiaus. Liko 
vyras, sūnus ir dukterys la
bai nuliūdę.

Lietuvių bankas praneša, 
kad jų turtas jau paaugo 
milijoną dolerių. Linksma 
matyt, kad lietuviškos Įstai
gos kila aukštyn. Lietuviai 
yra tiek pat gabus, kiek ir 
kiti, tai kodėl jų vedamo -, 
įstaigos negalėtų augti.

Dienraščiui 100 metų.
Clevelando dienraštis 

“Plain Dealer” šįmet šven
čia šimto metų sukaktį nuo 
savo įsikūrimo. Savo edito- 
rialuose jis plačiai aprašo 
atliktus darbus per pereitą 
šimtmetį, šimtas metų. ži
noma, yra ilgas laikotarpis. 
Mes, lietuviai, džiaugiame'- 
išgirdę, kad lietuviškas laik
raštis išgyvavo ketvirtą da
lį šimtmečio ar kiek dau
giau. Bet kiek butu, jei mes 
galėtume susilaukti savo 
spaudos šimto metų sukak
tuvių ! Ar nors vienas iš da
bartinių musų laikraščiu 
Amerikoje galės susilaukti 
tokios šventės?

tai. Draugijos vaidyba turė- Paulauskas, M. Andrišiu-
tų tai žinot ir tuos netobulu- nas. M. Smetona, J. Lektu-
mus sutvarkyt. Tas paliečia nas, K. Saimen, J. Vištunas,

mas musų duoda mums dau- Lietuvos Rėmėjų Draugijos visą Lietuvos Rėmėjų Drau- M. Buika, J. Rudziavičius,
ateity laimėti. Į reikalu. gijos centro komitetą. J. Godrinis, J. Vaitulonis.

Gruodžio 30 d., 1941 m., Dabar reikia pažiūrėt P- Bukauskas, V. Stelmo-
Lietuvių Piliečių Kliubo kaip dalykai stovi Lietuvos *as, M. Šleidens ir J. Vai-
svetainėje buvo minėtos Rėmėjų Draugijos Worces-
draugijos susirinkimas. Bu- terio skyriuje. Čia kasierius ng l ’ SiriU<«fi^o«U*
vo visokių tuščių tarimų, bet yra tas pats J. Diaveckas, ku $l~.O6; kartu $88.06. 
konstruktyvaus darbo visi o finansų raštininkas J. Solomskas j>er J
tie tarimai nepalietė. Jokio Krasinskas. Ir centro ir skv- ni“ 9
platesnio veikimo nepasi- riaus kasierius yra tas pats.
brėžta. Pasikalbėta, pasiža- Skyriaus finansai nėra atžy- 
dėta kad pradės veikti ir mėti. Kodėl? 
baigta. Worcesterio koresp. J. L.

Buvo paklausimų kodėl

sime laimėtojai.

“Laisvė” vieša* prisipažino, 
kad ji tarnavo vokiečių 

naciams.
kovoti už' Mes senai nurodėme, kad 

Lietuvos nepriklausomybę, j komunistai per 22 mėnesius 
Lietuvių Tarvbos dėka 1940! tarnavo nacių gerštaoinin- 
metų spalio 15 d. skaitlin- kams. Jie pykdavo ir kolio- 
gas lietuvių veikėjų komi-: davo musų žmones, musų 
tetas nuvyko Washingtonan spaudą, buk mes juos “šmei- 
ir pasimatė su prezidentu
Rooseveltu Lietuvos reika
lu. Prieš tokį lietuvių trijų 
srovių komitetą smarkiai 
subliovė komunistai. Girdi.
“kas juos įgaliojo kalbėti 
Washingtone Amerikos lie
tuvių vardu ir reikalauti 
Lietuvos nepriklausomybės, 
kuomet Sovietų Rusija ią 
jau valdo?” Tas trijų srovių 
(katalikų, socialistų ir tau
tininkų) atsilankymas į Wa- 
shingtoną Lietuvos reikalu 
padarė nors tiek. kad nors 
kartą trys lietuvių srovės 
sutiko rūpintis bendru rei
kalu. Lietuvos nepriklauso
mybės reikalu!

To komiteto dėka, Broo
klyne pradėjo rodytis trijų 
srovių laikraščiu parengi
mai, prakalbos. Iš karto jos 
nebuvo tokios pasekmingos.
Visuomenė į ias žiurėjo 
skeptiškai, kaip i kokį laiki
ną dalyką. Kalbėtojų kal
bos būdavo nesuderintos.
Atrodė, kad vargiai kas iš 
to išsivystys Lietuvos nau
dai. Bet kiti į taiį judėjimą 
žiurėjo su pasitikėjimu, su 
vilčia. Komunistai kiekvie
ną mažmožį, iškilusiu tarpe 
trijų srovių bendradarbia
vimo, išnaudodavo iki dug
no. Jie manė, kad tuo pa

Šaltį aukojo $2.
Kalbėtojams, daininin

kei, publikai, aukotojams, 
aukų rinkėjams ir visiems 
šio vakaro dalyviams nuo
širdžiausia dėkojame.

Nors prakalbose publi-

pa
kš

žę.” Bet dabar “Laisvė” 
ti prie to prisipažino 
mes sakėm seniau.

Šių metų “Laisvės” 4-tam 
numery, po antrašte “ ‘Ke
leivis’ ir Nacių Teorijos,” 
sako: “Tas ‘Keleivio’ bend
radarbis penktakolcn*sto 
taktikos laikosi ir bando 
skaldyti lietuvius Amerikos 
piliečius, cituodamas tulus 
senus ‘Laisvės’ numerius.” 
(Mano visur pabraukta.— 
Vyt. K.).

Jeigu cituoji “Laisvės” 
numerius, kurie pliovoio 
prieš F. D. Rooseveltą ir jo

draugijos valdyba ‘ nedaro Prakalbos ir Aukos Ros buvoPrneperd^ugiaPi^iai’ 
lokiu uranesimu snaudme. ___i____  • - įGE___jokių pranešimų spaudoje, 
bet pasitenkina tik savo tar
pe nasika 1 hpjimais. Finan-
sinė atskaita niekur neskel- ----------
biama, o įeigų šiokių tokių Sausio 9 d. Grand Para-
buta. Worcesterio skyrius dise salėje, Brooklyne, Įvy- ............. .
sukėlė kelis šimtus dolerių ko gražus vakaras, kurį su- klynieciai. ir bendrai visi 
iš parengimų. Tie apčiuo- rengė Dariaus ir Girėno pa- Amerikos lietuviai parems 
piami. Bet kiek buvo šukei- minklo statymo komitetas. r . centais, taip
ta į iždą aukomis ir parduo- kad supažindinti visuomenę kad neilgai laukus pamink- 
dant kvitas, niekai nežino, su dirbamu darbu pamink- ias bus pastatytas pagerbi-

Dariaus-Girėno 
PaminkluL

nes buvo labai šaltas oras, 
bet susirinkusieji įvertino 
pa m mm O ir čuuvju
pusėtinai gausią auką. 

Tikimės, kad ir kiti broo-

mui musų žuvusių didvyrių 
—Dariaus ir Girėno.

Čekius ir money orderius 
prašome daryti vardu Da- 
rius-Girėnas Monument

Minėjo 25 metų sukakti. i
Sausio 10 dieną Motiejus 

ir Uršulė Černiauskai minė
jo savo 25 metų vedybų su
kaktį. Šaunus bankieta’ 
jiems buvo surengtas Lietu
vių salėj, kur dalyvavo daug 
draugų ir giminių. Bankie-į 
tą surengė jų pagerbimui 
šeima ir artimi giminės. 
Kalbą pasakė Stasys Jarus. 
Kaitų ir dovana buvo įteik
ta jubiliatams. Draugas Čer
niauskas padėkojo visiems 
už tokias iškilmes ir dova
nas.

Černiauskai yra ilgame
čiai Clevelando gyventojai 
ir draugingi žmonės. Jie yra 
žinomi kaipo nuoširdus ir 
veiklus lietuviai, todėl ir į 
jų pagerbimo vakarą susi
rinko gražios publikos. Aš 
linkiu jiems susilaukti da ir 
auksinio jubilėjaus.

Ponai K. Staupai buvo iš
važiavę į Floridą šiltu oru 
pasigerėti, ir praleidę tenai 
kelias sąvaitės vėl giyžo 
namo. Ponai Staupai yra ži
nomi vietos lietuvių tarpe 
veikėj’ai.

Clevelande atsirado apie 
200 priešo valstybių svetim
šalių. kurie turėjo atiduoti 
policijai visus savo ginklus, 
radijo aparatus ir kitus dai
ktus, kaip reikalauja pa
tvarkymas. Daugiausia to
kių daiktų sunešė vokiečiai, 
antri buvo italai, o treti ja
ponai. Jonas Jaras.

nes centras neskelbia. Yra Io naudai, 
žinių, kad kelios draugijos Kalbėtojais buvo vietos 
ir lietuvių kliubai tam rei- laikraščių redaktoriai bei 
kalui yra paaukavę po ke- veikėjai: J. Tysliava. J. B. 
liatą desėtku dolerių. Susi- Laučka, J. V. Stilsonas.
rinkime valdybos buvo atsi- K. J. Paulauskas; taipgi ko- 1,r adresuoti Komiteto

r .... klausta. Bet į tuos paklau-i miteto nariai: J. Šaltis, adVa|,Z(linJLn^luę įy' Spur-
programą demokratijai gin- gimus nei kasierius Dvarec-1 S. Briedis, M a petho lietu- £a» prt Jcffci^son Station, 

kas. nei vietos finansų raš-ivių klebonas kun. Jenas Bdand. N. Y. Gavęs
tininkas jokios atskaito? i Balkunas, tik ką atvykęs iš jūsų auką, iždininkas pn- 
nepateikė ir visus rimtus Brazilijos kun. Ragažins- S1US kvitą, o jūsų vardas ir 
paklausimus ignoravo. O kas ir Nev Yorko mieste aukuota suma tilps laikras-
gandai eina nepalankus, tarybos naivs A. J. DiGio- čiuose.

. nes, kasieriaus pareiškimu, vanni. Paminklo Fondo .Komite-
Ačiu už atvirumą ir drąsą, banke sudėtų pinigų Lietu- Meno programą pildė tas: adv. S. Briedis J. Spur- 
kad bent kartą prisipažinot vos Rėmėju Draugijos var- p. Lionė Juodytė, dviem at- ?a’ J- Šaltis, VV. Shabunas, 
keno naudai jus dirbot. j du yj«a imr kas mažiau negi', vėjais sudainavusi solo ir A. Gudoms, J. Kairys.

Bet ieigu jus prisipažįs-į Worcesterio skyrius sukėlė 1 paskambinusi gitarų. Specialus koresp. K. J. P.
tat, kad senesni jiį raštai vietoje. Aš nenoriu Įtart Kalbėtojai savo kalbose pFI|res PA VARYT LAIK 

valdybą neteisingumu, bet t nurodė minimo paminkle K ~ niąvAi antya 
aš viešai protestuoju, kad svarba ir ragino visus lietu- RODŽIUS VALANDĄ 
valdyba iki šiol neduoda vius ši kilnu darba paremti.
jokios finansinės atskaito? Dabar paminklo Fonde via

REIKALINGAS “PREZIDENTO” 
SMETONOS MUZIEJUS.

ti. tai skaldai lietuvių vie 
ningumą ir eini “penktako- 
lcnisto” pareigas. Aiškiau 
prisipažinti prie “penktako- 
lonistų” veiklos negalima, 
kaip prisipažino “Laisvė.”

yra pronaciški, tai ką jus 
darote su tų raštų auto
riais? Ar jus pasmerkėt 
Bimbą, R. Mizarą. D. šo- 
lomską, Pruseiką, Andriulį 
ir kitus, kurie jus penė jo na
ciška propaganda? Ar jus

,. , , . , . . . juos jau atstatėt nuo darbo?kirs bendradarbiavimu, pa-, JAr jį, jau prisipažino prie 
matus ,r vėl pales mulkinti ; klaW ? A jie aUiprašė 
lietuviu darbininkų mases prezjdenU Rooseveltą. kuri

jie šmeižė biauriau da negu 
dėjimą Brooklyne smepe, Gekta 0 erštas Goeb. 
tiek jis nmteio ir krista’iza- beltas?
vosi geroion pusėn, šian-

PIRMYN.
Pereitą sąvaitę Kongre-

Jeigu jie prie tų klaidų 
nenori prisipažinti ir ap
šmeižtų demokratijos gynė
jų nenori atsiprašyti, tai ką 
jus manot su jais daryti?

Prašome paaiškinti, kad 
žinotume, kur jus ištikrujų

tas tris sroves dėl to, kad ^ov^-________Vyt. Katilius.
jie neteko vilties sukurstyti kunigų celibatas.
tarp jų oešnynes. Jos kas —iuakintn kunigų oepatyatės ia-
kartas užima vis daugiau ir

tiekriena*

dien komunistai jau ne sar
kazmu atsiliepia, bet kerta 
iš peties. Jie rėkia, kad so
cialistai, katalikai ir tauti
ninkai. tai “fašistai-na- 
ciai!

Komunaciai “naciuoia”

iš abelno veikimo ir kad surinktų aukų $1. <00.00 su gag priėmė Įstatymą, kuriuo 
draugijos pinigai nėra sūdė- viršum, bet pastatymui na- visam karo laikui visoje ša- 
ti į saugų banką. minklo reikia augiau. Bu- lyje įvedamas “šviesos tau-

Štai, tuojaus sukaks jau vo renkamos aukos pamink- pymas.” Visoje šalyje visi 
metai kaip Lietuvos Rėmė- 1? fondui. Aukavo sekan- laikrodžiai bus pavalyti 
jų Draugija veikia, o pla-i^'- . viena valandą pirmyn, taip
čioji visuomenė nieko ne-1 . ?• Leveikis . 10, L. Jeza- kad žmonės turėtų anksčiau 
girdi, ką toji draugija nu-įv^eP® Kai. J.Balku- įg irto keltis.
veikė. “A. L.” Worcestery j nas Tysliiva $3. Saulės šviesos taupymas
padarė valdybai gana rimtų Po $2 aukojo: kun. P. Amerikoje buvo iau nrakti-
užmetimų, bet valdyba ant Ragažinskas, L Mikniaus- kuojamas ir pirmiau jis pra- 
visų užmetimų nutylėjo, kaitė, J. Šniras V. Rupšys, sidėdavo paskutinį nedėl-
Kodėl taip via? O G. Kybą O. Beieckienė ? V. Budina- dienį balandžio mėnesy, o
buvo juk išrinktas į komi- j vičius. ingsėjo paskutinį sekma-
tetą. ” 1 Po $1 davė: įdv. S. Brie- dieni pasibaigdavo, bet ir

Aš patariu Lietuvos Re- dis, J. Kairys, A. šližaus- vasaros metu ne visur iis 
mėju Draugijai nevilkinant, kienė, R. Bui uovaitis, K. buvo paisomas. Dabar gi jis 
išrinkt iš atsakomingų žmo-1 Čipinskienė, I. Marmienė. bus vykdomas per apskritus 
nių komisiją, kuri peržiurę- I. Kripaitis, K'. Kurinskas. metus, iki karas pasibaigs, 
tų visų metų draugijos vei- i J. Guzavičius,.. Kuodys, C. Nuo kada šis įstatymas 
kimą ir patiektų visuomeneiLugauskas, Y. Kanišauskai pradės veikti, rašant šią ži- 
pilną piniginę atskaitą ir K. Juodis, J. Valeckas, P. nia da nebuvo aišku, bet 
kas su tais pinigais daroma. Katinas, S. J Buškevičius rodos, kad ateinantį mėne- 
Reikėtų pasakyt, kad kasie- J. Nauda, E. :eikienė F. si iau turėsime laikrodžius 
rius Lietuvos Rėmėjų Drau- Stankūnas, L. lerkšnys. Dr. varyti vieną valandą pir-

daugiau dirvos lietuvių išei- tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni-
viioip Ampriknip ^*itJi ma- jteidžia, kad ju moteris.Vijoje Ainei lKOie. olią ma dukteris :r mylimosios nepapultų j
tydami, komunistai plvsta IŠ kunisn, Rlobą. Parašp Inm- Geo. _________ _____ ____
piktumo ir koliojasi kiek tik Fe^i^dFd^s»Imnr!tia.s’’,’<twnT25e gijos irgi neatatinka tai vie- Vaitulonis, J. šiltis, K. J J myn.

Rašoma, kad Lietuvoje 
įsteigė bolševikų inkvizici
jos muzėjų. Tai geras daik
tas. Bet kodėl neįsteigti ku
nigų pastumdėlio “prezi
dento” Smetonos teroro 
muziejaus Lietuvoje? Jisai 
terorizavo Lietuvą per 14 
metų. Per tą laiką jisai la
bai “pasižymėjo”: pribuda- 
vojo daug naujų bažnyčių, 
klioštorių ir kalėjimų.

Kunigai terorizavo žmo
nių protą bažnyčiose, o 
Smetonos nusamdyti mušei
kos terorizavo lietuvius ka
lėjimuose, laikraščių ir kny
gų spaustuvėse.

Kiekviena knyga buvo 
peržiūrėta Smetonos cen
zūros. Laikraščiai buvo 
žiauriai cenzui uojami, išei
davo tuščiomis špaltomis.

Smetonos žvalgybininkai 
sekiojo kiekvieną žmogų. 
Šnipai melagingai apkal
tindavo žmogų. Jį areštuo
davo ir žiauriai kankindavo 
kalėjimuose. Šnipai apgau
lingai žmonc'-- areštuodavo, 
nes gaudavo už tai algą nuo 
Smetonos.

Smetonos ir klerikalų 
žvalgybininkai žiauriai kan
kino: mušė šompolais. leido 
per kūną elektrą, špilkomis 
badė panages, kaulus laužė, 
daužė, spardė, spiaudė i 
veidą ir tt.

Lietuvoje penki žmonės 
negalėjo gatvėje susiėję 
kalbėtis.

Žiūrint į visą Smetonos 
diktatūrą per 14 metų Lie
tuvoje, įr matant Tysliavą, 
Chicagos Olišauskuti ir ki
tus panašius vaikėzus dir
bant Smetonos naudai A- 
merikoje. kįla klausimas, 
ar tie “vaikėzai” žino ką da
ro? Juk jie giria ir garbina 
buvusį kruviną režimą Lie
tuvoje.

Tysliava ir Olišauskutis 
labai gerai padarytu, jei su
rinkę pinigus Smetonos 
naudai, paaukautų juos i- 
steigimui Smetonos inkvizi
cijos muziejaus Lietuvoje.

Jeigu budelio Stalino 
agentų inkvizicijos muziejų 
steigė Lietuvoje, tai kodėl 
neįsteigti Smetonos inkvi
zicijos muziejaus?

T. J. Kučinskas.

MAJORAI MATO IN
FLIACIJĄ ATEINANT.

Buvusi Amerikos majoi-ų 
(burmistrų) konferencija 
VVashingtone pareiškė di
delės baimės dėl infliacijos 
pavojaus. Konferencija i- 
pareigavo savo pirmininką, 

: New Yorko majorą La 
Guardiją, kad jis raportuo
tu šitą majorų susirūpinimą

1 Kongresui.
I PAPARČIO MEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neuisitikintis Vyra«: 12; žy
la. Jo«e nurodoma kaip ^monė* pai
kai tik: j Trakios prietarus, 
burtus ir tt. ..................... 15e.
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APIE PAJAMŲ MOKESNI krislai ir rastai \ Mediniai Stebuklai
(INCOME TAX)

Dvi blankų formos.
Pereitame “Keleivio” nu- 

meiy buvo pasakyta, kad 
ravo pajamas privalo rapor
tuoti kiekvienas šeimynos 
gaiva, kuris pereitais metais 
turėjo nemažiau kaip $1,500 
pajamų, o pavieniai asme
nys privalo raportuoti už
dirbę nemažiau kaip $750.

Dabai- paaiškinsim apie 
blankas, ant kurių daromas 
raportas (tax retum). Tų 
blankų yra dvi formos. Vie
na jų vadinas ‘‘Form 1040,” 
o kita -
1040A.”

Kas uždirbo daugiau 
kaip $3,000, tas privalo var
toti “Form 1040.’’ Šitą for
mą reikia vaitoti ir mažiau 
uždirbus, jeigu tas uždarbis 
susideda iš biznio pajamų, 
iš partnerystės ir iš nuosa-

(T*sa .iš num. 3)
Pagaliau ir šalum Alei- čių “Laisvė.” 

but išskaitytos iš bendrų pa-T kum užkliuvo “Laisvės” Mums visai neaišku, kaip
jamų. Jeigu automobilis bu-:šiengalvių fiureriams. Netu- rabino krikštytas Rubinas, 
vo vartojamas biznio reika-1 rėdami prie ko daugiau be- galėjo taip greitai pavirsti Į 
lams, tai galima išskaityti jo kibti, “Laisvės” plepėl iai krikščionišką “Robertą.”

■" ‘ “Laikykite Naci!” Gal “Laisvės’’ vyrai teik-
kaip “Laikykite sis paaiškinti?

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

X

rėkia: 
panašiai 
Vagi!”

“Šalum Aleikum. tai sla
pyvardis Šalum Robinovi- 

didelio žydų tautos ra- 
aiškina “Laisvė.”

nusidėvėjimas, pataisymai, 
visas gazolinas, aliejus, au
tomobiliaus inšiuians ir ki
tos išlaidos.

Biznieris gali išskaityti iš 
savo pajamų kurą, vandeni, ęio 
telefoną, šviesą, troko užlai- sytojo. 
kymą, " skelbimus laikraš- Bet šalum Aleikum ne 
čiuose. štampas laiškams, kacapas. ne mongolas ir ne 
ir tt. komunacis, todėl nėra jam

Jeigu namų savininkui reikalo dangstytis svetima 
Nematuokite jus

(Tąsa.)

V.

Piuseika rašo. kad jei tei
sybė, kad Rusijos gilumon 
yra išgabentas didesnis 
skaičius tremtinių, tai jam 
dar didelis klausimas, ar 
tie ištremti lietuviai norėtų 
grįžti Hitlerio okupuoton 
Lietuvon ? Kaip pagrindą

is rorm nunešė kas rendą, jeigu biz- pavarde. Nematuokite jus savo abejojimui, Pruseika
Optional Form nieriui kas neužmokėjo są- ji savo kleivu mastu. Jis primena lenkus, kurie neno-

skaitos, arba jei žuvo kam jums ne Kipras Petrauska • 4 grįžti.
paskolinti pinigai — visus ir čia ne Sovietų Litva. Pa- O kaz-koks L. Jonikas da
tuos nuostolius galima iš- sižiurėk, “Laisvė,” dar kar- “logiškiau’ nukalba. Jis ro-
skaityti iš bendrų savo pa- tą i enciklopediją, kaip to do i Anglijos vaikus, atvež-

žvdu rašytojo slapyvardis tus Amerikon, ir sako: ma- 
rašosi ir* tariasi. Sužinosi, tot, kokie jie laimingi! Jie
kad iis ne šalum Aleikum. gali per radiją net su savo 

Įstatymas leidžia išskai- bet Sholom Aleichem. Ne- tėvais Anglijoj pasikalbėti.
\ybių pirkimo bei pardavi-, tyti jg bendrų savo pajamų rašykit apie tokius dalykus. ^'.a- .tai kaiD galima sakyti.
mo- . vadinamaji ‘‘eamed income kuriu jus gerai nežinot. girdi, kad bolševikų į Siby-

Bet jeigu visų pajamų bu-; cre(jjt.” Tai yra kreditas už šalum Aleikum arabu r* ištremti Lietuvos vaikai 
yo nedaugiau kaip $3,000. las pajamas, kurias žmogus kalboj reiškia Ramybė nelaimingi? Matai, sulygino 
ir jeigu tos pajamos suside- pelnė savo asmenišku dar- jums. Taigi, tegul būna bolševikų.katorgą Sibyre 
jo is algos, arba is atlygini- bu arba patarnavimu. Dar- šalum Aleikum ir iums ° ’** 1mo už profesionali patama- binmkas, kuris gauna algą J
vima, arba iš dividendų, uį_ gaV0 rankų darbą, arba “Laisvės” jaunimo skv- 
proccntu ir rendų, tada ra- profesionalas, kuris gauna rįuje vra straipsnis: “What 
pona« daromas ant antro- atlyginimą už savo patama- Lithuanian Americans Are 

Uptio- vimus. gali vadinti savo pa- Doing for the National De- 
jamas kaip “eamed in- fense of lbe U. S.” Tame

’ —Tai galgonas!—barėsi skerdžius, žiū
rėdamas į grįžtantį Petriuką.—Niekada 

. . ! neklauso!... Tu, Petriuk, vienas padabok
Ir lyto piemens su skerdžium Gricium galviius, aš tau pyragą iš kermošiaus par- 

atginė kaimo bandą į galulaukę, kur buvo neŠiu... o aš eisiu pažiūrėti...
bendros—dar iš baudžiavos laikų likę—’ T -i — - .i • » , -canvklos, kuriu vienas galas atsirėmė į . Pyi*f Jkailinių kišenę
kaimo laukus, kitas skendo neišeinamose !r "fiksavo pro brūzgynus, 
pelkėse, o iš šonų, vienoje pusėje buvo ki- Petriukas, vienas likęs, pabūgo ir verk
to kaimo tokios pat ganyklos, antroje pu-' damas pasileido tekinas paskui nueinantį 
sėje — Liuliškio dvaro miškas, į kurį eida-' skerdžių. Atsigrįžo senis.
vo anksčiau visi aplinkiniai kaimai bau-! —O tu ko?
džiavą.

Skerdžius Gricius gerai atsiminė bau-
Vaikas sustojo.
—Bijau vienas,—atsakė verkšlendamas

džiavą. Per ją ir liko jis vienas pasaulyje,' ir pro nosį šnirpšdamas.
kaip pirštas, ir skerdžium pasidarė. Liuliš- į —Tai tau vyras!—padrąsino senis__
kio dvaro nnnus sukausto ii mpdinėmie AS tustioii cm/rriSin

i jamų.
“Earned income credit.’

laisva ir turtinga Amerika! 
Iš didelio rašto, išėjo i*

krašto...

ponas sukaustė jį medinėmis Aš tuojau sugrįšiu, 
kulbėmis ir į rekrutus atidavė O kai su-1 jr nuėj0 Miške vis dar šuva stau
gimo atgal į savo kaimą—sulinkęs raisas gė, ir klaikus aidas skardeno per girią, 
senis buvo, tai ir liko—arba skerdžiauti,
arba krepšius užsikabinus per žmones eiti.
Su kareivio krepšiais visą gyvenimą pra- 
vaikščiojo ir prakeikė to vaikščiojimo vi
sus savo žingsnius, tai ir nenorėjo daugiau 
su krepšiais vaikščioti ir pasiliko gimtaja
me Maškalaukio kaime skerdžiumi.

Petriukas paabejojo — ar čia verkti ar 
neverkti: nykus šiurpas spaudė vaiko šir
dį, ir jis paslapčiomis nusekė pakrumiais 
paskui skerdžių. Banda, likusi be priežiū
ros, pakriko po brūzgynus.

VI.
Šuva, pamatęs ateinantį skerdžių, pa-

blankos. būtent 
nai Form 1040A.” Toks ra
portas vadinasi “on a Cash 
Basis,” nes čia visos paja
mos ir išlaidos skaitomos 
grynais pinigais. Gi rapor
tas ant “Fonu 1040” vadi
nasi “on an Accrual Basis,” 
nes čia pajamos ir išlaido- 
skaitomos ir iš biznio apy
vartos.

Taiyi olų gale prieinam 
prie išvados, kad “Form 
1040” įeikalino biznie
riam*. <ri “Optional Form 
1040A” — darbininkams ii 
profesionalams, jeigu ju pa- 
iamo* nedidesnės kaip 
$3.000.

Bet ieigu biznieris neturi 
savo biznvje mokslinės sis
temos. jeieu jis nežino kuri 
prekė davė jam pelno, o ku
ri nuostoliu, jeigu ii* skaito 
tik gautu* pinigus, tai ir jis 
gali da»yti raportą “on a 
C’sb P •'515.” būtent, ant 
“Optional Form 1040A.“ 
ieipu io naiamos neviršijo 
$3.000 Jej buvo daugiau 
kain $3.000. tada “Form 
1040.”

come ir gauti už tai 10 
nuošimčių kredito. Pavyz
džiui: N. N. už savo rankų 
darbą ar už asmenišką pa
tarnavimą gavo S2,00O. Ji« 
gali iš to išskaityti $200 už 
“earned income” kreditą. 
Jo pajamų tada liks tik 
$1.800. Jeigu jis turi namą 
ir pereitais metai* užmokė
jo už jo pataisymus, už 
miesto taksus ir už morgičių 
procentus nemažiau kaip 
$300, ir jeigu jis yra vedęs, 
tai pajamų
enmp tax 1

straipsny aprašomi ką vei
kia jų pažįstami ir nepažįs
tami tovariščiai, apsimetė 
Amerikos “patriotais.” 
Apie savo tovariščiu A.

Bimba rašo. kad Stalino 
kalba sustiprino dvasioje 
kiekvieną nacizmo priešą.

Bet už vis labiausia ji su- 
*tiprino pati Bismą, paskui 
Piuseiką, Mizarą, Andrulį 
ir kitus “Laisvės” ir “Vil
nies” bosus. Sustiprino ir

Bimbą komunaciukai šitaip 5°^^ azijatus, kaip W. G. 
anrašo- “Anthonv Rimbą Lasky, kate netiki nei savo 

giminėms, nei savo drau
gams. Sustiprino ir L. Joni
ką kuriam Lietuvo* vaiku-

aprašo: “Anthonv Bimba 
is Air Raid Warden in his 
sector and can be seen at 
any time of the day proudly 
shoving identifi c a t i o n 

card...” Lietuviškai išver
tus: — Antanas Bimba via
Oro Puolimo Viršininkas 

mokesnio (in- gavo apylinkėje ir galima jį 
federalinei vai- kuriuo laiku sutikti išdi

džiai iam visai nereikės mo- dziai rodanti savo tapaty- 
kėri. Tačiau raportuoti savo bė* įrodymo kortelę.

Pagal ankstyvesnes De
partment of State turėta*

Koki?s išlaidas galimi iš
skaityti iš pajamų.

I* bendrų savo pajamų 
(girs* income! galima iš
skaityti sekančias išlaidą-:

1. Aukos Raudonajam 
Kryžiui ar kitom* labdarin
goms įstaigoms, tik ne poli- 
timės organizacijoms ir ne 
propagandai.

2. Duoklės sumokėtos į 
unija.

3. Procentai ant morgičių.
4. Procentai ant kitokių 

paskolų.
5. Taksai užmokėti už au

tomobilių. už teatro bilie
tus, už štampas ant doku
mentu. už gelžkelio bilietu*, 
už telegramas, telefoną ir 
radija.

6. Taksai *umokėti per
kant gazoliną ar kitokius 
daiktus. Padekim. moteris 
pil ko už $100 kailinius ir 
užmokėjo $10 taksu. Tuos

pajamas jis privalo.
“Personai exemption.'
“Personai exemption” 

reiškia paliuosavimą nuo 
mokesnio tos pajamų su
mos. kuri yra reikalinga as
mens pragyvenimui arba jo 
užlaikymui.

Nevedęs asmuo vra pa
liuosuojamas iki $750.

Vedęs asmuo, kuris užlai
ko savo žmoną, arba žmona 
vyrą. paliuosuojamas nuo 
mokesnio iki $1,500.

Jeigu šeimynos galva už
laiko senus tėvus, arba vai
kus iki 18 metų amžiau*, tai 
už kiekvieną tokį vaiką ar 
tėvą jis gali išskaityt iš sa
vo pajamų po 8400.

Pajamų raportą reikia iš
siųsti nevėliau kovo 15 die
nos.

čiai—naplevat. Ant galo 
sustiprino ir pirdylą d-rą 
Graičiuną, kuris šimtą sykiu 
geriau bendradarbiauja su 
Maskoliia, negu su Lietuva. 
Bet susipfžtusio, inteligen
tiško lietuvio ji nesustiprino 
nei vieno, nes įie žino, koks 
iš Stalino “demokratas.”

Nelengvas- tai buvo darbas senam karo , . , _ .... _ . .
invalidui. Rudens darganose kaulai gėlė, spraudė uodegą ir atbėgo pasitikti. Šoki- 
senos žaizdos skaudėjo, o labiausiai raiša- n5.10’. ^.P Pa^u.^??’ v\zgino uodega, ziu- 
ją koją, kurią sužeidė dar turkų kare ir ku- re^° I a^ls ir nei žingsnio neatstojo, 
ii ligi šiol kaip reikiant neužgijo, daugiau —Žinau, jau žinau!— mostelėjo sker-
pavaikščiojus—atsiverdavo žaizdos, pra- džius šuniui ir čia pat pamatė po kadugio 
dėdavo pūliuoti. O skerdžiaudamas kaip krumu gulinčią Ulę.
čia nevaikščiosi—paskui kiekvienos kar- Krūptelėjo senis ir sustiro vietoje, 
vės uodegą reikia eiti. Tai ir paskyrė kai- Merga gulėjo aukštielninka, kraujuose 
mas is kiekvieno kiemo paeiliui po pieme- papiuduri kasos išsitaršę, vienmarškinė, o 
rų kad jie ganytų, o jis juos prižiūrėtų, —viena ranka buvo ištiesta, lyg
Bet menkas iš vaiko užvadas, dažnai tek- priglausti prie savęs norėtų, bet nu-

o ne tiktai gyvulius, bet ir vaikus gany- gvi^gj bejėgiškai žolėje,—gulėjo susuktas 
ti. Čia į gir ia nuklysta čia susipeša, taikyk jakutėje kūdikis. Ryto rasa spindėjo gels- 
juos. sudrausk,—visokio nipescio seniui plaukuose ir pageltusioje pievų žo-
buvo gyvas galas. lėJ-e r

O ir dabar—nespėjo kaimenę iš kaimo Pasilenkė senis prie merginos veido— 
išsiginti, jau pakriko vaikai. Nubėgęs šu- teks išblyškęs, kad net mėlynas buvo,— 
va i dvaro girią pradėjo staugti—lapės olą paklausė—kvėpuoja. Sunkiai, su pertru- 
užtiko ar dar ką atrado—vaikai suriko: kiais. bet kvėpuoja. Čia jis pamatė, kad

—Vilkas! Vilkas!—ir nubėgo i mišką, merga vienmarškinė lyto‘šaltyje ir pama-
, . z-. *,......... tė, kad nuo šalčio visa sustingusi, pamė-Zmokis, seni, su kaimene. O galvijai iš- 

siskirstė brūzgynuose, jieškodami sodres-
nės žolės, tik takai pėr rasą liko. Nukumps —Vargšele, tu vargšele:—atsiduso ir, 
dar kuris pelkėse ar į dvaro mišką nueis, nusivilkęs kailinius, apklojo nuogus pe- 
išlaužys medelyną.—tu, seni. atsakysi. Tai čius.
ir eina, nors ir gelia koją. viena užuogina,' Paskui pasilenkė ir pakėlė nuo žemės 
kita užuogina, suvarinėdamas gyvulius Į kūdiki. Jakutė buvo drėgna nuo rašo* ir“Laisvė” ir “Vilnis” skel

bia Maskvos propagandą 
apie latvių partizanus kovo
jančius stf naciai*! "Kita- 
partizanų būrys, vadovystė
je darbininko T. S. iš Ry
gos. spalių 23 d. stojo mu- 
šin su naciais ir sunaikino 
fašistus, suvarant juos į ba
lą...” rašo šitie Maskvos 
agentėliai.

Išrodo, kad čia yra karto- 
• Sasna praneša. jama ta pati pasaka, kurią

žinias, o dabar perduota* 
Justicijos Departamentui ir 
FBI. tovariščius Anthonv 
Bimba yra viršininkas 2-ro 
distrikto “patrijotiškos” ko
munistų organizacijos.

Kažin ar jis ir čia taip 
“išdidžiai” rodo savo tapa
tybės kortele?

tą
S'

patį anglišką

aplinkui visą kaimenę. Supyko ’ senis ir Kūdikis ant rankų pradėjo vėl klykti, 
piemenim pradėjo saukti: į —Nelaiku gimei, nabagėli tu mano!—

—Vaikai, vaikai, kur jus galas nunešė? palingavo senis, žiūrėdamas i raukšlėtą 
kūdikio veidelį.—Ir tau, tur but, šalta?

UŽDRAUDĖ RO
MO GAMYBĄ.

Gamybai Reguliuoti Biu
ras, kuris paprastai rašomas 
trim raidėm. OPAI, uždrau
dė vartoti molesą romo ga
mybai, nes molesas reika
lingas sprogstamoms me
džiagoms gaminti. Nuo sau
sio 15 dienos molesas jau 
nebevartojamas gėrimų 
pramonėj. Vadinamieji 
“minkštieji” gėrimai taipgi

Pagal 
straipsnį,
kad lietuviškų komunacių 
moteiys mezga ir Raudona
jam Kryžiui ir raudonai ar
mijai. Jonas Onnanas savo 
apylinkėj organizuoja gru
pę piliečių apsaugai. Pagal 
P. Buknį. “Laisvės” ofise 
greitu laiku bus parduoda
mi “defense*
komunaciška 
ras pradės 
“linksminti” 
ir tt.

Kad jau “patriotai” tai 
“patriotai” — net kelia* 
“patriotizmo” skraistes už
simovę.

L.

ženkleliai, o 
= L. M. S. cho- 
“dainuoti” ir 

kariuomenę,

pereitų metu dar rugsėjo 
mėnesy bolševikai skelbė 
apie “lietuviškus” partiza
nus su “Semionu” priešaky.

Ar tik tas “latvių” parti
zanas T. S. nebus tas pat, 
“lietuvių” partizanas Šimė
nas, kuris vėliau pavirto į 
Šimėną, o dar vėliau atvirto 
į Semioną?...

Šalum Aleikum.

SULA1KYSIĄ PRIVATI
NIU NAMŲ STATYBĄ.
Federalinės valdžios pa

skirtas namų statybos reika
lams viršininkas Jonės sa- 

Po antgalviu “Kario Svei- ko. kad pi ivatinių namų sta-

$10 galima išskaityti iš sa- turės išnykti, nes jų gamy- 
vo pajamų. \ yrąs pirko au-, bai cukraus nėra.

Automobilių vartotojamstemobilį ir užmokėjo ke
liasdešimt* dolerių taksų. 
Tą irgi galima išskaityti.

7. Mokestis už automobi
liaus laisni.

kinimas ‘Laisvei’.” atspaus
dintas Rubino Matusevi
čiaus laiškas. Tai ta* pats 
bolševikėlis. kuris, užpuo
lus Lietuvą raudoniem* 
banditams, spėjo atvykti 
Amerikon ir komunacių tar
pe skelbė atsivėrusį Lietu
voj “rojų.”

“Laisviečiai numena

tyba t uolaus busianti visiš
kai *ulaikyta, nes medžiaga 
ir darbininkai reikalingi 
kai o tikslams.

paskelbta da viena prasta
žinia: OPM uždraudė var- . x A ,

medžio alkoho- *al l)at" Boocrtatoti javų ir
lį. kuris paprastai yra pila-

8. Nuostoliai pasidarę mas į automobilių radiato- 
nuo ugnies, audros ar van- rius, kad žiemos laiku van- 

jeigu jų nepadengia duo neužšaltų (užšalęs jisdens,
inšiuians kompanija.

9. Pinigai išmokėti už na
mo pataisymus.

10. Miestui užmokėti tak
sai už namą ar už biznį.

11. Taksai užmokėti vals
tijai įstate income tax).

Visos šitos išlaidos gali

suardo motorą)
į Prastos taipgi žinios kos
metikos fabrikantams, ku
rie gamina moterims viso
kius kvepalus, plaukų toni- 
kus ir tam panašius niekus, 
nes ir jiems reikalingas al
koholis.

“KELEIVIO” KALENDO
RIAUS 1SH2 METAMS 

NELEISIM.
Pranešami draugams, kadrranesam araugams. Kan 

o “Keleivis” j Kalendoriaus 
2 1942 metanis neleis. Tiems

Matusevičius (pabraukta— draugams. Uurm jau pnsiun- 
Š. A.), kuris pirm išvykimo tė pinigus luž Kalendorių, 
J. V. armijon, tankiai rasi- pailginsime! prenumeratą 
nėjo ‘Laisvėje,’ sakė prakal- atatinkamuiĮlaikui. 
bas...” — aiškina komuna- “Kel.”įAdministracija.

Ar neisite ganyti?
Bet vaikų nei kvapo. Tiktai šuva vis dar 

staugia—nutęsiamai, glaudžiai, tarsi ne
laimė kokia butu atsitikusi. Paiupo seniui, 
ir nuklibikšavo jis link girios. Ar čia trukt 
vaikam kokią bėdą prasimanyti?

Pagiryje sutiko atgal atbėgančius vai
kus. Uždusę, kvapo neatgauna. Iš tolo jį ti, o tu—pabėgiosi, sušilsi, 
pamatę pradėjo saukti: Berniukas, nieko nesakydama*, tiktai

—Dėde, dėde!... Ulė!... Dagilių Ulė!... šnairomis žiūrėdamas čia į skerdžių, čia į
O kas tai Ulei—ir suprasti negali. Ar gulinčią ant žemės moterį, nusivilko kaili- 

tik nepasikorė?—šiurpas senį nukrėtė. I r.iukus ir padavė.
Atbėgę vaikai, vieni kitus perkirsdami, —Dabar tai jau nesušalti!—kalbėjo se-

išsigandę, sujaudinti, pasakojo: nis, sukdamas kūdikį kailiniukais.
—Nubėgam... Ugi žiūrim!... Šuva stau- Kūdikis vis dar klykė, 

gia... Kažkas juoduoja pagriovyje prie J —Ai. koks rėksnys!—pakraipė sker- 
krumų... O šuva vis staugia!... Ir kažkas džius galvą, ir plati, giedri šypsena nuslin- 
pypia plonu balseliu... Ar ne lapę. galvo- ko per jo raukšlėtą veidą.
iom. pagavo?... Atbėgam, žiūrim, Ulė; Atsargiai laikydamas kūdikį ant rankų 
kraujuose papludusi guli... O šalia jos ma- ir žiūrėdamas i jį. užmiršo senis pakriku- 
žas. raukšlėtas vaikutis į iakę suvyniotas... sius po laukus‘galvijus ir visus savo ka*- 
ir pypia, labai gailiai pypia... O šuva žiuri dieninius rūpesčius. Gal senio krutinėję 
į jį ir staugia!... pabudo senai užgesę jausmai, kuriuos

Suprato senis, kokia čia nelaimė įvyko, dvarininkas išplėšė, išniekindamas jo mer- 
bet pats nenorėjo tikėti. * giną ir jį, baudžiauninka. kaladėse užkal-

—Ka jus čia prasimanot, piamuštgal- tomis kojomis atiduodamas į rekrutus, 
viai? Negali būti!... į KaiP durnuose išnyko visas senio gvveni-

—Tikrai, dėde! Tikrai! Nueik, pats pa- Jpas7~^a,etv[nėS’ stumdymai, daužymai, 
matysj karai, žudynes, sužeista koja. senis elgeta

Senis iš vaikų akių matė. kad jie tiesą i skerdžius... O -jeigu ne visa tai, jis sian- 
sako. Bet ką jis čia galėtų daiyti—nežino- yier^ anūką šitaip ant rankų turėtų... 
jo. Ir jį. kaip vaikus, siaubas pagavo..? ^enis ziurejo i naujagimi ir šypsojosi. 
Daug žmonių matė senas kareivis tnirš- Atbėgo is kaimo piemens, suvarinėjo 
tant, bet kaip žmogus gimsta—nei karto kaimene ir skerdžiui, vis dar laikančiam 
nematė. ant ranku kūdiki ir šypsančiam visomis

—Bėkit į kaimą, pašaukit bobas!—sūri- raukšlėmis, pasakė: kad bobos ateina, te- 
ko vaikams.—Jos jau žinos!... Tiktai grei-.'fu1’ ^ko, žinosi, kas mums rupi, dar ran
čiau bėkit!... Kas greitesnis?—paragino,

Ir čia pamatė pro kiuma žiūrinčias išsi
gandusias berniuko akis. Tai buvo Petriu
ko akys.

—O tu vis dėlto nepaklausei, išdykėli? 
—nepiktai subarė skerdžius.—Vilkis grei
čiau kailiniukus—jis mažesnis, gali sušal-

t

IEMBE
Ik

OCR POT.fi
"Tbe purpooe the \ 5h»llhelp preserveI* t» K 
tradition. »nr munti 
StR»e« of Imeriea. t«, r įere it* lnws 
and in.pirv other>. to rei n-<-t and obey

ideal* and 
the raitei.

titrui, and in ali *»)> to 
thi« eonntry ereater an

lid in atakinsr 
better'

ir vaikai nudumė. per laukus į kaimą. 
Vienas likęs, susigriebė.

ką, sako, išgels...
—Turkai, o ne bobos!—perširdo senis.

—Kad jos kur galą gautų, tai bestijos !...
susirūpino.—Palaukit! Palaukit! Tu. Petriuk, ir tu,; ką dabar as darysiu.- 

Antaniuk, pasilik prie bandos!... Tegul j Gimdyvė gulėjo be sąmonės. Aplink ją 
vienas Jonas nubėgs, jis greitesnis. j stovėjo, sustoję ratu, piemens ir skerdžius.

Petriukas, visų mažiausias piemuo, su-'Visų akyse buvo susirūpinimas. Moteris 
grįžo, o Antaniukas tiktai pasižiurėjo bėg- blaškėsi, 
dama atgal ir nuruko nesustodamas. dauiriao)
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Vokietiją Valdo Gen.\™*>d ™ viskas esą iš
ų I • pi KLI kalno Goebbelso suplanuo-

VINCAS RUDZINSKAS PAJIEŠKOJIMAILakeport, N. H. — Gruodžio 12. 1941 m.,- po sunkios ligos mi
tą. Hitleris esąs niekas dau- rė Laconios ligoninėje Vincas Rudzinskas. Pirm to jam buvo 
giau, kaip tik įrankis. padaryta sunki operacija.

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

Bronė Garbačauskas 
b66 Winchester avenue,

New Haven, Conn.

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

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

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

Hitlerį jiedu vartoja vien 
tik kaip gramofoną.

visuomet bu-
TAI BENT “EKSPER

TAS.”
i vo ir yra tos nuomonės kad Gamvbai Reguliuoti Biu- 
Vokietiją valdo ne Hitleris, (OpM) turi visokių sky-

nų ir kiekvienam skyriui 
yra paskirti aptinkami 
ekspertai.

Vienas tokių ekspertų iš 
metalų skyriaus paskambi
no anądien į OPM centrą ii 
klausia, kiek yra Ameriko
je žalvario (brass) kasyklų. 
Centro vedėjas nustebo:

“Kiek mes turim žalva
rio kasyklų? Ar tamsta juo
kus kreti, ar ką?”

“Aš nejuokauju,” skam
bėjo paaiškinimAs. “Mums 
reikia tikrai žinoti, kiek 
mes turim žalvario kasyklų 
ir kiek jos gali per metus ši
to metalo iškasti. Kitaip 
mes negalim žinoti, kiek ku
riai pramonei jo skirti.”

“Mister, mes labai norė
tume tamstą patenkinti,” 
sako centro vedėjas, “bet 
kiekvienas mokyklos vaikąs 
žino, kad tokio gyvulio, 
kaip žalvario kasykla, nie
kur pasauly nėra. Žalvaris, 
matai, yra dviejų metalų 

iškasa-

Numalo Amerikos
Ekspediciją Eu

ropon.
Hitlerio armija busianti , pa

imta tarp dviejų ugnių.
Atsidarius naujai Kon

greso sesijai pereitą sąvai
tę, prezidentas Rooseveltas 
pasakė
kuri. be
karo pabaigą ir užtikrins tjmi šiems metams. Kaip; propagandos ministerio 
pasaulio demokratijoms lai- Pramonei Vesti Biuras (O-: Goebbelso sekretorė kuri 
mėiimą. Tam tikslui pasiek- ™) dabar skelbia, šįmet: dabar gyvena Amerikoje, 
ti urezidentas yra nusista- karo pramonei reikėsią 23,-; ‘ .
tęs išleisti ateinančiais fis- <X>0,000 darbininku, vietoj, - ^e\eį?
kaliais metais $56,000,000,- o.000,000, kurie dirbo prie ciated Press tenavo.i, ką si 
000, tai yra daugiau kaip po ginklų gamybos 1941 metl3 ■ Pnerim^ar
bilioną dolerių kas sąvaitę., pabaigoje. : J - J ’ revoHueiia
O ką reiškia bilionas? Rei- Dalykų žinovai tačiau ne- revoliucija
kia tūkstančio tūkstančių, mano, kad šiais metais buc P1 ies **'
kad padalyti vieną milio- galima 23 milionus darbi- . , ,__
ną; o i bilioną eina tukstan- ninku sutalpinti karo pra- me Pį.andus apie Vokietiioš 
tis milionų 1 ;monėj, nes nėra tiek daug ™u’ cl, g? ;S

Už tuos' pinigus preziden-! darbo įrankiu nei patalpų, i t= ^upaUndos mii Tačiau 1943 ir 1944 metais dziąs pats propagandos mi- 
i Amerikos fabrikai tikrai GoebbeU Jis norjs
įgalėsią tiek žmonių šutai- uo b.u£u ™Wa*dmri alran-
' pinti, nes dabartiniu laiku?8- Juk ,Dnes kara

nauju patai- da skelbdavo, kad Vokieti-
18.000.000 tonų laivyną; i P«
milžinišką armiją ir tt įr tt Tos propagandos tiks-

,. Ka™ tofaos spėkos reika- . b0 nes civi]iu r^ikmenu ga_ ląs. buvęs — užmigdyti An-
lmgos? Nejaugi prezidentas myba labaį sjaurinama arba Sfa* Francuziją ir kitas
tikisi kad pnesas gah jsi- ir visai sustabdoma. 0 karo valstybes, kad jos nematy-
verzti Amenkon? į gamybai tie fabrikai da nė- .Vokietijos militanzmo

Vienas konfidencialių in-‘ra pritaikyti. Taip via su ru^lmosl Karui. e .
formacijų biuras sako. kad i automobilių fabrikais. Imi . Tiesa, kai kurie v okieti-
aliantai daro planui Euro- apie porą mėnesių laiko kol J°® generolai dabar buvo
pos invazijai. Todėl Ameri- iie bus pritaikyti orlaivių ir pašalinti ar pakeisti, sako
kai esąs reikalingas toksj tankų gamybai. buvusi Goebbelso sekreto-
milžiniškas laivvnas Todėl i j u - • . . rė. bet tai nieko nereiškia.miizmisKas laivynas. įoaei Kad darb glals metal? .... , . , , . .. ,
UlVų rnnS ?r kSribus tr**>bai tdauPau’ P^hnri ’ vfen tikta! 
prieS orlaiviams S i K\^iS^?ezStnu" pandos tikslais. Pakol
Amerika turinti pagaminti o a~ i°’P gen. Wilhelm von KeiteiAmenKa lunnu pagaminu Rooseveltas via nusistatę? * :iiAkn eoVn viot/ri tnl šitų daiktų daugiau nesu .įimot įsukti t™ «>iVmprn pasuieKa savo vietoj, tol Vokietija ir Japonija galin- -!met *sI.ei k^;o leikmenų Vokietijos militarizmo ma-čio'! mUinuSMS- tubta’ žiner«a ^ilieka U Dati'
von. Ir tai turi but padaryta • periiaibuvo.išlęisu “tik" Vyriausią vokiečių milita- 

anie 20 bilionų doleriu. ' ■

Karo Pramonei Rei- “Keleivis
kės 23JOOOJOOO

Žmonilį, ^et profesionalus militaris-
Pernai prie šitų darbu d'rbc tai- Hitlerį jie vaitoja tik 

5,000,000 darbininku. i kaip gavo gramofoną ar gu- 
,, . ' x . minę antspaudą. Kitaip pa-

eieitų metų Amerikos rakius. yra aklas įrankis 
apsigynimo pramone išrodo - rankoj.

----- _ ----- -------- kaip musė prieš slonių. pa-. Dabar šitą musu nuomo-
istorinę prakalbą. •? ginus ją su tais apsigyni-:n patvirtina ir Elizabeth 
abejo, nulems šio Pla™s, kune yra numa-, KnaU£t buvugi VokietijosI_ 2_ • _  romi Ciorv-io L oirv • - ....

tas numato pastatyti:
185.000 orlaivių;
120,000 tankų;
55,000 priešlėktuviniu, 

kanuolių: * į statoma daug

“Aš tam netikiu.” atsa-

Vincas Rudzinskas
APSIVEDIMAI.

Noriu susipažinti su rimta ir tei
singa našle ar mergina, nuo 35 iki

1905 m. velionis Vincas atvažiavo iš Lietuvos i Bostoną ir kaip 45 metų amžiaus. Prašau rašyt taip: 
daugelis iš musų lietuvių pradėjo dirbt sunkiausius darbus. Vė- Keap stv- J- Sg^klvn N Y >
iiau jis persikėlė i Laconia, N. H. ir dirbo lndepentient Ledų--------------- ’---------------- ---------
kompanijoj, kuri tais laikais pristatydavo ledą Bostonui. Prieš Reikalinga moteris ar 
28 metus velionis Rudzinskas pradėjo pats ledo pramonę ir per mergina
ilgus metus sunkiai dirbdamas pats su savo žmona ir visa šeima TarP 40—50 metų, labai lengvas 
P-3Č1H1 ją išploto. JIS išpirko kelius dideles ledo p*.umoncs is ume- Jos. Xcreik skalbti, bile laiku ^fali iš-
rikiecių ir iki pat mirties iš jos vertėsi. 

Vielionis buvo darbštus, nenuilstančio
žmogus

eiti, subatom ir nedėliom liuosa. Ga
li prie savęs laikyt vaiką ar mergai
tę, bet berniukas neturi but senesnis 

Jis daug padėdavo savo pažystamiems ir giminėms, ir ka‘P 5 metu. Jeigu kurie iš skaityto- 
buvo visų mylimas. Paėjo iš Lietuvos iš Burokiskių kaimo. Kur- b„sįų dėkingas. Kuri tikrai norėtų
šėnu apielinkės. Paliko žmoną Liudviką, dukteri Mikalina Rau- tokį darbą, atsišaukit bile laiku į 
bą, 3 sūnūs — Aleksandrą, Vilemą ir Joną, kuris lanko da pra ---- ----- -------

bet prielankaus budo

junginys. Jis nėra
mas, bet padaromas sumai-i mokyklą ; • taipgi broli Povilą, kuris kartu dirbo ledų pra
šant vari su cinku.

“O-o-o. tai šitaip!...” išsi
žiojo uždarydamas telefoną 
“ekspertas.”

SLA PILDOMOSIOS TA
RYBOS NOMINACIJOS.

Dar nepilnai patikrintais 
daviniais, SLA Pildomosios 
Tarybos nominacijose dau
giausia balsu paduota už 
sekamus narius:

Į prezidentus;
F. J. Bagočius,....... 2,878
W. Laukaitis ...__  1,608
B. F. Kubilius .......

GEO. CIZINAUSKAS (6) 
1458 W. 15-th Street, Chicago, Iii.

menėje, ir pusbrolius Aleksandrą Rudzinską Bostone ir Juozą Petronėlė Lamsargienė 
Hartforde. Palaidotas St. Lambert kapinėse. Laidotuvėse daly- Uziaikau visokių vaistų nuo 
vavo giminės iš Bostono, Somervillės. Hartfordo. New Haveno, L°Hot,Į ..nuo kaulų gėlimo,
o taipgi daugelis draugų ir pažystamų iš plačios apielinkės. Lai
būna velioniui Vincui nuo musų visų gyvųjų amžina atmintis.

Visiems, kurie dalyvavo šermenyse ir palydėjo velioni i amži
ną atilsį, šiuomi tariame nuoširdų ačiū.

Liudvika Rudzinskas ir šeima.

LIETUVOS KONSULA
TO PRANEŠIMAS.

KARO DARBO TARYBA 
NELEIS STREIKUOTI.

Šią sąvaitę

ir nuo . _
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-) 

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

rizmo sistemos autoritetas
ir vadas yra ss Hitleris, bet

iiDiirti Awri AI D A VRA e generolas Keitei, sako Eli- LIBIJOJ ANGLAI PAĖMĖ įabetb Rnaust
SALUMĄ. , Generolas Keitei ir pro-

Pereitą sąvaitę anglai pa- pagandos ministeris Dr. 
ėmė Salumo miesteli Libi- Goebbels esą tikrieji Vo- 

kalingi Amerikos ginklai ir joj, Egipto pasieny. Dabar kietijos valdonai. Pirmasis 
aimija. Vokietija busianti britai atakuoja Halfayą valdo ginkluotas jėgas, o
sutriuškinta, apie tai nesą (tas vardas reiškia pragaro, antrasis nustato Vokietijos
mažiausios abejonės. Šitą ugnį). žmonių galvoseną. Jis mul-

------------- ■- kiną ir užsienį. Vienu žo-
IT ALI JOJ NĖRA MO- džiu. Goebbels yra visos na-

KYKLOMS KURO. ,cių organizacijos smegenys.
Kalėdų atostogas Italijos “Hitleris pasirašo tik ten, 

mokyklose liepta pratęsti kur jam parodo Goebbelso 
iki sausio 19 dienos, nėr ku-! pirštas,” sako buvusi Goeb- 
ro stinga. : belso sekretorė. Ką Hitleris

greitai, kol Rusijos armija 
dar laikosi. Europos invazi
ja eisianti, turbut, per Fran
cuziją. Vokiečių karo maši
na busianti paimta tarp 
dviejų ugnių: iš vakarų ir iš 
rytų. Šitam žygiui busią rei

pajutusi, Italija jau norinti 
iš karo pasitraukti.

$4WM0ft00 Sinteti
nei Gumai Gaminti.

Iš Washingtono šią sąvai
tę pranešama, kad prezi-' 
dentas Rooseveltas užgyręs 
sumanymą paskirti $400.- 
000.000 kapitalo sintetinei; 
gumai gaminti. Manoma. į 
už pusantrų metu Amerikos 
dirbtuvėse iau bus galima 
pagaminti dirbtinės gumos 
pakankamai visiems šalies 
reikalams aprūpinti. Me
džiagą tai gumai galėsian
čios gaminti visos didžio
sios aliejaus kompanijos, o 
gumą iš tos medžiagos galė 
siančios gaminti beveik vi
sos stambesnės gumos ir 
chemikalų įmonės. Bet 
dirbtinė arba sintetinė gu
ma kainuosianti truputi 
brangiau—apie 30c. svarui, 
tuo tarpu kai naturalė guma 
dabartiniu laiku kainuoja 
apie 20 centų svarui.

Į vice prezidentus:
J. K. Mažukna- .... 2.595
V. Kerševiciuš....... 984
V. M. Chase-Čėka- 
nauskas  ....... ........ 429

Mirė nuoširdus lietuvis. Šią sąvaitę prezidentas
Jonas Vaidila, Kanadoje Rooseveltas Įkūrė Karo 

pasivadinęs John Smith, Darbo Tarybą, kuri «pręs , 
mirė Toronto mieste 1941 visus darbininkų-darbdavių { 

257 metų gruodžio 9 d. Velionis ginčus. Ko! tęsis nepaprasta J 
buvq labai gailestingos šir- krašto padėtis, streikuot bus J
dies ir prieš bolševikų oku- draudžiama. ]^aryk’a_.su^a_
paciją yra paaukavęs Vii-' ~ ~
niaus lietuviams našlai-

komisionierių:
nai KZT-

RAUMENŲ GĖLIMAI. 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expelleris. kuris yra stebėtinu Lmmentv įr 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių Virs M 
milijonų bonkučių parduota, kas Kud -s jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Eapellerio su Inkaru ant

PAIN-EXPELLER

ŽILI PLAUKAI

VALDŽIA NEKONFIS
KUOS PINIGU BAN

KUOSE.

Turbut “penktosios kolo-. 
nos” agentai yra paleidę 
gandą, kad Amerikos val
džią konfiskuosianti visu? 
žmonių pinigus bankuose. 
Taigi iždo sekretorius (fi
nansų ministeris) Morger.- 
thau jau kelintu kartu pia- 
neša visuomenei, kad nie
kas tiems gandams netikė
tų, nes valdžia tokių planų 
neturi; pagaliau ir norėda
ma ji negalėtų to padaryti 
be Kongreso nutarimo.

KARES METU ir TAIKOJ 
mes PASIRENGĘ padėt

musų kostumeriams

KAR1UMENES TARNYBOJ
B

MĖNESINIAMS TAUPYTOJAMS:
Gal jus sustosit mokėjimus... Mes mokėsime 
dividendus kaip skelbiama.

NAMŲ SAVININKAMS:
Gal kreipsitės kad numažint jūsų mėnesinius 
numokėjimus.

PARDAVIMUI:
Defense Savinas Bondus ir Štampas 
galite pirkti čionai.

Draugas REIKALE Yra Draugas TIKRAS

Į sekretorius:
M. J. Vinikas 3,794 i
K. Jurgelionis ........ 415
J. Miliauskas .....  284
Į iždininkus:
K. P. Gugis ............. 2,524
J. J. Bačiunas....... 1,358
K. Pikiel ...../.......   455
Į iždo globėjui:
S. Mockus .......  3,501
E. Mikužiutė 2,588
J. Brazauskas -“; /.. 1,355
W. E. Norkus 338
S. Kuržinskas 207
P. A. Jatul ...........  182
į daktarus-kvotėjus:
Š. Biežis ................ 3.982
J. Baltrušaitienė .... 266
J. Staneslow ........... 118
Sekančiam numery tilps 

balsų skaitymo komisijos 
raportas.

CUKRUS PAGAL 
KORTELES.

Jau girdėt, kad nuo va
sario 1 dienos cukraus galė
sime gauti tik pagal korte
les. Kai kurie restoranai 
cukraus jau nebeduoda ant 
stalo, bet Įdeda tiesiai j ka
vą, nes žmonės susipila jį 
sau į kišerius.

Prašalink ŽILUS PLAUKUS 
ant visados. Vartok 
ROXY FOR GRAY HA1R 

Naujas išradimas sugrąžins ?feia-ryta iš 12 _ :
1U ii ic*i- jų J ViJU3 uaiui- Si

čiams net šimtą penkias de- J cinkus, keturi pramonę ir » u,k*' Su Pns,un'
šimts dolerių, nors pats bu- i keturi visuomenę 
vo nepasiturintis.

Jungtinėse Valstijose gy
vena jo brolis Kazimieras
Vaidila, bet jo adresas neži- Belgijos Informacijų Cen- 
nomas. Pageidautina, kart tras praneša, kad naciai de- 
jis skubiai praneštų savo portavo iš Belgijos 250.000 J 
adresą Lietuvos Generali- vvru jr moterų darbininkų { 
niam Konsulatui New Vokietijon priverstinam » ALEXANDER’S
Yorke. darbui. Tai esąs vienas ♦ CASTILE OLIVE OIL

nenktadalis visos belgų dar- J SHAMPOO

<XVSLK7ViXLG5

BELGIJOS DARBININ
KAI NACIU VERGIJOJ.

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

ti • TIKRAI GERI 
PREPARATAI

Pa j ieškomos seserys 
Keverytės.

Magdė ir Adelija Keve
rytės, kilusios iš Gaisrių kai
mo, Pilviškių pašto, Mari
jampolės apskr. Jos pačios 
ar apie jas žinantieji teik
sis pranešti adresus Lietu-

bininku klasės.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokiu ligų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk- 

VOS Gen. Konsulatui, 41 W. Bmis ir Lapais. Joje telpa 311 vardu 
82nd st.. New York, N. Y.

ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
SOCIALIZMO TEORIJA

Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš 
kiais faktais parodo, kaip iki šiol kei 
tesi draugijos formos, ir kodėl turės 
but pakeistas kapitalizmas.

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

“NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METŲ JAUNESNE

Washin$onas praneša, 
kad šiomis dienomis anglų 
orlaiviai išmėtė j okupuotos 
Francuzijoj miestus dau
giau kaip 2.000,000 knyge
lių, kuriose Amerika ragina 
franeuzus nepasiduoti na
cių priespaudai. Aūie 

: 1,300,000 ų SDausdinių bu- 
! vo numesti i Paryžių, apie 
600,000 į Lille.

GEFA FARMA
| 175 akerių farma. 40 akerių gero
miško, apie 1'5 dirbamos, įrengimai, 
stuba, barnė. farmos įrankiai, maši
nos. raguočia mulai, avys, būrys 
vištų. Kaina -2,700.

| ANTRA F.RMA apie 35 akeriai 
,apie pusė dihamos, gerai įrengta 
stuba. barnė, eina akmenuotas ke
lias pro namiS Kaina $EROO. 

i F. RUDZIMS, BBRLIN, MD.

I4

J padarytas iš tikro- 
I io Castile muilo.
J U. S. P. Išplauna 
{ pleiskanas ir viso- 
I kius kitus nešvaru- 
J mus ir sustiprina 
J odą. 50c. už bonką.

J ALEXANDER’S
j REFRESHING TONIC »
J Aliejų ir _(>dą Gydančių Vaistų J 

gyduolė dėl J 
- gydymui. « i

HA1R

lietuviškad. angl^kai . J £Š^r%l£paaiškinimai kokias • Vį,au^f ? Tnl'Q 0305
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. »’’^t>c •z * p ’ i m ♦
'Prašau iš Kanada, štampu nesiusti ’ .. Pasižymi savo gerumu Pusiun- ,

- Kanados doleris dabar tik 80 centų.) Jc«am per Pastą į visas dalis Su-,
- Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus t vienytų Valstijų.

geriausia siusti Money Orderiu, arba • 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-1 ; •

t 
t 
I

PA! L MIKALAUSKAS 
248 W. FOURTH STREET

SO. BOSTON. MASS.

ALEXANDER’S CO.
411 VV. BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS. J

SteOaklingos Gyduolės, Kurios Pa- 
aaikina Žilimą. Plankų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jot 
•ti taiso žilus plaukus koki bū
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užaisakvk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų. 
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
P. O. Box 305, CHnton, Ind.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

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

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road,
| South Boston, Masa. TeL SOUth Boston 2271.
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vsoteriks Pasiskaityt
•X ’ A. AT ctzvuttt TVARrn

Moterys ir Karo Metu Mėgsta Madas

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICHEISONIENe.
kuri yra ištekėjusi už tūlo 
Parkerio.

Apie tuos šešetukus buvo 
rašoma ir 1934 metais, kai 
Kanados francuzė Dionne 
pagimdė penketukus. Mrs. 
Parker tada kelis kartus 

per radiją, aiškin-
.... , - - , dama. iog penketukai nėraprasidėjus karu. musų ki d- ;okįa nes j; Mrs.

bas.eme <lart>uous ir Raudo- ?a. kel. esami viena -U 
no,o kryžiaus naudai. Tai.?jku Bet niekas rimtai jos

neklausė ir tai tamsiai Ka
nados francuzė1 teko visi 
“Laurai.”

Dabar, kai Arizonoj mirė 
oenktoji iš tų šešetukų, Mrs. 
°arker vėl atsiliepė spau-

DORCHESTERIO MO
TERŲ KLIUBAS.

Jau du metai, kai Bosto
no priemiesty. Dorchestery- 
je, gyvuoja lietuvių moterų 
kliubas, kuris yra surengęs 
jau ir keliata pasilinksmini-

vakarėlių. Dabar gi, haJOe’°mo

Tai 
labdaringaiyra kilnus, 

darbas.
Laikas dabar liūdnas 

ypatingai motinoms, kurių 
sūnus yra šaukiami kare1 
laukan. Niekas neaprašė 
motinos širdies skausmo 
kuomet jos mylimas sūneli 
yra statomas ant pražūtie į 
slenksčio. Bet asaros ir ai-: 
manavimas čia nieke nepa 
gelbes. .Mes turim dirb’ 
kiek galime ir kiek galim 
padėt Amerikos vyriaus} 
bei, kad ji kuo greičiaus: 
laimėtų ši karą.

Padėti mes galime viso-, 
kiais budais, štai. mu-r 
Dorchesterio motetu kli«-•

loj. Sako. 
-ešetukų aš 
iena.

iš tų Chicagos 
likau iau tiktai

MOTERŲ GROŽIS.
Ar moterų grožis yra Die- 

o dovana, ar velnio žaban
gos? Moterį} grožis yra toks 
dalykas, kuri reikia šventai 
siekti ir švariai mylėti, kaip 
ir kokią šventenybę.

Juo dalykas kilnesnis ir 
bas nutarė suruošti Whist nekaltesnis, tuo lengviau ji 
Partv sausio 3! vakarą it utept: ir tuo budu velniui 
pelną atiduoti i Raudonoje ’ parduoti. Žmonių daugu- 
Kiyžiaus fondą. Vakaras | ^as nemoka moterų groži 
įvyks subatos vakarą, pc tinkamai gerbti, dėl to jie. 
numeriu 1436 Dorchester j pakliūva velniui ir mano 

netoli nuo Field’s cor- patį groži velnio spąstais 
i esant ’

Moterys rūpinasi karu ir pa< ėda vyrams savo šalies priešus nugalėti, bet tuo pačiu laiku 
neužmiršta ir madų. šis vaizdelis parodo keliatą vėliausios kūrybos pavyzdžių.

“KELEIVIS” 9U0DA KNYGŲ
“Keleivis” turi daug gerų knygų, kuria* nori paskleisti , tarp savo draugų kaip galima lengviausiomis sąlygomis, todėl leidėjai daro šitokį pasiūlymą:
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją ir prisius 

jo prenumeratą vieniems metams, tas gali pasirinkti sau 
už visą DOLERĮ knygų iš žemiau paduoto kataliogo. Tai 
bus “Keleivio’’ dovana. Mes apmokėsime ir persiuntimą.

Bet prašoma pasiskubinti, nes kai kurių knygų jau ne
daug beturim. Kol jų dar bus. jų galima pasirinkti ir dau
giau kaip už doleri, tik tokiam atsitikime skirtumą reikia 
primokėti. Pavyzdžiui, jei pasirinksite už §1.50, tai 5C 
centų reikės primokėti.

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

O kas pirks knygų už §2. tas gaus jų už §4. Vienu žo
džiu—jus mokat už knygas tik puse kainos, o kita puse 
“Keleivis” jums aukoja.

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

-r -Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. lai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemes

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖSGARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje 

iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbine senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai.

nu« r>N,fni e,,4„i„;„., •» vaciaosi, kur jie gyveno ir Ko
kius jie sentikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. S1.<W

nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim
tai kitų klausimų. į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 

į ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 

i faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
I nigu argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina

ave., 
nėr.

Kliubietės kviečia mote
ris ir vyrus atsilankyti ir pa
remti ši labdaringą darbą 
Kliubietės paruoš 
džių ir prie to da laimėto 
jams bus skiriamo 
nos.

Gyvenimo aplinkybės tu
ri didelės Įtakos i žmogaus 

užkąri- pasisekimus, bet žmogaus 
tvirta valia ir pasitikėjimas 

dova- -avimi tą Įtaką daugumoje 
B. Kliubietė. atvejų nugali.

APIE TUOS ŠEŠETUKUS.
Ar gali moteris pagimdy

ti šešetą kūdikių vienu 
kartu?

Alincia Busimell Parker, 
kuri dabar gyvena Silver 
Lake miestely, New Yorko 
valstijoj, sako kad gali. Ji 
pati esanti viena iš šešetu
kų, gimusių Chicagoje 1866 
metais. Jos tėvai vadinosi 
Bushnell pavarde, bet abu
du mirę dar jauni būdami 
—motina atsisveikino su 
šiuo pasauliu susilaukusi 
vos 39 metų amžiaus, o tė
vas turėjo 45 metus, kai pa
liko savo vaikus našlaičiai'.

Iš jų šešetukų trys buvę 
vaikai ir trys mergaitės. 
Vaikai išmirę dar jauni bū
dami, mergaitės gyveno il
giau. Viena jų mirusi Šiomis 
dienomis Arizonos valsti
joj, Flagstaff mieste. Dabar 
vra likusi tik viena Alinciia.

Jeigu nenori niekuo dau
giau buti, kaip tik grums
tas, tai ir liksi grumstas, o 
narsiųjų kojos tave min
džios.

PaSit įkvjiTrct?
didelis budo pagrindas.

Daugybei žmonių niekas 
gerai nenusiseka todėl, kad 
jie imasi darbo, neturėdami 
tvirto nusistatymo žut-but ji 
padaryti.

1421 m. spalių 3 d. popie
žius patvirtino pirmą Lietu
vos vyspupą.

Kuių Vincas.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

.a O-- š'T’ičiv.' pilietybes įstaty- 
na: -u reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių i- anglu kalbo-e 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida Kaina *->Aa

TABAKAS.
Arba liaukimės, vvrai. rūkę. nes 

tabakas vra nuodai. Kaina .... 25c.

Liudininkes Hill’o Byloj

šitos tns moterys vra valdžios liudininkės Hill’o byloje. 
Hill yra New Yorko kongresmano Fish’o sekretorius ir yra 
kaltinamas kreivai prisiekęs. Iš kairės į dešinę čia yra pa
rodytos: Elizabeth Tomai. Harriet Johnson ir Mrs. Speil- 
man.

Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė paredo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškintą, visa jų benatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tounsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ............................................ 25c.

BEN-HUR.
Istoriška apysaka iš Kristaus lai

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
paplovė šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. daugybė straipsnių, juoku ir tt. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz- .Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. 
dais. Kaina ...................................... 10c.

................................................ 2oC.

APIE DIEVĄ, VĘLNIĄ, DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. Labai įdo-

_______________ nius ir pamokinantis kūrinys.
Kama ................................................. 25c.V. Kondratui.— Draugas putų visokios organinės me-

‘ ‘ džiagos. Todėl su fertilaize- A?*ERJKOJ -T Arba kaip Romos katalikų kuru gas
JHS Hans Schmidt New Yorke

APIE VALGUS. RED AKCIJOS ATSAKYMAI.
JAI ČIO LIEŽUVIS ŽY

DIŠKAI.
Išvirus šviežią jaučio liežuvį 

nulupk ir supiaustyk plonai?- 
pleskeliais. Ištirpyk puode porą 
šaukštų sviesto. įdėk smulkiai 
supiaustvtą svogūną ir paspir 
gink: įberk šaukštą miltų ir iš
maišyk. Dabar užpilk du puo
duku karšto vandens, kuriame 
liežuvis virė. įberk biskuti trin
to muskato (nutmeg) ir cina- 
rnOnū. Įpilk du šaukštu ukšuSG 
ir šaukštą cukraus. Viską užvi
rink. sudėk supiaustvtą liežuvį, 
uždengus pašutink 10 minutų ir 
duok valgyt.

BIFSTEIKAS RUSIŠKAI.
Supiaustyk •‘round” steiką 

ilgais siaurais bryzais ir ap- 
spirgink ištirpytam svieste ar
ba kituose riebaluose: idedant

sakai tiesą, kad pūdymą? 
žemės našumo nepakels, 
jeigu neduosi jai trąšų. Lie
tuvoje Įprasta kas treti me
tai pūdyti dirvą, nes tais 
metais vežamas mėšlas, to-' 
dėl duodama jam laiko su
pūti. Nuo to pareina ir “pū
dymo” vardas. Amerikoje 
tokie “pūdymai” nemadoje. 
Beveik kas metai i žemę pi
lamos dirbtinės trąšos, ir 
kas metai būna geras der
lius. Bandymai jau parodė, 
kad javai ir kiti augmenys 
minta ne pačia žeme, bet 
tuo maistu, kurio jie randa 
žemėj. Maistas gi, kuriuo 
augmenys gyvena, susideda

nu jos ir nemaišomos, 
beria atskirai.

Juozui Paškoriui.—Žemė 
sukasi aplink saulę, bet pati 

irgi nestovi vietoje: 
ji sukasi aplink didesni 
traukimo centrą, 
su savim ir mūsiškę pla 
neta.

JUOKAI.

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
_ ... ... . - 379 puikiais paveikslais, perstatan-

------------ 1 Dalijant Detroito lietuvių socialis- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su-
vilkrtamu $arn? plakatus netoli nuo bažnyčios, tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kns- 

kunigo pakurstyti brostvininkai uz- taus. Įgijęs šią knyga niekas nesigai- 
puolė juos ir žiauriai sumuse. Sočia- -- — . . . — . -- . -

l lis ta i iškėlė užpuolikams bylą, kuri
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- KUR MUSŲ BOČIAI 
sais teismo rekordais ir liudininkų xi------- 1——r.”_2  arT f O U y ulei I?* • <1.1721 • •••••••••

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.TAI BENT GALVA Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
. . , _ klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-

Issigerusi moterele. nusitve- nas katalikas ir socialistas. Parašė 
rus už lempos stulpo, žiuri į y»^anderveltie’ verte Xardunas'10c 
pravažiuojantį automobilių ir
sako: Kai

r.vvE\n?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

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

sesis jų žeme gauna iš oro 
bet keturius reikia pridėt— 

smulkiai supiaustvtą svogūną, i tai nitrogėnas. fosforas, po- 
Sumaišyk šaukštą sausos muš- tašius ir kalkia’. Nitrogėnas 
tardos su šaukštu miltų, užpilk
ant jų du šaukštu riebalų nuo 
steiko. sutrink, atskiesk dviem

SIELOS BALSAI. LIETUVOS RESPUBLIKOSiam Poiki knyga, daugybė labai gražių ISTORIJA.iŠ anie 10 elementu Anie "" >».«». J eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- šitas veikalas parodo, kaip nuo
į® ,. . x „ - _ . " Įpila penkis galionus, tai jis le- tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė-

aš

—Tai bent galva!

kia kaip pasiutęs, o 
išgėrus ves pantukę 
vietos pasijudinti.

yra gaunamas iš oro, bet 
pati žemė negali jo iš oro 

' pasiimti: ji gali perduoti
puodukais buiiono ir išmaišius' žemei tik tokie javai, kaip
užpilk ant steiko. uždenk ir te
gul sau palengva verda. Bai
giant mėsai virti įdėk kelias

dobilai, vykiai, lubinai ir kt. 
Nitrogeno yra ir fertilaize- 
ry, bet jis brangus, todėl

TEISME.
žmona apskundė savo vyrą, 

kad jis ją sumušęs.
Teisėjas kaltinamajam:
—Tamsta jau antru kartu

i-nririė graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 kos vedė kovą su caro raidžia, ir kaip 
vargše puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė-

negaliu iŠ Audimo apdarais ........................ $1.50 mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad at-teigtos nepriklausomos Lietuvos 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, rubežius ir kaip šalis yra padalyta Į 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio apskricius. Tai yra vienatinė knyga, 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- kuri oarodu, kaip gimė Lietuvos Res- 
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- publika, čia telpa visi svarbesni do

kui

GERT IR VALGYT?

žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus,

bulves, supjaustytas taip pat ii-: geriau sėti dobilus. Pirkti-
gaiš gabalais. <teikas.• nes
-Jei reikės, galima dapildvt dau- tl SU mažesniu mtl'Ogėno 
giau vandens ar buiiono. Ka: 1 nuošimčiu. Jos bus piges- 
bulvės bus jau minkštos, nu-; nės. Trąšų stiprumas visuo- 
imk nuo ugnies. įpilk 2-3 šauks- met yra žymimas ant maišų 
tus tirštos rūgščios smetono:
tuoj karšta duok i stala.

umęntai: Steigiamojo Seimo nuta- 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- rimai, taikos sutartis su bolševikais, 

esi teisiamas UŽ žmonos-sumu- iam re’kia riebalų? šituos klausi- sutartis sn latviais, aprašymas visų 
“ ’ . , . . mus suprasi tiktai iš šios knygutės, mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne

Pereitą kartą -Žadėjai jau-i-Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 

lis vidaus. Kaina ;-..r..,........ $1.00

Arba tiesus ir trumpas kelias į KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- |Ctv t iinrnn i i-a 
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su- ’ AIZLUJUDA V O ŽEMŲ. 
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, Labai įdomus senovės filosofų da
ili., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose leidimai apie žemes išvaizda. Antra 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 knygutės dalis yra: ‘‘Išvirkščias Mok

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”I MATERIALISTIŠKAS Kaina ....77........ ...  lOc.ISTORIJOS SUPRATIMAS. KODĖL Aš NETIKIU
ši knygelė aiškina proletariato fi- j TtJEVAo 

9 I„v ion, Tinmii-iiv torr>oto lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas •
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
kius, tai perskaityk šitą knygelę, negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
Kalba labai lengva. Knyga protau- nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
jantiems darbininkams neapkai- 1
nuojama. Kaina ........................... 25c.

Šimą. Fėreitą kartą-žadėjai. jauu-Parošė D-ras G-mus. 
du teu UUUUU9. runu- p;^tu |os daugiau neliesti. Ką. 
trasas tarta galima pirk- ;iabar pasitej^imui? SVEIKATA.

—Aš. pone teisėjau, pirštu 
jos neliečiau, bet šluotkočiu ap- 
šventinau. '

ir I trimis

BU-STRIKAS ISPANIŠKAI.
2 svarai “round" steiko.
2 šaukštai bile alyvos (sala i • 

oil).
3 vidutiniški svogūnai.
2 šaukštai sukapotos 

ruškos.
1 galvukė česnako.
3 nedideli žali pipirai.
6 vidutinės bulvės.
2 šaukštai druskos.
Miltų ir pipirų, 
į Alyvą sudėk petrušką

piaustytą svogūną ir čielą čes
naką. Paspirgink, kad svogūnai 
parustų. Išimk česnaką, sudėk 
keturkampiais šmoteliais su-Į 
piaustytą steika ir gerai ap-1 
spirgink. Dabar sudėk supiaus-; 
tylus žalius pipirus, druską.' 
pipirus. užpilk verdančiu van-1

skaitmenimis, pa- 
j vyzdžiui: 3-1 "-6. Tai reiš- 
ikia: 3 nuošimčiai nitrogė- 
i no, 10 nuošimčių fosforo. 6 
• nuošimčiai notašiaus. Tai
, aukštos rūšies trąša. Jeigu 
žemė lengva ir reikalauja 
stipresnio patręšimo, tai pa- 

t į tartina pirkti 1-8-5 fertilai- 
zeri. Čia bus 4 nuošimčiai 

1 nitrogeno. Ypač jis reika- 
! lingas bulvėms, kurios turi 
menkas šaknis. Kornams 

j toks stiprus fert3aizeris ne

BIZNIS YRA BIZNIS.
Agentas: Kodėl tamtsa nori 

apdrausti savo vyrą nuo ug
nies? Juk jam numirus, tamsta 
nieko negausi...

Jauna žmona: Matai, apdrau- 
da nuo ugnies pigiau kainuoja, 
o pinigus jūsų kompanija vis
tiek turės man išmokėti, nes aš 
esu nutariusi sudegint savo vy
rą krematorijoj.

su-

LYTIšKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė

u»ą^iiTifYl<ėę npc ij spknvę Iii- D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiurė-: apsimetęs. ne> jį saKnys ia ir papiIdyta laida. Kaina _ 25c. 
| bai ilgos ir jie minta visa

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

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

knygutės ....................................... 20c.

MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingu monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristi“kos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

dirva. Avižoms ttupgi nerei
kia stipraus nertilaizerio. 

I nes jų šiaudai įaugs labai 
' sultingi ir sugulsiant žemės. 
Avižas visuomet patartina 
sėti po komų
buvo neblogi, i 
derės gerai ir b

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- , - . .

Į viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo draugijos formos, ir kodėl turės bnti 

į daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5Oc

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiaisLIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
\VAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1942 METAMS. 
PIRM.—.Juozas Mačulis,

906 Prescott st., Waukegan, III. 
Jei komai PIRM- PAGELB.—F. Sedoravičia, 

733 Lincoln st.. Waukegan, III. 
PROT. RAST.—Susana L. Gabris, 
730 McAlister ave., Waukegan, Iii. 

I2D.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth st., Waukcgan, III.

avižos uz- 
kito patrę- 
liškai va- 

Ameri-
, . , . - - ; Šimo. Lubinai aori).u, kad mėsa apsemtu, ir uz-' j- • i • 
i i i-4 • dinasi lupmus.dv’?gus pašutink lėtai apie va- i r r . . . . . .i r-n, 4 • 4i4 ! k°? farmenai iu' nevartoja,landą. Sudek tampat ketur- rv J, į Dobilai tinkatampiai supiaustytas bulves.t , ,i „i - f -i -4 i duodabulves bus minkštos, sosa i j-, , i krauna dirvondar kelias ,,.• j
minutas pašutink ir duok karš- ■ , ,ktam. kad sumaz 

i tingumą ir kad

Kai 
sutirštink 
minutas f 
tą valgyt.

nau, nes 
gero »' iš|ro ir pri- 

nitrogėno.

Audeklo apdaruose .................... 75c.

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau- 

1 simą aiškina garsais Vokietijos so-

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

užsitikintis VyTas: (2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korektn. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt .... 15c.

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
111 McKinley ave., Waukegan, III. Kaina ...................................... lOc.

KfL<GriSu?BftJAI ~ D' Lauraitis’i ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus. ' Žiogus” yra labai pamo-

M. Kernagis. kmanti knyga. Is jos sužinosi, kaip
dirVOIl tik Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

. , - dieni kožno mėnesio, 1:00 v. po pie-
JOS TUKS- i tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. Hth 

iitU SU- ’r Adams Sts., Wankegan, III.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METI’.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra- kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
stų žmonių, vyrų ir moterų. buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Kaina .............................................. 25c. perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

I
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ANGLIŠKOJI SPAUDA.

Lenkų ir rusų bendradar
biavimas.

Sausio 10 d. “New York 
Times’’ Įdėjo koresponden
ciją iš Londono, kurioje at
pasakojama Lenkijos mini
stro pirmininko generolo Si
korskio laikraštininkams 
duotas pranešimas. Anot to 
pranešimo, lenkų armija 
Rusijoje bus padidinta nuo 
dviejų iki šešių divizijų.

Sikorskis taip pat pareiš
kęs, kad Lenkija ir Rusija 
turinčios gyventi kaitų. 
Lenkai esą nusistatę nuo
širdžiai bendradarbiauti su 
rusais, nežiūrint rusų provo
kacijų tuo metu, kad Rusija 
“žaidė su Vokietija.”

Kiek tos provokacijos bu
vo rimtos. Sikorskis paro
dęs laikraštininkams Rusi
jos žemėlapi, kuriame sužy
mėtos vietos, kuriose apgy
vendinti ištremtieji lenkai. 
Dar esą lenkų tremtinių sto
vyklų. kurios nesurastos ii 
todėl žemėlapyje neatžymfe- 
tos. Kai kurios tų stovyklų 
esančios tolimiausiuose Si- 
byro užkampiuose. Viena 
esanti net neapgyventoje 
Novaja Zemlia saloje, o ki
ta—Prano -Juozapo Žemėje, 
kur dėl amžino šalčio veik 
jokie augalai neauga.

Sikorskis sako, kad tarp 
pusantro ir dviejų milijonų 
lenkų buvo deportuota Į S07 
vietų Rusiją. Dabar jie visi 
esą paleisti. Kuibyševe jis 
matęs 700 lenku, iš kurių 
200 vaiku. Dešimtis nuo
šimčių vaikų jau išmirę.

Ta pačia proga genero

las Sikorskis išreiškęs padė-

Aktą, to Akto pagrindinius 
nuostatus, pateikia ištraukų 
iš 1413 m. Horodlės Akto, 
vėlesnio 1446 m. Akto ir 
prieina galutinį unijos Aktą 
1569 m. Toliau Raczkie- 
wicz įrodinėja, kad toji uni
ja buvusi geografinė ir ap
sigynimo butenybė; unijos 
tradicijos jungusios tas dvi 
tautas, sunaikinus jų valsty- ja. 
bes ir sukilimų metu. Toji 
istorinė apžvalga šitaip bai
giama: “Dabartinio karo 
eiga po skaitlingų ir karčių 
prityrimų patvirtina tokių 
unijų naudingumą.”

Kur toji “naudingoji” 
unija nuvedė lietuvių tautą 
ir ką jai naudingo davė— 
nepasakoma.

RUSŲ SPAUDA.
Du reikšmingi mums straip- 

niai “Novoje Russokoje 
Slovo.”

Gruodžio 27 d. šiame Ke
renskio krypties rusų dien
raštyje tilpo redaktoriaus 
M. Veinbaumo straipsnis 
“Karo pasitarimai Wash- 
ingtone.”

Rašydamas apie pasitari
mus Washingtone tarp pre
zidento Roosevelto ir Chur-

paskutinio karo. pasidarė 
nepriklausoma respublika 

i buvo tiesioginiai Vokietijos 
inspiiuotas, kaip jis bebūtų 
paviršutiniai perstatomas. 
Pripažindama Penktąjį Pa- 
dalinima, užgrobdama ir 
okupuodama Vilnių, Lietu
vos respublika ne tik išda
vė herojiška ir bejėgi kai

Prezidentas Rooseveltas Kongrese

tikromis ar tik naudotomis 
priežastimis, tų derybų nu
traukimui. Nes iš esmės Ru
sijai priklauso visos teisės į 
Besarabiją ir į žemes, Len- _ __

Tl * 1 1 * T _ l - .. —* Į myną. Ji išdavė asvo brolius
i ir seseris. Ji išdavė tokius 
vyrus kaio Adomas Micke-| 
vičius ir Juozas Pilsudskis, i 
abu lenkai, kurie iki pasku
tinei savo gyvenimo dienai

gal Pilsudskio režimo uzsi- 
manymą. Rusija turi visas 
teises peržiūrėti santykius 
su Baltijos šalimis ir Suomi- 

Savaime suprantama,
yra skirtumas tarp Baltijos,, Įakįau už \ iską brangino 
Šiaip ar taip dabai dalyvau- Lietuvos žemę. kurioje vra
jancios bendrame Rusijos 
apgynime, ir Suomijos nu
ėjusios su ašimi ir esančios 
kare su Rusija ir Anglija. Taip, mums rodos, teisin-

gimę tiek daug 
į patriotų.”

kitu lenku

Toks pat skirtumas yra tarp 
Rusijos ir Lenkijos, kaipo 
Rusijos, Anglijos ir Jungti

gai autore įspėja, kad drau
gai ir priešai ją kritikuosią 
už tokią galvoseną ir rašy-

nių Valstijų sąjungininkės naą. Mes nuo tos kritikos su-
ir Rumunijos, perėjusios į 
jų prieš liogerį. Kitaip sa
kant, Suomijai bei Rumuni
jai teks priimti taikos sąly
gas, kurios atstatys visos 
Rusijos teises ir kui- lemian
tis žodis priklausys Rusijai, 
tiesioginiai tų dviejų šalių 
užpultai. Baltijos šalių klau
simas, kiek dabartinė Rusi
ja jas apima kaipo Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų sąjun
gininkė, yra grynai viduji
nis federatyvinis Rusų klau
simas. Gana keistai atrody-

silaikysime, nes skaitome, 
tai kas pasakyta yra per
daug pikta ir žemiau viso
kios kritikos.

“The Evening Štai’’ išei
nąs Washingtone. gruodžio 
22 d. antrašte: “Minister 
says Lithuania is Aligned 
Against Axis,” rašo: “Dr. 
Povilas Žadeikis, Lietuvos 
ministras Washingtone šian

5<?p Halas Pasiimi

. '-i ’ « ’vi

ši nuotrauka parodo prezidentą Rooseveltą, kai jis sakė pra Įkalbą Kongresui atsidarant. 
Šitoj kalboj jisai pareiškė, kad karui laimėti Amerika šįmet turės išleisti 56 bidonus do 
leriu.

drąsiai skambėjo meilė sa-' dalyvavo operos solistas Vilniaus Filharmonijos cho- 
vo kraštui, savajai gamtai; Kučingis. Orkestrui diriga- ras ir solistas Stasys Liepa. 

.. - . , dėl Lietuvos ateities buvo vo Vytautas M ari jošius. Ar- Dirigentas buvo Stasys Ši m-
dien pranese, kad .10 tauta I karštai skelbiama, kad “ug- tistė E. Žalinkevičiutė dek- kus ir Jeronimas Kačinskas.
pageidauja buti laikoma 
pusėje tų valstybių, kurios

chill’io ir abiejų šalių karo tų tokia prieštotalitarinių kovoja prieš Ašį ir savo vy- VVjįę 
vadovybės, redaktorius sa- valstybių sąjunga, kurioj nausybės vardu pareiškė Kelias 
ko. kad tie pasitarimai skai-i vienas jos narių reikalautų onll!1 ”• •. • i- • , . . __ ■____ i.:i.„sumažinimo teritorijos kito 

iš savo sąjungininkų!
Belieka santykiai su Len

kija.’’ (Šią dalį, mums ne
retais dėl pritraukimo jų svarbią, apleidžiam.—Gen. 
dalyvauti bendram karo Konsulatas). Toliau auto- 
plane jau vedamos ir, kaip rius tėsia: “mes 1939 m. bu-

tomi preliminariniais, nes 
juose nedalyvavo dar So
vietų ir kitų sąjungininkų 
vadovybės. Derybos su So-

pranešama “iš gerai pain- vome tos nuomonės, kad są-
formuotų šaltinių.” Sovietai jungininkai privalo paten- pajėgoms jo kraštą valdant, cevičius padainavo keliatą
sutinka įsijungti į bend rakinti rusų reikalavimus. tai "------

ka anglam? už suteiktą pa--planą su sąlyga, jei sąjungi- butų visai natūralu, jei Ru-
1 ninkai pripažins Sovietų sija kviečiama į karo sąjun- 
teises į Baltijos valstybes gą, kurios sunkumas tenka 
(Lietuvą, Latviją ir Estiją), daugiausia pakelti jai, ir 
Suomiją, Besarąbiją ir dalį kur paliečiama jos neginči- 
Lenkijos. jama (?) teisė.

Tame pat dienraštyje Anuo metu sąjungininkai 
gruodžio 30 d., buvęs Ke- padarė didelę klaidą, klau- 
renskio ministras VI. Lebe- sydami virš saiko neteisėtų

galbą.

Lietuviu daktarai mobili
zuoti vokiečius gelbėti 

nuo ligų.
“The New York Times” 

sausio 8 dienos laidoje pa

nimi, kalaviju ir bočių dva- lamavo eiles. Algis Griškė- Be galo malonu buvo kon- 
sia,” atstatysime savo Tė- nas skaitė apie poetą Ksa- statuoti pažangą, kuri pada- 

verą Vanagėlį. Prelegentas ryta kelių paskutinių mėne- 
... . ... . - paskaitas skaitė ypatingai pažymėjo poeto šių bėgyje.

8?,.^_SĮmPatkl4 n* visišką pa- ekonomistas Gediminas meilę Lietuvai ir jo pasiilgi-, Įdomu pastebėti, kad jau 
sitikejimą Amerikos gink-! Galvanauskas, inž. Ernesto mą tėvynės, puikiausiai pa- kuris laikas, kaip nei per 
luotujų pajėgų pergalės zy-j Galvsmausko hrons “Lietu- reikštą populiariškiausioje Kauno, nei per Vilniaus ra- 
^iaiS- Į kio” choras, vadovaujamas dainoje “Kur banguoja Ne- dijus, programas baigus,

“Dr. Žadeikis sakė, jis Mykolo Liubeckio. atliko munėlis.” Ypatingai dabar nebegiedami vokiečių him- 
žiurįs į Anlanto Chaną kaip keliatą lietuviškų dainelių, pasiilgsta tėvynės išblaškyti nai. Programa baigiama vo- 
į Liet-vos respublikos tauti- Iš Kauno teatro buvo per- po visą pasaulį musų lietu- kiečių karių daina “Nach 
nės laisvės atstatymo laidą, duotas derliaus šventės mi- viai. Jie dabar tikriausiai; Osten” (Į rytus).
kuri neegzistuoja vokiečių nėjimas. Solistas Stepas Ba- kartoja Vanagėlio žodžius ---------------

apie Lietuva, kur “juoda LIETUVOJE UŽDRAUS
TA KELIAUTI. 

Šveicarijos telegramų a-
Prezidento Roosevelto a.ri« B operų. Vilainis skai 

ir premjero Churchill’io At-I e ap.‘,e P»etą MaironĮ, Vą- 

lanto Charta pareiškia, jis e su didžiuoju dai- 

- - - < mum. ’ Dr. Jonas Motuzas

duona daug gardesnė.” 
Daugiausia, pasak prele- į
gento, pasigenda tėvynės gentura praneša iš Rygos, 
tie nelaimingieji, kuriuos kad Lietuvos, Latvijos, Esprimine, kad “suverenines , • - u a • a-u 1 ------ -------------- >--------•>—> —teisės ir nepriklausomybės 5ka,t? r™a, Lietuva Euro- rusai isgaberto i Sibyrą kui tijos ir Baltgudijos gyven- 

turėtn hmi atstato fnmc P°s ženkle.’ Dainavo Man- musų lietuviai kenčia alki ir toiams uždrausta keliauti.musų 
šalti.

Labai idomi

tojams uždrausta keliauti, 
nes Pabalčio valstybėse da- 

buvo trans- bar siaučia dėmėtosios šilti-

turėtų buti atstatyta toms 
tautoms, kurios yra jų prie
vartos keliu nustoję.“ .. . y- ..............TT., .<<KT T. „ liauskas. Kauno stotis trans- Racija is \ įlniaus radiofono nės epidemija. Iš Vokietijos

Nors Lietuva maža tau- liavo iš \ ilniaus radiofono simfoninio orkestro kon- taipgi uždrausta i tuos kraš-
vL'zycFvn l'nrmorto L’nm'oTno > i _ j •

tija Liučienė, Vladas Baltru
šaitis ir Benediktas Vasi-

skelbė Karo Departamento , „ ... - v t> 1 • r» j o • 1 «gauta iš Eutodos praneši- įęv rašo: laikas pasalinti Beko ir Rydz-Smiglo pro 
ma kuriame smulkiai anra. “kliutĮsi; .. . testų ir bijodami (žeisti

Šį žodi jis ima į kabutes, jausmus Baltijos salių... J1 atsisano outi paiai-
norėdamas. turbut, pabrėž- ...Kai kurie dalykai taip i arba būti paau-
ti, kad tos priežastys, kurios aiškus, kad dėl ju negali' didžiųjų kaimynų nau-

mą, kuriame smulkiai apra 
šomi vokiečių kariuomenės 
vargai rusų fronte.

Vokiečiu kariuomenėje ,, . ...
užimtuose' kraštuose plin- Ulu.do sąjungininkams susi- buti ginčų, 
tanti dėmėtosios šiltinė?i su Sovietais vra tikru- jr tada. pagaliau, baigsis 
epidemija. Be to. pasatruo- m?Je. P?r menkos, kad būti tie su užsispyrimu dabar 

kliūtimi tokiame rimtame kartojami “šnibždėjimai,” j 
reikale. _ kad “tarp sąjungininkų iri

Autonus įsvedzioja, kad Rusijos egzistuoja kokie tai |

ju metu tarp vokiečių ka
reivių paplitęs gripas. ku
riuo sergą net iki pusės ka

ta ir jos geografinė padėtis orkestro koncertą, kuriame certo, 
nepavydėtina, ministras sa-

kuriame dalyvavo tus keliauti.

reiviu kaikuriuose daliniuo- pagrindinę jėgą šiame kare ■ suomiško-baltiško-lenkiško 
prieš totalitarines valstybes pobūdžio sunkumai,” bai- 
sudaro Anglija, Rusija ir gįa autorius.
Jungtinės Valstijos. Tad gįe abu straipsniai dar! 
reikalmga, kad visos kliu- kartą įrodo^ kad rusų bolše- i

____ ____  _ _____r___ tys* kurios neduoda joms vikų, monarchistų ar rusu
mos lietuvių, latvių ir estu'tarp savęs susitarti butų eseru nuomonės visai 
daktarais. ! prašalintos. Jokių tento- nesiskiria, kuomet paliečia-

‘riahnių pnestaravimų tarp mi interesai “edinoj nedeli-tn trini -vo 1 ct-irKin noco Vai •». z • _ j _ i__ __

sė. Šią padėti dar labiau 
sunkina netekimas didelio 
skaičiaus daktaru kovose su 
rusais. Vokiečių daktarų 
vietos dabar esą užpildo-

dai. Lietuva turi turtingas 
istorines tradicijas, kurios 
sudaro jos sielos dalį ir ji 
turi noro ir sugebėjimo ves
ti nepriklausomą gyveni
mą nesikišdama į teisėtus’ 

! savo kaimynu interesus.”

Kauno Radijo Pa
siklausius.

Strategiškos realybės. ■ trijų valstybių nesą. Nei moj” (vienos nedalomos...
“Tho : J^mės Valstijos, nei An- Rusiios). Tarp Joano Kali-

1 To!/ rt g-lja nepretenduoia 1 ta (Rusu žemiu rinkiko) ir
lo 1941 m. snahų menesį riias npi vipna npi R11- _____ Z
yra tilpęs straipsnys “Re- 
construction ‘ and the U. S.
£>. R..” kurio autorius Bal- 
bus sako: “Pokarinė trijų 
lidžiujų valstybių koopera- talės” 
<Sja turi remtis strategiš- 
Ipmis realybėmis. Nepa- 
rrirškime, kad Bautijos val-

rijas nei viena kitos, nei Ru- Stalino skirtumo nėra. 
sijos. Nepretenduoja ir Ru
sija į bet kokias Anglijos te
ritorijas. Bet yra kai kurių 

5 liguistų “detalių.” Šios “de- 
esančios detalėmis

KNYGŲ APŽVALGA.
Lenkė sako, kad Lietuva už 

visus kalčiausia.
tik Anglijai ir Jungtinėms “My Name is Million.” 
Valstijoms, bet visai ne de- Šitokiu pavadinimu 1940 m. 

italės Sovietams. pseudonimu vienos lenkės
stibiu prijungimas prie Ru-; _ Mes kalbame, — sako išleista knyga. Autorė apra
šius. lygiai kaip ir Suomiios. autorius, — apie santykius šo savo įspūdžius Vokieti
ją izija. buvo pirmoj eilėj tarp Rusijos ir Baltijos bei jos-Lenkiios karo metu 
insyiruotas skubių strategi- * Suomi jos "iš vienos pusės ir 1939 m. Ji tais metais, kar- 
nių reikalavimų.” (Bet kam I apie Rusų žemes, anksčiau tu su tūkstančiais kitų lenkų 
tuoret Maskvos agentai! buvusias okupuotas Lenki- pabėgėlių atbėgo į Lietuvą, 
mehoja. kad Pabalčio vals- jos bei Besarabija, buvusią Iš ten išvykusi Vakarų Eu- 

“pačios prie Sovietų į okupuotą Rumunijos, iš ki- ropon. Toie knygoje autorė 
z rMncUTinrro“? — ,tos. Tie klausimai tapo pa- tarp kita šitaip rašo: 

liesti M, E. Veinbaumo
(gruodžio 27 d, straipsnyje:
Į “Karo pasitarimai Wash- 
ingtone.” Kaip tik šie klau
simai ir sulošė lemiantį

- tikram ar su-
— nutraukimui 

derybų Kremlio su Anglija

Iš paskutiniųjų dienų 
Kauno radiofono progra
mos pažymėtinos tokios 
vietos:

Du jauni poetai, kuriu ' ■ 
vieno pavardė skambėjo 
lyg Griškėnas, o antrojo ne
buvo galima nugirsti, skaitė 
savo eilėraščius. Eilės buvo 
skambios ir patriotingos. 
Jose nesigirdėjo tų notų. 
prie kurių buvome pripratę 
prieš porą metų, kai musų 
dainiai stengėsi kuo dau
giausia “dejuoti” ir dvi
prasmiškai skustis sunkiu 
likimu. šiandien aiškiai.

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 žjnoti.

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

tybė*
Sa jur gos 
Red.)

pnsijungė

Lenkijos prezidentas apie 
uniją.

“Th< Polish Review’
15 grtt >džio laidoj idėjo vaidmenį 
Lenkijos prezidento Racz- (vaidintam 
kiewicz* pasakytą kalba.
Dau
bos 
tuvos
lyzei. Jis <umini Lenkijos- Dabar

“Aš busiu draugų ir prie
šų kritikuojama, kad tai sa
kau, bet vistiek sakau. Lie
tuvos kaltė yra dargi dides
nė negu pirmųjų dviejų 
(suprask Vokietijos ir So
vietų). Daugiau šeši šimt
mečiai kai lenkų ir lietuvių

kraują. Tik tų dviejų tautų 
mes nenagrinėsi- priešų valia jas teatskyrė. 

ar tie klausimai buvo Aktas, kuriuo Lietuva, po

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Krista 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kair 
tapo Dievo sunarni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų ■usids 
-ė. Žinosite kaip krikščionys pasisa 
Hno nuo pagnnu pa-akp apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventes., o dahv 
krikščionys adina pagonis bedie 
dais. Atrasite kad net Biblija neži 
uo kada Kristus gimė, mirė ir kad» 
fisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 3R cen 
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar 
ba pas

T. J. KUČINSKAS.
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.
Lietuvos Uniją, Liublino me,

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

Teisingas Patarėjas:” 
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

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

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.



AStontas Puslapis

Vietinės Žinios
STATYS MILŽINIŠKA

LAIVU DIRBTUVĘ/

Joje dirbs 20.000 žmonių ir 
kas sąvaitę galės pastatyti 

po vieną naują laivą.
Hinghamo miestely, ne

toli nuo Bostono, valdžia 
ruošiasi statyti milžinišką

KAIP KUN. GRISWALD 
DARĖ “STEBUKLUS.”

Ir kaip tas jo biznis 
pasibaigė.

Bostone buvo atsiradęs 
naujas “stebukladaris.” Tai 
buvo kun. George E. Gris- 
wald. Jis buvo pradėjęs 

laivų dirbtuvę, kuri kas są- “stebuklais ’ "gy d ji’ žmo- 
vaitę galėsianti nuleisti van-, ’ies. Bet sužinojo apie tai

Penki hitlerininkai gavo 
po 3 metus kalėjimo.
Pereitą sąvaitę Bostone 

buvo nuteisti po 3 metus ka
lėti penki hitlerininkai, bu
vę vokiečių tanklaivio 
“Pauline Friedrich” virši
ninkai. Juos nuteisė už sa
botažą. nes jie tą laivą su
gadino. Tarp nuteistųjų yra 
ir to laivo kapitonas Ernst 
Heintzmann. Jie tą laivą j 
tiek suardė, kad jį sutaisyti
reikės apie $800,000.

Havajų Didvyriai Gauna Atžymejimus

Better Business Bureau, ku
ris kovoja su visokiais ap
gavikais. ir tas “stebuklada
ris atsidūrė Middlesex apy
gardos teisme, kaltinamųjų 
-uole. Teisman buvo pa
kaukti keli liudininkai, ku
riuos kun. Griswald buvo 
“gydęs.’’ Svarbiausis liudi
ninkas buvo šteito detekti
vas James Conniff, kuris 
buvo nuvykęs pas tą kuni
gėli “pasigydyt.” Nežinoda
mas kad tai detektivas, ku
nigas Gri<\vald ištiesė savo 
rankas, užsimerkė, suminė
jo visokiu šventųjų vardus, 
oamurmėjo kažin ką, pas
kui padėjo savo rankas ant

denin po vieną naują kare 
laivą. Tenai dirbsią 20,O0C 
darbininkų.'

Apie tai pranešė šią są
vaitę to miestelio valdinin
kai.

Vieta dirbtuvei jau nu
pirkta. Ji užima 140 akru 
žemės. Nors dirbtuvė bus 
finansuojama valdžios pini
gais, jos operavimas bus pa
vestas Bethlehem Steel kor
poracijai. kuri vieną pana
šių laivų statybos Įmonių 
turi prie Fore River. apie 
15 mylių nuo Bostono.

Naujoji dirbtuvė statys 
daugiausia nedidelius kare 
laivus, pirmon eilėn preky 
bos laivams lvdėti. Daug jų, “pacijento, palaikė jas ke- 
busią parduota Anglijai. bas minutes ir pareiškė, kad

Ši gigantiška Įmonė sto- dabar jis jau "pasveiksiąs. ’ 
vės netoli nuo Back upė Už ši "stebuklą paėmė 
tilto, prie Bradley miško, ii $2.00.
aiškiai bus matoma nuo au- Kitus "pacijentus ' jis 
tomobilių kelio 3A. “gydė’’ kitokiais buliais.

Weymoutho valdininką’
norėjo.

SLA 175 kuopa rengia 
vakarienę.

Vasario 15 d., 5 valandą 
popiet, South Bostono lietu
vių salėj Įvyks SLA 175-tos 
kuopos vakarienė su muzi
ka ir kitokiais pasilinksmi
nimais. Kuopa kviečia visus 
vietos ir apylinkės lietuvius, 
vyrus ir moteris. Banketas 
busiąs labai geras.

Svečiai iš Worcesterio.
Pijus Račila, žymus SLA 

veikėjas, ir Jenas Bašins
kas, vienas stambiausių 
Worcesterio lietuvių biznie
rių, ši panedėlį buvo atvykę 
Į Bostoną biznio reikalais ir 
aplankė “Keleivio” redak
ciją. Ponas Bačinskas turi

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia yra parodyti Amerikos kareiviai, kurie gruodžio 
šė šešis japonų orlaivius. Jiems čia skiriami atžymėjimai.

—I. I. N. Phonephoto
d. rv ta Pearl Harbor uoste numu-

No. 4. — Sausio 21 d., 1942 m.
TRYS DIDELI

KAMBARIAI
Renda $20 mėnesiui.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi Įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku. 

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

m. TRObndg* MM

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 lr S-S 

Nedėliotai, ir Srentadieaiata 
mao 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Įti•«it«t♦*i
ii*«

kad ši dirbtuvė butu 
statoma jų miestely, bet jie 
negalėjo rasti reikalingo 
ploto žemės. Jie siūlė vos 45 
akrus.

Hinhamo gyventojai iš 
pradžios nenorėjo tokios 
milžiniškos karo žmonės sa-

Teisėias Brogna pavadi
no šitokį “gydymą” "pa
prasta vagyste” ir nuteisė 
"gydyto ią” dviem mėne
siam kalėjimo, tačiau nuo 
bausmės atleido, jei per du 
metu nebus sugautas vėl 
“medicina praktikuojant,”

Bet $200 piniginės pa
baudos kunigėlis turėjo už-vo miestelin Įsileisti, nes 

netoli nuo jų yra jau didelė mokėti ir dabar.
ginklų dirbtuvė, bet po va------------
iiai opozicija atslūgo.

Kunigėliai reikalauja sau 
oirmenvbės.

Nuostolingi gaisrai.
Paskutinėmis dienomis

Bostono apylinkėje buvo
., r*, i , t- daug nuostolingu gaisru,puikų nauja Paekardą.- Is- Xo Andovelyje- «ereit-

r°do, kad Woreesteriolie- sunaikino al
iuvių biznieriams gera. se- Jįų padary

dama $60.000 nuostolių.
c i-U - n •, Tuo pačiu laiku BrocktonoSve.kin.mas .s Floridos. centre Clark
Draugai Antanas ir Ona Buildingas; nuostoliu buvo 

Westai (Yišniauskai), ilga- .$40,000. 
mečiai South Bostono gy- šio utarninko naktį Lyn- 
ventojai ir "Keleivio skai- ne sudegė 62-jų apartmentų 
tytojai, dabar yra išvykę i bildingas. Liepsnose žuvo 
Floridą pas savo dukrelę apie 10 žmonių.
Onytę, kuri gyvena Saint Tą pačia nakti Worceste- VI. 4

ištekėjusi už iyje sudegė mechaniškų Į- !mo £ a C1

Ginevičiukas areštuotas. Reikalingas Bekeris
p. no Kuris moka kept Lietuvišką duoną, 
DOitOiie keikus ir žydiškas rolls. Vieta Cam.Policija suėmė

Antaną Ginevičiuką, 18 me- b™hre 
tų amžiaus vaikėzą, kuri 
peiliu subadęs 17 metų am- Dorchesteryje. Brightone 
žiaus merginą, tūlą Gloriją ir Hyde Parke pereitą suba- 
Teranovą. Sužeistoji mergi- tą buvo sužeisti 7 vaikai, ku-
na dabar guli ligoninėj. Ji 
sakosi mylėjosi su Ginevi- 
čiuku per 4 metus, bet da
bar pradėjusi vaikščiot su 
kitu. Iš pavydo Ginevičiu
kas nuėjo restoranan, kur ji 
dirbo, ir smeigęs jai peiliu 
krūtinėn.

Kreipkitės
Broadwav,

j Kel. ofisą (4, 
So. Bostone.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAVVRENCE, MASS.

rie čiuoždanri rogutėmis pa
teko po automobiliais.

WHIST PARTY 
Sausio 24. 1941.

Visiems norisi paūžti! 
Čia bus linksma ir smagu. 
Ateinančios subatos vakare

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

nuo 8 vai. t. y. Sausio 24,
Peterburge ištekėjusi už j ryje'sudegė mechaniškų Į- IS‘Hmo £iaicluJ nebuvo $300C Dorchesterio Lietuvių Pilie- 
turtingo komersanto. rankių dirbtuvė, kurios ant- South Bostono biznie- čių Kliubas rengia Whist

Ji dabar atsiuntė “Kelei- ram aukšte buvo aviacijos liaus Klimo namuose, Dor- Party. savuose kambariuo- 
vio’’ redakcijai sveikinimų mechanikų mokykla, šešio- chestery, nesenai buvo kilęs se> 1436 Dorchester avė., 
nuo savęs ir nuo savo tėve- ijka studentų buvo sužeis- gaisras. Vietos dienraščiai Dorchestery. Pelnas skiria- 

Ita. Nuostoliai apskaitomi Į paskui rašė, kad to gaisro m.as s\°® .ša^es apsaugai. 
$75.000. metu per plauka tik nesude- Nepamirškite, ateiKite visi

—--------- gė Klimo stalčiuie S3,000. jaunuoliai ir senuoliai, pasi
Norwoodiečiai minės Lietu- Ta žinią pakartojo ir “Ke-

vos Nepriklausomybės leivis.” Dabar p. Klimas
Dieną. mums praneša, kad tiek pi-

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų ir Vyrų liga*
Kranjo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dien* 
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Prasidėjo Mr® Barber byla liu priduria:
“Aš labai džiaugiuos, kad 

tėveliai atvvko pas mane Į 
Floridą pavasaroti žiemos 
laiku. ‘Keleivis’ ateina Čio-

dėl meilužio nužudymo.
Šiomis dienomis Suffolk

en noriAv 
’Uįltl XVI

TvvoeirlS in 
J/I ctcv.ivjv

Bostono katalikų kunigai Mrs. Hazel Barber’ienės 
pareikalavo, kad " dalinant byla. kurioj ji .vra kaltina- 
automobilių padangas (ti- ma nušovusi savo meiluži, 
res), jiems butų pripažinta Ji yra 46 metų amžiaus naš- 
nirmenvbė. Vietos airišiu lė ir dirbo naktiniuose kliu-
politikieriai. žinoma, labai 
norėtų “faderiams” pasitar
nauti. bet bėda, kad \Vash- 
ingtonas tokios pirmenybės 
kunigams nepripažįsta, to
dėl Kristaus “Įpėdiniai” au
tomobiliais trankytis nega
les. Ir kam jiems automobi
liai? Juk kelias i dangaus 
karalystę “siauras” ir "krei-

buose “svečius” linksmin
dama. Iš šalies turėjo mei
luži. kalėjime sėdėjusi 
paukšti. Jų romansas tęsėsi 
3 metus. Pagaliau ji jam nu
sibodo ir iis nutarė jos nu
sikratyti. Jiedu susitiko vie
ną naktį ir jis paskui buvo 
įastas nušautas. Taigi ji bu
vo itarta ji nužudžiusi ir da

nai reguliariai ir tai padaro 
jų atostogas dar malones
nes. Aš tikiuos neišleisti jų 
iš čia per kelis mėnesius. 
Geriausių linkėiimų vi
siems.—Anita Adalian.”

Pereitos subatos vakarą 
į Somervillėj traukinys už- 
jmušė Williama Currierą, 13 
metų vaika. kuris mėgino 
perbėgti skersai gelžkelio.

vas. automobilium tenai bar eina jos byla.
nepateksi. Pagaliau, ir Kris- ■-----------
tus automobilium nevažinė- Savo namuose, 
jo. Jis ant asilo jodinėjo ir.teryje, buvo rastas nušautas 
basas vaikščiojo.

Salemo

policmanas Duggan

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo suimtas žmogžudys 
Leander DeShields. kuris

Dorrhe«- 30 met^ at?al pabėgo iš De
legate valstijos kalėjimo. 
Jis čia pastatytas 
000 kaucija.

po

Vasario 15 dieną Nor- nigu pas ji nebuve. Jis ture-

smagint. Bus gerų dovanų. 
Vasario 15 a., toje pačioje 
salėje bus Kliubo bankietas.

Kviečia Rengėjai.
woodo Lietuvių Piliečių 
Bendrovė minės Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo 24 metu sukaktį. Kal
bėtojais yra kviečiami adv. 
Z. Šalnienė ir “Keleivio” 
redaktoi ius Michelsonas.

ięs tik kelioliką dolerių de- 
fense bondams pirkti, bet 
reporteriai padarę iš to 
“$3.000,” kad įdomesnė bu
tų žinia. Mat. gatvinei spau
dai Įdomu tik tas, kur yra 
daug pinigų.

METINĖ VAKARIENĖ SU MUZIKA
Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Dr-ja nedėlioję. 

SAUSIO-J AN. 25, 1942 nuo 5 vakare
LIETUVIU SALĖJE

South Bostone •

$50,-15

rezignavo.
Šiomis dienomis rezigna

vo Joseph Salerno, Massa
chusetts audėjų unijos di
rektorius. Jis sakosi noris 
visą savo laiką pašvęsti CIO 
ir siuvėjų amalgameitų uni
ios reikalams.

Peter A. Connors nuteis
tas 12 metų kalėjimo. Jis 
buvo užpuolęs merginą So
mervillėj.

AVakefielde per leda iiu- 
žo i ežerą trokas. Vežikai 
spėjo nušokti ir išsigelbėjo. 
Trokas nuskendo.

309 E Street,
Moterų D-.ia kviečia jaunuolius ir augusius atsilankyt. 

Mes pavaisinsime gardžiais lietuviškai pagamintais val
giais. o gera muzika visus palinksmins. Bus ir skanių ir 
stiprių išsigėrimų. Neužmirškite Dorchesterio. South 
Bostono ir visų apielinkių lietuviai, vyrai ir moterys, at
einantį nedėldienį. sausio 25, dalyvauti mus parengime. 
Bukite su mumis, padėkit mums. KOMITETAS.

WATGH REPAIR 
•••

MES PARDUODAM
BULOVĄ, HAMILT0N, 
GRUEN, ELGIN. WEST- 
FIELI) ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & ( 0.
•312 Broadvvay

South Boston. Mass.

Harvardo universitete į- 
vesti japonų ir kiniečių kai 
bu kursai.

♦
♦t<i
įt

i

šio utarninko naktį 
Brightone vagys išplėšė 
Beacon C'afe. išvogdami už 
$1.000 gėrimu.

Gyv. 31132

» Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka-
* mu laiku sugrąžinu švies*. Išeg- 

zaminuoju ir priskiriu akinius.
114 Summer Street,

LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
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Y V O N N E’ S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636
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.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

114 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

į
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The EASY WA

Į vidurį 
BOSTONO

Taupyk savo karą. Saugokis 
žiemos kliūčių. Vartok greitą 
susisiekimą skubotam, sau
giam pervažiavimui per Didi 
ji Bostoną.

E1/

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinaa 
326 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4613

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona

SOUth 
Boston 
1058

Jūsų Pardavėjas su pasididžia
vimu paduoda aukštos rūšies 

produktą .. Jam smagu 
paduot jums

'4'. '

■to?

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigioa.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jo* Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET

Elcfcth St,




