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Ateinančią Seredą Bus 
Naujokų Registracija

VEDUSIŲJŲ KARIUO
MENĖN NEIMSIĄ.

Bet registruotis turi visi vy
rai tarp 21 ir 36 metų 

amžiaus.
Ateinantį trečiadienį, spa

lių 16 dieną, visose Jungti
nėse Valstijose bus naujokų 
registracija privalomai karo 
tarnybai. Registruotis pri
valo visi tarp 21 ir 36 metų 
amžiaus. Nepiliečiai taipgi 
privalo registruotis, nors ka
riuomenėn jų neims. Bet kas 
turi išsiėmęs pirmas piliety
bės popieras, tas turės eiti 
kariuomenėn.

Vedusiųjų vyrų neimsią, 
nes tikimasi, kad užteks ne- 
vedusiujų.

Kiekvienam registrantui 
bus duotas numeris. Paskui 
visi tokie numeriai bus nu
siųsti Washingtonan; tenai 
jie bus sumaišyti ir paskui iš 
jų bus traukiama tiek kor
čiukių, kiek reikia naujokų 
pirmutiniam ėmimui. Iš
traukti numeriai bus išsiun
tinėti atgal vietos boardams 
ir tie pašauks tuos registran- 
tus. kurių numeriai buvo iš
traukti. Boardai juos iš- 
klausinės ir spręs, Jkuri imti 
kariuomenėn, kurį palikti.

Jeigu boardas manys, kad 
registraritas dirba svarbų 
apsaugos pramonėj darbą, 
tai jį paliks prie darbo. Jei
gu boardas matys, kad re- 
gistrantas turi žmoną ir ji 
neturės iš ko gyventi pasili
kusi viena, tai jo neims. Bet 
jeigu žmona turi biznį ar ki
tokių pajamų ir gali be vyro 
gyventi, tai tokį gali paimti 
armijom

Kariuomenės tarnyba tę
sis vienus metus. Per tą lai
ką valdžia mokės vyrams po 
$30 į mėnesį, duos užlaiky
mą ir išmokins kariško me
no. Po metų visi paleidžia
mi namo. Kurie dirbo pas 
kitus, darbdaviai turės tuos 
priimti atgal į tą patį darbą.

Jei kils karas, jie bus pa
šaukti šalies ginti. Bet 
drafto įstatymas sako, kad 
iš Amerikos šie kareiviai ne
gali būt niekui’ siunčiami.

Kas pasislėps nuo regist
racijos, tam įstatymas nu
mato iki 5 metų kalėjimo, 
$10,000 pabaudos, arba abi
dvi bausmes kartu. Tokį teis 
civilis teismas. Bet kas užsi
registravęs pasislėps nuo ka
riuomenės, toks bus teisia
mas karo teismo kaip dezer
tyras.

Todėl lietuviai turėtų ge
rai šitą apgalvoti ir nepada
ryti tokių klaidų, kokių dau
gelis padarė per paskutinį 
Pasaulinį Karą. Tuomet 
daugelis turėjo slapstytis 
per ilgus metus ir gyventi 
nuolatinėj baimėj, kad ne
sugautų. Beveik visi “sieke
liai” turėjo keisti savo pa
vardes. Dabar gi ir pavar
džių keitimas nieko negel
bės, nes be registracijos kor
tos negalima bus niekur dar
bo gauti. Todėl daug geriau 
užsiregistruoti ir gyventi ne
sislapstant.

Suomijos vyriausybė pra
neša, kad Sovietų Rusijai 
reikalaujant, ji sutikusi de
militarizuoti Alandų salas 
Baltijos juroj.

Ruošėsi Karti Wall 
Streeto Bankininkus

Richard Werner, buvęs 
nacių “Bundo” narys, papa
sakojo pereitą sąvaitę Dieso 
komitetui New Yorke, kaip 
jie darydavo kariškus prati
mus ir mokindavosi vartoti 
šaujamus ginklus, kad butų 
pilnai pasiruošę “tai die
nai,” kuri neužilgo turėjusi 
ateiti. Paklaustas, ką “toji 
diena” reiškia, kaip jis ją 
suprasdavęs, jis paaiškino, 
kad tuo vardu buvo supran
tamas Amerikos valdžios 
nuvertimas ir nacių režimo 
įsteigimas. Bundistų buvę 
planuojama, tarp kitko, nu- 
maršuoti į Wall Streetą, su
rinkti “didelius vyrus,” to
kius kaip Morganas, Kuhn 
ir Loeb, ir pakarti juos ant 
artimiausių lempų stulpų. 
Datą “tai dienai” turėjęs pa
skirti Hitleris. Jis, Wemeris, 
išstojęs iš “Bundo” pereitą 
žiemą.

Anglai Vėl Uždegė 
Berlyną.

Šio utaminko naktį^ Ang
lijos orlaiviai vėl bombar
davo Berlyną. Viršum mies
to perskrido kelios orlaivių 
bangos ir numetė daugybę 
bombų. Oficialus nacių val
džios pranešimas prisipažįs
ta, kad bombos krito visur: 
ant ligoninių, ant gyvena
mųjų namų, ant armijos 
sandėlių, ant gelžkelio sto
čių ir ant bėgių. Daug vokie
čių buvę užmušta ir sužeis
ta. Vienas anglų bombane- 
šis buvęs numuštas žemėn. 
Bombardavimas tęsėsi be
veik ištisas 5 valandas. An
glai paliko Berlyną lieps
nose.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
smarkiai bombardavo Ang
lijos miestus.

ANGLIJOJ ĮVESTAS DI
DELIS PIRKIMO MO

KESNIS.
Anglijos iždas įsakė įves

ti prabangos daiktams labai 
aukštą pirkimo mokesnį 
(purchase tax). Šilkams, 
kailiams ir kitokiems pa
puošalams uždėta 24 pro
centai taksų, kuriuos pilie
čiai turės mokėti tuos daik
tus pirkdami. Už paprastas 
drapanas, avalinę, namų 
baldus, knygas ir laikraš
čius reikia mokėti 12 pro
centų taksų.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
RUMUNIJON.

Šią sąvaitę vokiečių ka-ij 
riuomenė įsiveržė Rumuni
jon ir pradėjo stiprintis Ru
sijos pasieniu. Sakoma, kad 
Rumunija pati juos pakvie
tusi kaip apsaugą prieš toli
mesnes bolševikų agresijas.
maskvoTsūšaudyti 

3 KOMISARAI.
Amerikos žinių agentūra 

Associated Press rugsėjo 7 
dieną pranešė iš Maskvos, 
kad tenai nuteisti sušaudyt 
3 vyno sindikato komisarai^ 
kurie vogdavo valstybės vy* 
ną ir pardavinėdavo privati- 
niems žmonėms nupiginta 
kaina.

Rusijoj Panaikintas 
Nemokamas Mokslas 
Mokiniai turės mokėti nuo 
150 iki 500 rublių per metus.

Visuotinis nemokamas 
vaikų švietimas Sovietų Ru
sijoj jau panaikintas. Vidu
tinėse ir aukštesnėse moky
klose mokiniai turės jau mo
kėti gana aukštą mokestį. 
Vidurinėse miestų mokyklo
se mokslas kainuos 200 rub
lių per metus, o provincijoj 
—150 rublių. Aukštesnėse 
mokyklose reikės mokėti 
400 rublių per metus, o me
no, muzikos ir dramos mo-| 
kyklose nustatyta 500 rub-| 
lių mokestis metams.

Taigi darbininkų vai-, 
kams mokslas Sovietų Rusi-. 
joj jau nebus prieinamas, i 
nes Sovietų darbininkai vos! 
tik> ant duonos užsidirba. 
Stalino valdžia teisinasi, 
kad ji buvusi priversta įves
ti tokią mokestį dėl to, kad 
paskutiniais laikais viskas 
pabrango. Bet bolševikai 
skelbia, kad Sovietų Sąjun
goj kapitalizmas jai išnai
kintas. Tai kas gi tenai kelia 
kainas, kodėl tenai viskas 
pabrango?

Chamberlainas Pasi
traukė.

Pereitą sąvaitę pasitrau-į 
ke iš Anglijos ‘ vyriaūsybės* 
buvęs ministeris pirminin
kas Chamberlainas. Dabar
tinis premjeras Churchill 
tuoj pertvarkė savo kabine
tą, suteikdamas žymesnį 
vaidmenį darbo atstovams. 
Chamberlainas labai bijojo 
šito karo ir todėl ilgai vedė 
“maldymo politiką” fašisti
nių valstybių atžvilgiu, ma
nydamas, kad patenkinus jų 
plėšriuosius norus bus gali
ma išvengti karo. Bet kai 
pasirodė, kad su kiekvienu 
grobiu jų plėšrumas vis di
dėja, kai vokiečiai pagrobė 
net ir visą Čekoslovakiją, ko 
Miuncheno konferencijoj 
jie žadėjo nedaryti, tada ir 
Chamberlainas nusistatė fa
šistų agresijai priešintis. Bet 
tai buvo jau pervėlu, nes 
Vokietija tuomet buvo jau 
labai įsigalėjusi.

SOVIETAI IR JAPONAI 
NEGAUS IŠ AMERIKOS 

MAŠINŲ.
Kongresmanas Smith pa

reiškė Washingtone, kad 
šios šalies vyriausybė rekvi
zuojanti $14,000,000 vertės 
visokių mašinų ir įrankių, 
kurie čia buvo užsakyti So-i 
vietų Rusijai, Japonijai ir 
Belgijai. Tos mašinos ir į- 
rankiai esą reikalingi gink
lams gaminti.
JAPONaTŠŪLAIKĖ KI

NIJOS MĖSOS EKS
PORTĄ.

Pereitą sąvaitę japonai 
uždraudė išvežti iš jų kont
roliuojamos šiaurės Kinijos 
mėsą ir gyvulius. Tas skau
džiai palietė anglų kontro
liuojamą International Ex- 
port Company, kuri daug 
mėsos iš Kinijos siųsdavo 
Anglijon.

FRANCUZIjOJ areš- 
: TUOTI DU ORLAIVIŲ 

FABRIKANTAI.
Francuzijos vyriausybė 

Vichy mieste įsakė areštuoti 
du orlaivių fabrikų savinin
ku, Wellerį ir Blochą. Abu
du žydai.

Rusai Grobia Lietu
vių Nuosavybes.
Lietuvos turtas vis labiau 

patenka, į iusu rankas. Pa
skelbtas Lietuvos komunis
tinės valdžios įsakymas, ku- 
liuo nacionalizuojamas vi
sas Lietuvos variklinis ir ne- 
variklinis laivynas. Nacio
nalizuojami varikliniai (mo
toriniai.—Red.) laivai, pra
dedant nuo 10 HP ir aukš
čiau, ir 5 tonų bei didesnio 
krovinių keliamojo svorio 
nevarikliniai laivai, o taip 
pat visi gamybos ir tarnybos 
trobesiai bei pastatai kartu 
su kilnojamuoju ir nekilno
jamuoju turtu, anksčiau pri
klausiusių vandens trans
porto organizacijoms ir pri
vatiems laivų savininkams. 
Toliau įsakymas liepia visą 
tą turtą perduoti sovietų 
upių laivyno komisariatui. 
Šventosios uosto pastatai ir 
juros laivai, priklausę akci
nei bendrovei “Lietuvos 
Baltijos Lloydas,” perduo
dami sovietų jurų komisa- 
liatui.

Tokiu budu visas Lietu
vos juros ir Nemuno laivy
nas, kartu su visais pasta
tais, paimtas rusų okupantų. 
Privatiems laivų savinin
kams atlyginama už jų lai
vus 25 nuoš. laivų vertės, o 
“Lietuvos Baltijos Lloydo” 
ii\“Sknb^' ,Akcijų turėjbo< 
iams—25 nuoš. akcijų ver
tės.

SUSPROGDĖ 13 AERO-. 
DROMŲ VOKIETIJOJ.

Spalių 3 d. Anglijos orlai
viai smarkiai bombardavo 
Vokietijos karinius punktus. 
Essuosė buvo susprogdinti 
Kruppo ginklų fabrikai. 
Wilhelmshafene ir Ham
burge buvo supleškinti uos
tai ir sukelta daug gaisrų. 
Be to, įvairiose Vokietijos 
vietose, Olandijoj ir Belgi
joj subombarduota 13 vo- 
viečių aerodromų.

ANGLAI PADARĖ SU
TARTI SU TURKAIS.
Iš Istanbulo ir iš Londono 

pranešama, kad tarp Turki
jos ir Anglijos tapo pasira
šyta nauja prekybos sutartis 
ir kad Anglijos karo laivy
nas lydės prekybos laivus 
Istanbulo (Konstantinopo
lio) uostan.

AMERIKIEČIAI ESĄ 
TAMSIAUSI BALTVEI- 
DŽIŲ RASĖS ŽMONĖS.
Dėl to, kad Jungtinės Val

stijos remia demokratinę 
Angliją, o ne fašistinę Vo
kietiją ir Italiją, tai Musso- 
linio organas išvadino ame
rikiečius “tamsiausiais balt- 
veidžių rašės žmonėmis.”

GRĄSINA, KAD STIPDA- 
MI PASISPARDYS.

Japonijos džingų spauda 
grūmoja Amerikai ir Angli
jai karu, jeigu jodvi nepar
duos jiems aliejaus, gumos 
ir cino. Šitų žaliavų stoka 
Japonijai reiškianti mirtį, 
bet mirties ji nelauksianti. 
Ji turėsianti už savo “teises” 
kovot.
SUIMTAS GEN. NAGEVI

ČIUS IR KITI.
Iš Kauno gauta žinių, kad 

šiomis dienomis tenai būva 
bolševikų suimtas gen. Na- 
gius-Nagevičius ir V. Maša- 
laitis, buvęs ministerių kabi
neto generalinis sekretorius.

Kauno Gyventojai 
Mėtomi Iš Namų. 

Jų patalpas ir geresnius bal
dus užima raudonarmiečiai.

Visi geresni Kauno namai 
rekvizuojami bolševikų ka
rininkams ir jų šeimoms. 
Darant rekvizicijas, * gyven
tojams duodama tik vieną 
parą laiko išsikraustyti. Ge
rų baldų pasiimti neleidžia
ma, nes bolševikai sako, kad 
jų karininkai turį patogiai ir 
gražiai gyventi. Kauno gat
vėse atrodo, kad visas Kau
nas kraustosi, nes kasdien 
gatvės pilnos vežimų, man
tos prikrautų. Inteligentų 
gatvėse nematyti. Tie. kurie 
nėra dar suimti, yra išvykę į 
provinciją ar iš viso neišeina 
iš namų. Apskritai Kauno 
gatvėse labai mažai tesima
to lietuvių, nes jos pilnos 
raudonarmiečių ir žydų.

Tolimuose Vakaruo
se Prigėrė Lietuvis.

Juozo Kepures lavonas ras
tas Willapos upėj.

Drg. M. Malakas prisiun
tė mums iš Raymondo, 
Wash., anglų laikraščio iš
karpą, kurioj pranešama, 
kad tenai prigėrė Joseph 
Kappis, 69 metų amžiaus 
lietuvis. Musų koresponden
tas pastębi, kad tikroji tą 
lietuvio’pavardė buvusi Juo
zas Kepurė. Jis sako: “Jei 
neklystu, tai 1907 metais 
Juozas Kepurė gyveno Pitts- 
burghe ir. buvo Pittsburgho 
Lietuviu Mokslo Draugijos 
kliubo iždininku, ir turėjo 
brolį ir seserį Elzbietą.”

Amerikon Juozas Kepurė 
atvykęs dar 1898 metais. 
Raymonde išgyvenęs jau 14 
metų. Kokiu budu jis prigė
rė, niekas tikrai nežino. Jo 
lavoną radęs vienas vyras 
žuvaudamas Willopos upėj. 
Skenduolis plūduriavęs van
deny stačias, kojomis že
myn. Kepurė dirbęs Hart 
Mill lentpiuvėj.

SUSIRINKO APSAUGOS 
TARYBOS KONFEREN

CIJA.
Halifax’o mieste, Kana

doj, dabar yra susirinkusį 
jungtinės Kanados ir Jung
tinių Valstijų apsaugos ta
rybos konferencija. Jungti
nių Valstijų delegacijai'va
dovauja New Yorko majo
ras La Guardia. Konferen
cijos tikslas yra išdirbti pla
ną Amerikos rytų pakraš
čiui ginti, jei jis butų už
pultas.

ANGLIJA NEBFSIUS 
AMERIKON VAIKŲ.
Anglijos vyriausybė pa

skelbė, kad šiuo tarpu su
stabdomas vaikų siuntimas 
Amerikon, nes vieną laivą 
su vaikais Hitlerio submari- 
na nuskandino ir žuvo 77 
vaikai.

MIRĖ ILLINOJAUS GU
BERNATORIUS.

Pereitą nedėldienį Chica- 
goje mirė Illinojaus guber
natorius Henry Horner. Jis 
sirgo jau du metu.

105 AMERIKOS TANKAI 
PASIEKĖ KANADĄ.

Pro Detroitą pereitą są
vaitę įvažiavo Kanadon 105 
seni Amerikos armijos tan
kai. Jie bus vartojami Ka
nados kareiviams mokinti.

MASKVOS AGENTŪRO
SE NEUŽSIRAŠĖ DA 

NEI VIENAS.
Net “Laisvės” ir “Vilnies” 
komunistai bijo registruotis 

Stalino burdingieriais.
Jau gerokas laikas praėjo 

nuo Sovietų Rusijos amba
sados Washingtone skelbi
mo, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos piliečiai registruo- 
tųsi bolševikų konsulatuose, 
bet iki šiol, kaip Lietuvos 
Piliečių Komitetas iš patiki
mų šaltinių patyrė, dar nie
kas nėra užsiregistravęs. 
Įdomiausia, kad net patys 
karščiausi kacapai iš “Lais
vės” ir “Vilnies” pastogių 
bijo registruotis Stalino bur
dingieriais, nors kitus tam 
agituoja.

Savo “linijai” sustiprinti, 
bolševikai prieš okupuoda
mi Lietuvą atsiuntė Ameri
kon tokį žyduką Matusevi
čių — keliaujantį kareivėlį, 
kuris čia važinėja po lietu
vių kolonijas girdamas bol
ševikišką “rojų.” Daugelis 
manė, kad tas agitatorėlis 
tai pirmas užsiregistruos, 
bet kur tau! Jis dar ir šian
dien bendri skirtis su Lietu
vos užsienio pasu. Vienas 
lietuvis norėjo lažybų kirsti 
net iš šimtinės, kad Matuse
vičius bolševikų konsulate 
nesiregistruos.

—Iš kur tu toks tikras?— 
paklausė jo oponentas.— 
Juk jeigu jis pats nemanytų 
registruotis, tai ir kitų nera
gintų to daryti.

—Daug lengviau yra bol
ševikišką “rojų” kitiems gir
ti, negu pačiam ten gyventi. 
Jei jis Sovietų Rusijon kon
sulate užsiregistruotų ir 
raudoną bolševikišką pasą 
gautų, tai Amerikos valdžia 
jį išguitų kaipo penktakojį 
atgal į bolševikų “rojų,” ko 
jis bijo kaip ugnies. Tai ve, 
kodėl aš nebijau šimtinės 
statyti, kad jis nesiregist
ruos—pareiškė tikras lietu
vis.

Bet su ta registracija yra 
ir daugiau įdomių kurijozų. 
Vienas Stalino agentų su
klaidintas Latvijos pilietis 
D. nuėjo registruotis į bolše
vikų konsulatą. Ten jam pa
davė ilgiausią blanką užpil
dyti ir paprašė atiduoti Lat
vijos pasą. Tarp kitko Stali
no agentas pasakęs:

—Tamsta esi jaunas vy
rukas. Dabar Europoje ka
ras ir Sovietų Rusijai jauni 
vyrai reikalingi. Taigi, ga
vęs Sovietų pasą, tamsta 
tuojau turėsi grįžti...

Tas vyrukas griebė savo 
pasą ir spruko laukan. Dau
giau į bolševikų konsulatą 
jis nei kojos nekeisiąs. Šitą 
įvykį jis pasakojo vienam 
lietuviui kaip “didžiausią 
paslaptį.”

Amerika, kaip žinoma, 
penktakojų taip* pat nenori. 
Vienas kitas lietuvių spau
doje pastebėjo, kad Pietų 
Amerikoje su koncertais va
žinėja save “profesorium” 
vadinantis muzikantas B. 
Jis ne tik su koncertais važi
nėjo, bet dar bolševikų pa
statytai okupacinei valdžiai 
sveikinimo telegramas siun
tė ir net lietuvių susirinki
muose prakalbas sakė, kad

Lietuviai Bolševikų Kon
sulatuose Nesiregistruoja

dabar Lietuvai “nušvitusi 
Stalino saulė...” Iš Pietų A- 
merikos šis muzikantas su
manė atvažiuoti ir į Jungti
nes Valstijas. Kokiu tai bu
du gavo Amerikos vizą, o 
Stalino rojaus draugai čia 
sumetė laivakortei. Brook- 
lyno “Laisvė” pradėjo jau iš 
anksto bubnyti, kad atvyks
tąs “didis profesorius.” Bet 
tas muzikantas atvyko tik 
iki “Ašarų Salos” (Ellis Is- 
land), o į laisvės žemę jam 
kojos iškelti iki šiol nepavy
ko. Viską sugadino tas jo 
palinkimas į bolševikišką 
pilietybę. Mat, Amerikos 
imigracijos valdininkai buk 
tai paklausę jo, kur vėliau 
vyksiąs, nes Lietuva dabar 
okupuota, tai su Lietuvos 
pasu jo ten neįleis. Muzi
kantas atsakęs, kad jis tuo
jau gausiąs Sovietų Rusijos 
pasą, tik užsiregistruoti jam 
reikia. Jo pasitikti buvo at
vykę keli Brooklyno “Lais
vės” klapčiukai, kuriems B. 
įdavė Lietuvos pasą nunešti 
į bolševikų konsulatą ir iš
keisti į sovietišką. “Laisvi- 
ninkai” sušilę nuskubėjo į 
minėtą konsulatą praneš'i 
linksmą žinią, kad štai “tė
vui ir mokytojui Stalinui” 
gavę naują pilietį, ir dar ne
paprastą, bet muzikanta. 
Bet ten tų vyrukų taip karš
tai nepriėmė, kaip jie tikė
josi. Jiems paaiškino, kad 
praneštų muzikantui B., jog 
sovietišką pasą jam duo«. 
bet jis tuojau privalo grįžti 
į Sovietus, o ne su kokiais 
ten “koncertais” bastyti'’. 
Klapčiukai sušilę aiškina, 
kad muzikantas čia jiems 
labai reikalingas propagan
dai, nes “tovariščiai” Pietų 
Amerikoje tuo tikslu ir pini
gus sudėję jo laivakortei, ir 
net dar turistine klase. Bet 
visi jų maldavimai ir aiški
nimai atsimušę į šaltą atsa
kymą: “nielzia, tovarišči.” 
Stalino burdingieris, mat, 
turi gyventi Stalino “roiu- 
je,” o ne bastytis po kapita
listų kraštus, kur gali užsi
krėsti dar kapitalistinėm 
bakterijom.

Sugrįžę “Laisvės” ber
niokai praneša muzikantui, 
kad “blogi popieriai.” Tada, 
sakoma, tas muzikantas 
kreipęsis į Lietuvos konsu
latą prašydamas pagalboj 
bet ar tas galės ir norės jam 
padėti, dar nežinia. O tv.o 
tarpu muzikantas sėdi sau 
“Ašarų Saloje” ir ma^to 
apie “Stalino saulės šviesu
mą...”

Tai čia tik pora mažų, b-t 
daug pasakančių pavyzdžiu, 
kas laukia Lietuvos piliečio, 
kuris drįs įkelti koją į bolše
vikų konsulatą.

Lietuvos Piliečių 
Komitetas.

lietuvaTturės išlai
kyti OKUPANTUS 

SAVO LĖŠOMIS.
Vyriausioji sekvestro ko-/ 

misija paskelbė, kad už pa? 
talpas, sekvestruotas raudo-t 
nosios armijos reikalams, 
apmoka valstybės iždai. 
Tad išeina, kad Lietuva 
turės išlaikyti savo okupan
tus savo lėšomis, nes valsty
bės iždas tai juk Lietuvos 
žmonių pinigai. _______
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SIŪLO SIŲSTI AMERI
KIEČIŲ KOMISIJĄ LIE
TUVOS BŪKLEI IŠTIRT.

Kazys Žemaitis rašo 
“Naujoj Gadynėj” apie Lie
tuvos nelaimę, kuri atėjo su 
okupantų armija. Sako:

“Lietuvoj užpludusių komu
nistų gaujos—su arkliais, tan
kais ir kitais pabūklais—nu
trypė javus laukuose ir nenu
šienautas pievas. Nebus mais
to žmonėms ir pašaro gyvu
liams. Tad Lietuvoje šį rudenį 
‘likviduos’ (išpiaus) 20,000 
arklių ir 100,000 karvių. Ūki
ninkai, likę be arklių, negalės 
apdirbti laukus ir kaip iš neat- ( 
liekantiems savo pareigų, bus 

atimami ūkiai. Išpiovus karves,1 
šeimynos su mažais vaiku
čiais liks be pieno lašo ir be 
duonos. Badaujančius irgi rei
kės siųsti Rusijos gilumon ir 
‘likviduoti’.”

Nežiūrint šitos nelaimės, 
“Laisvės” ir “Vilnies” ko
munistai nesiliauja mulkinę 
Amerikos lietuvius, buk Lie
tuvos žmonės dabar džiau-; 
giasi, kad juos apšvietė sta-, 
Jinizmo “saulė.”

Kad padaryti šitam hum-| 
bugui galą, Kazys Žemaitis 
siūlo nusiųsti Lietuvon ko
misiją. Girdi:

“Jeigu ‘Laisvės’ begėdiški 
melagiai skelbia, kad Lietuva 
susilaukė laimės su bolševikų 
užpludimu, tegul Rusija sutin
ka į Lietuvą įsileisti Amerikos 
lietuvių pasiuntinius ir tikrąją ! 
padėtį ištirti. Mes, Amerikos ( 
lietuviai, sudėsime reikalingą 
pinigų sumą pasiuntimui ko- niery A. Bimba rašo: 
misijos iš 4 asmenų: socialis
to, kataliko, tautininko ir ko- 
munisto. Tegul toji bešališka 
komisija kartu apvažinės Lie- j 
tuvą, laisvai pasikalbės su gy-

visaip koliotis. Kareiviai ne
kreipė domės ir ėjo savu keliu. 
Tuomet žydukai įsidrąsinę nu
metė nuo kareivių galvų kepu
res ir liepė jas pakelti. Karei
viai tuomet sugriebė porą tų 
chuliganų ir norėjo nuvesti į 
policiją.

‘‘žydukai pakėlė triukšmą ir į 
puolė mušti. Neužilgo jiems 
į pagalbą atbėjo daugiau ir iš
sitraukę peilius šoko badyti 
kareivius. Kuomet tieji paplū
do kraujuose ir gulėjo be są- 

1 monės, tada minia triumfuo
jančiai išsiskirstė. Neužilgo 
pasirodė policija ir sunkiai su
žeistuosius nuvežė j ligoninę.

“Gandai apie užpuolimus žai
bo greitumu pasklydo po visą 

1 Mariampolę ir jo apielinkes. Tą 
pačią dieną pametę darbus ir 
ukius pradėjo plaukti j miestą 
minios lietuvių. Raudonarmie-1 
Čiai pamanė, jog ruošiama jų 

I garbei demonstracija ir ne- 
' trukdė. Į prievakarį prasidėjo 

tikras civilis karas. Minios lie
tuvių ėmė daužyti žydų lan
gus. žydai susigriebę revolve-t 
rius šaudė į minią. Lietuviai 

i kaimiečiai ir darbininkai, apsi- 
■ ginklavę pagaliais ir kt., grei- 
' tai apsidirbo su opozicija. Apie 
I pora šimtų jų buvo sužeista;

nemažai nukentėjo ir lietu-
| vių.”

’ Po tų muštynių Mariam-į 
polėje nelikę nei vieno svei
ko žydų lango. Žydai dabar 

‘J nusiraminę ir lietuvių dau- 
‘‘ giau neįžeidžia.

PRALENKĖ SMETONĄ.
“Laisvės” 233-čiame nu-

“Smetona buvo sudaręs suo
kalbį parduoti Lietuvą Vokie
tijai.”

w_____ „ . Vadinasi, komunistai
ventojais visose Lietuvos dą- Smetoną pralenkė paiduo- 
lyse, išklausys jų džiaugsmus darni Lietuvą Kusijat 
ir nusiskundimus, patirs tikrą
ją padėtį ir savo bendrą rapor
tą visi pasirašys ir parvežę pa
skelbs Amerikos lietuvių spau
doje. Tuomet vi^i žinosime tik
rąją padėtį Lietuvoje ir nerei
kės vesti ginčus spaudoje.

“Jeigu pasirodys, kad Rusi
ja pavergdama Lietuvą atnešė 
jai laisvę ir gerovę, mes visi 
pakelsime kepures prieš Stali
ną ir jį gerbsime, kaipo tautos 
vadą. O jeigu pasirodys, kad 
komunistų antplūdis turi tiks
lą Lietuvą sutrempti ir sunai
kinti, jeigu Lietuva paskan
dinta varge ir ašarose, tuomet 
tegul lietuviški komunistai bus 
iššluoti iŠ lietuvių tarpo, kaip 
begėdiški melagiai, kaip lietu
vių tautai pražūties trokštan
tis gaivalas.”

Sumanymas butų geras, 
jeigu jis butų įvykdortrias. 
Bet Stalino agentai šitokios 
komisijos Lietuvon neįsileis.

MARIAMPOLĖJ BUVO 
LIETUVIŲ KARAS SU 

ŽYDAIS.
“Sandaros” 38-tame nu

mery Atvykęs iš Mariampo- 
les pasakoja apie buvusias 
Mariampolėje lietuvių muš
tynes su žydais. Esą:

“Užėmus bolševikams Lietu-(liaudį.
vą, visuose miestuose ir mies-, 
teliuose žydai triumfavo. Jie yra tik 
ne tik sveikino okupantus, bet litikas.

h't

Komunistų sąmokslą ma
tome jau įvykintą, o apie 
Smetonos “sudarytą suokal
bį” girdim tik iš Bimbos. 
Bet jo žodžių čia neužtenka. 
Jis turėtų paskelbti ir fak
tus, kad toks sąmokslas iš- 
tiesų buvo padarytas, ir su 
kuo jis buvo padarytas.

Jeigu Bimba parems savo 
tvirtinimą neginčijamais 
faktais, tai tuomet žinosime, 
kad šituo žvilgsniu Smetona 
yra lygus su komunistais, 
kurie pardavė savo tėvų šalj 
svetimiems.

O jeigu Bimba faktų ne
turi, tai mes žinosime, kad 
jis dar sykį apsimelavo.

'Į'aigi dabar lauksime, ką 
“Laisvės” redaktorius pa
sakys. '

KIPRAS SU LIAUDIMI. I
“Vilnis” susirado naują 

argumentą už sovietų tvar
ką Lietuvoj. Tai Kipras Pet
rauskas. Jis esąs geriausią 
dainininkas ir einąs su Lie
tuvos liaudimi.

Bet Lietuvos liaudis juk 
nėra Stalinas. Prieš Lietuvoj 
liaudį niekas nieko nesako. 
Musų visuomenė protestuo- 

j ja tiktai prieš Stalino dikta
tūrą, kuri pavergė Lietuvos

Antra, Kipras Petrauskas 
ra tik dainininkas, o ne po- 

________________ r_____ . Pirma jis gėrė su 
tiesiog užpuldinėdavo lietuvius Smetona, o dabar gali gert 
ir neleisdavo jiems vaikščioti su Dekanozovu. Jam vistiek. 
gatve, žydai tikėjosi būti vieš, 
pačiais ir prisiplakę prie ko
munistų užimti geresnes vie
tas. Pasekmėje to, tarp lietu
vių ir izraelitų įvyko daugybe 
susirėmimų.

“Papasakosiu jums apie to
kias muštynes Mariampolėj. 
Kol žydai užkabinėjo, stumdė 
arba spiaudė civiliams lietu
viams į veidą, tol buvo kenčia
ma sukandus dantis. Bet štai 
vieną dieną ėjo gatve du lietu
viai kareiviai. Ginklų su savitų 
jie neturėjo. Prie jų pribėgo 
desėtkas jaunų žydų ir pradėjo
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Sukako jau 150 metų, kaip tarp Kanados ir Jungtinių Valstijų buvo nustatyta dabartinė 
siena. Tai yra ilgiausia nefortifikuota tarptautinė siena visame pasauly. Ir nežiūrint kad 
tos sienos nesaugoja jokios tvirtovės, jokios ginkluotos jėgos, per visų 150 metų dėl tos 
sienos nebuvo jokių ginčų. Taigi, pažymėti šitą 150 metų taikos sukaktį, abiejų pusių jau
nimas, daugiausia Amerikos ir Kanados legijonierių vaikai, surengė anądien Taikos šven
tę ir susitikę ties Blaine, Wash., pasikeičia abiejų šalių vėliavomis.

KUO TOLIAU, TUO BLOGIAU.
parduota. Šie sąrašai turi 
būti laikomi parduotuvėse. 
Jei pirkėjas yra užimtas tar
nybiniu ar profesiniu darbu, 
prekes jam su jo pasu gali 
pirkti jo šeimos nariai arba 
bendradarbiai. Taip pat be 
pirkimo lapo savininko pre
kes gali pirktis į pirkimo la
pą įrašytieji pirkimo savi
ninko išlaikomieji asmenys, 
tačiau jie privalo turėti dar 
ir savo asmens dokumentus. 
Pagal pirkimo lapą nupirk- 

į tos prekės $ali būti sunau- 
! dojamos tik šavo Teikala'ms) 

_ i perleisti jas visas arba jų 
I dalį kitiems asmenims drau

džiama. Pametę pirkimo la
pą, jo vieton iš jį išdavusių 
organų gali gauti kitą, ta- 
tačiau ne anksčiau, kaip per 
3 mėn. nuo-------
pametimą, 
instrukcijai 
baudžiami 
griežtumu.
kia nuo jos paskelbimo die
nos.”

Turime tikslių žinių, kad į 
Lietuvos krautuvėse beveik' 
visiškai nebegalima gauti1 
nei audimų materijos, nei 
avalinės, nei galanterijos 
(baltinių) prekių. Todėl 
nors ir įvesti šie lapai, jie. 
tačiau gyventojams nieko 
nepadės, nes prekių vis vien 
nėra. Labai daug prie Lietu
vos ištuštinimo prisidėjo 
raudonarmiečiai, ypač kari-

Bolševikų “išlaisvintoj” Lie
tuvoj žmones be kortelių ir 

pasų negali jau nei dra
panų nusipirkti.

Vos tik tris mėnesius bol
ševikai Lietuvoje pašeimi
ninkavo, o jau be kortelės ir 
paso Lietuvos pilietis negali 
nieko krautuvėj nusipirkti. 
Nepriklausomoj Lietuvoj 
žmonės tokių dalykų da ne
buvo matę. Bet su bolševikų 
diktatūra į Lietuvą atėjo' 
baisus daiktų pabrangimas 
ir visko stoka. Dėl "o preky* j 
bos komisaras ir išleido įsa-' 
kymą, kad be kortelių nie- l 
kas negali nieko gaut, lygiai 
kaip pas Staliną ir Hitlerį.

Tos bolševikiškos korte
lės Lietuvoje pavadintos 
“pirkimo lapais.”

Šiems lapams gauti reikia 
pereiti ištisas stacijas. Dar
bininkai ir tarnautojai juos 
gauna per įmonių ir įstaigų 
komitetus arba profsąjun
gas. Kariams lapus išduoda 
jų dalių viršininkai; valstie
čiams — vietos valsčių savi
valdybės; valstybės įstaigų 
tarnautojams — jų įstaigos; 
laisvųjų profesijų asmenims 
—jų profesinės sąjungos, o 
visiems kitiems — vietos mi
licijos organai.

Pirkimo lapan įrašoma, 
savininko pavardė ir var
das, gimimo laikas ir vieta, 
paso numeris, išdavimo lai-

DUODA $20,000,000 BRA
ZILIJOS PLIENO DIRB

TUVEI.
Tarp Jungtinių Valstijų ir 

Brazilijos ’ pereitą sąvaitę 
buvo pasirašyta sutartis 
steigti naują plieno įmonę 
Brazilijoj. Brazilijos vyriau
sybė skiria tam tikslui $25,- 
000,000, o Jungtinės Valsti
jos— $20,000,000. Toj plie
no įmonėj bus gaminami 
bėgiai geležinkeliams ir 
plokštės boileriams ir lai
vams,

DABAR STINGA DUONOS?
“Keleivis” ar kitas 

laikraštis parašydavo, jog 
Sovietų Rusijoj stinga mais
to, tai lietuviškieji bolševi
kai per “Laisvę” ir “Vilnį” 
visuomet surikdavo choru, 
kad tai esąs “melas” ii 
“šmeižtas.”

Bet štai, da nelabai senai 
laikraščiai pranešė, kad So
vietų komisarai perka ne
priklausomoj Lietuvoj laši
nius ir sviestą. Vienu tik žy
giu užpirko už 13,000,000 li
tų lašininių kiaulių. Čia jau 
□ati Sovietų valdžia parodė, 
<ad mėsos ir sviesto bolševi
kiški kolchozai nepajėgia 
pagaminti kiek reikia Rusi
jos gyventojams.

Dabar gi pasirodo, kad ir 
paprastos duonos bolševikų 
Rusijai stinga. Šiomis die
nomis paaiškėjo, kad Sovie
tų prekybos agentūra “Am- 
torg” perka Amerikoj kvie
čius ir kitus javus. Perka 
Amerikoj duoną dabartiniu 
laiku, kuomet vos tik nuva- 

j lytas nuo laukų šios vasaros 
I derlius. “Amtorgas” pasi- 
! samdė Amerikoj net du lai
vu, kurie gabens javus į Vla- 

i divostoko uostą.
Šitas faktas jau galutinai 

apvertė aukštyn kojomis vi
sas “Laisvės” ir “Vilnies” 
pasakas apie bolševizmo. , i . , pasakas apie bolševizmo

^varstomi, labai opus Mask- pasi8ekimus Sovietų Rusi
jai klausimai, bet Maskva • • šitas faktas neužginči- 
pebOTO ton konferencijon ^Jmai paro<?ė> jog »gelei-
nei pakviesta.

Pašėlusiai ji pasidarė 
“svarbi”!

pranešimo apie 
Nusižengę šiai 

asmenys bus 
visu įstatymų 

Instrukcija vei-

O kokia Rubino Matuzelio 
misija?

Lietuviškiems bolševikams 
parupo Smetonos kelionė 
Amerikon. Vienas jų klau
sia “Vilny:” viena, kaip jį 
naciai išleido? Kita, kokia 
jo čia misija?

Bet lietuviai galėtų ir bol
ševikams pastatyti panašų 
klausimą, būtent: Kas išlei
do Amerikon tą Rubiną Ma- 

| tuzelį, kuris dabar važinėja- 
į si po lietuvių kolonijas su 
i prakalbomis? Ir kokia jo 
|misija šioje šalyje? 
I Prašome paaiškinti!

kas ir vieta, įstaigos pavadi- ninkai, kurie pirmomis die
niniai; pažymima kiek žmo- nomįs pakosi viską, ką įma- 
gus išlaiko akmenų. nydami. Ypač iš komunisti-

Tokie pirkimo lapai iš- nj0 “rojaus” atvykusių rau- 
! duodami tik tiems, kurie donarmiečių akys užsideg- 
i pristato pasą. Pase daromas davo, pamačius audimų ir 
pažymėjimas apie lapo iš- odos prekes, tad jie dau- 
davimą. Blankas pirkimo ginusia šiųį prekių pirkosi, ir 

-1 ’J...... todėl jų pirmiatsia pristigo.
Užteko “laimingo” gyveni
mo po “Stalno konstitucijos 
saule” 3 mėnesius, kad jau 
pritruktų drabužių, baltinių 
ir avalinės! O kas bus dar 
už 3 mėnesių?

I —■ " -
Žiūrint iš Šalies.

Pašėlusiai ‘fcvarbi.”
Andriulis džiūgauja “Vii-. 

” 232-ram įjumery, kacT.

lapams gauti išduoda ap
skričių milicijos vadai, ku
riems pristatomi ir sąrašai 
asmenų, kurie gavo lapus.

Tačiau su tokiais sunku
mais gauti pirkimo lapai da 
nieko neduoda, jeigu krau
tuvės visai neturi prekių.

O štai kaip įsakymas nu
mato visą tolimesnę procėr 
durą: “Pirkėjai, pirkdami 
prekes, privalo pardavė
jams patiekti savo pirkimo nies: 
lapus ir pasus. Patikrinę, Maskvos vaidmuo pasidaręs' 
kad lapo numeri 
pase pažymėtą išduotojo la^ 
po numerį ir kad pirkėjas 
perka tik jam būtinus pre
kių kiekius, pardavėjai už
pildo blankos reikalauja
mas žinias ir prekes parduo
da. Parduotuvės privalo ve
sti sąrašus, pažymėdamos džiaugsmo Andrulis, 
pirkėjo pavardę ir vardą, Bet šiomis dienomis Ber- 
pirkimo lapo numerį, kokių lyne įvyko voki^čių-japonų- 
prekių ir už kokią sumą italų konferencijk, kur buvo

is atitinka labai svarbus pasaulio poli- 
duoto.io la- tikoj. Ir Amerika prie jos

taikosi, ir Vokfetijos Rib- 
bentropas vyksti Maskvon, 
ir Japonijos diplomatai be 
kepurių stovi prie Molotovo 
durų. “Kaip svarbi pasida
rė Maskva!”—sušunka iš

Sovietų Rusija siųstuose.
Tūlas laikas atgal, Vokie

tija, Italija ir Japonija buvo 
padariusios bloką prieš Ru
sijos bolševizmą. Ir dabarti
nį karą prieš Kiniją japonai 

: pradėjo neva tuo tikslu, kad 
! išnaikinus Kinijoj pradėjusį 
kilti komunizmo pavojų. Bet 
kai Hitleris padarė su Stali
nu “brolišką” sojužą, tas 
blokas laikinai pakriko. Da
bar Vokietija, Italija: ir Ja
ponija vėl susidėjo krūvon. 
Padarė tikrą karo sąjungą ir 
pasirašė sutartį, kad japo
nai rems vokiečių-italų pla
nus Europoje, o vokiečiai- 
italai rems japonų planus 
Tolimuose Rytuose. Ir prie 
to da nutarė: jeigu kuri nors 
valstybė, kuri šiuo laiku ne
kariauja, įsiveltų į karą su 
kuria nors iš jų trijų, tai li
kusios dvi tuoj eis tai trečia
jai į pagalbą.

Tokių valstybių, kurios 
dabar nekariauja, bet ku
rios galėtų su kariaujančio
mis susikirsti, yra tik dvi. 
Tai Jungtinės Valstijos ir 
Sovietų Rusija. Todėl kai 
kurie politikai ir mano, kad 
šita vokiečių-italų-japonų 
karo sąjunga yra niekas 
daugiau, kaip atnaujintas 
jų blokas prieš Rusijos bol
ševizmą. Maskva jau esanti 
labai nusigandusi, nes pasi
jutusi savo draugų fašistų 
siųstuose.

Išrodo, kad komunistams 
vėl reikės pasidaryti “demo
kratijos šalininkais” ir agi
tuoti už “bendrą frontu” 
prieš fašistus. Titnagas.
Rašto Istorija. Papai A. B. Sehnitzer 

sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš 
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau 
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ....................................

vis” rašo teisybę apie žmo
nių skurdą ir badą bolševi
kų žemėj.

Pagaliau bolševizmo vai
sius jau matome ir Lietuvo
je. Kol Lietuva buvo nepri
klausoma, žmonės tenai bu
vo apsirengę ir pavalgę, ir 
da Sovietų Rusijai galėjo 
mėsos ir sviesto parduoti. O 
dabar, kai tik Lietuvą už
plūdo bolševikų armija su 
raudonais komisarais, tuo
jau’pasidarė suirutė. Norint 
nusipirkti porą batų ar kokį 
drabužį, jau reikia gauti iš 
komisaro “pirkimo lapą,” 
kitaip pasakius, reikia gauti 
leidimą, ir krautuvėn reikia 
da nusinešti pasą, kad įro
džius, jog tas leidimas ištik
tųjų yra tavo, kad nenupirk- 
tum kartais ko “be reikalo.” 
Bet ir su tais leidimais žmo
nės negali nieko gauti, nes 
krautuvėse prekių jau nebė
ra. Vietoj prekių, krautuvių 1 _ __ •Y,.!,.!languose yra išstatyti “di
džiojo” Stalino ir kitų der- 
žimordų snukiai.

Nėra krautuvėse drapanų, 
nėra ūkininkams trąšų, nėra; 
gyvuliams pašaro, nėra 
žmonėms net patalpų, nes 
viską pasiglemžė okupantai. 
Milžiniška armija viską su
ėda ir sunešioja, o pagamin
ti ji nieko' nepagamina. Tai 
viena priežastis, kodėl So
vietų Rusijoj (ir dabar jau 
Pabalčio valstybėse) visko 
stinga.

Kita Sovietų skurdo prie; 
žastis yra pragaištinga že
mės ūkio tvarka — vadina
mieji kolchozai. Pabalčio 
valstybėse bolševikai išbu
vo vos tik 3 mėnesius, o tos 
tvarkos (teisingiau butų— 
betvarkės!) pragaištingu
mas jau pasireiškė visai aiš
kiai.

Pirmuoju įsakymu buvo 
sukonfiskuota visų ūkinin
kų žemė, kurie turėjo dau
giau kaip 50 ha. Kiek pra
ėjus jau paliekama tik 30 h. 
Dabar “prakeiktu buržu
jum” ir dideliu “kuloku” 
yra tas, kuris turi daugiau 
20 ha. Palikti žmones ant 
dviejų arba trijų hektarų y- 
ra nebegražu, tai žemei už
dėjo tokius valstybinius mo
kesčius, kad ūkininkai yra 
priversti dėtis į kolchozus ir 
visą savo derlių atiduoti val
džiai tik už pavalgymą, šiuo 
atveju Latvijos ūkininkai 
parodė didelį pasipriešini
mą, — naikindami pasėlius 
ir gyvulius. Kolchozų virši
ninkai, kurių daugumoje y- 
ra žydai, pareiškė, kad visus

šios rūšies “sabotažninkus” 
šaudys. Tai tokia ūkininko 
padėtis. Jis privalo dirbti 

i valstybei tik už pavalgymą.
Šitokiai padėčiai esant, 

kraštas negali progresuoti, 
nes niekas nesiima priva- 
tiškos iniciatyvos.

Kaip gi, sakysime, ūki
ninkas stengsis gerinti savo 
ūkį, jeigu jam įstojus į kol
chozą, praktiškai jis nustoja 
teisių į savo žemę? Ūkinin
kas palieka paprastu bernu. 
Kuriam tikslui jis sodins 
medelį, apsikraudamas save 
darbu, jei nei jis, nei jo vai
kai negalės pasinaudoti sa
vo darbo vaisiais? Taip pat 
jis nesistengs auginti gyvu
lių, nes tikrai žino, kad jam 
bus daugiau darbo, o nau
dos jokios.

Fabrikų darbininkams 
taip pat teko labai nusivilti 
bolševikų atneštąja “lai
me.” Okupavus rusams Lat
viją ir Estiją, Rygos ir Re- 
velio (Tallino) darbininkai 
iš pradžių buvo nudžiugę, 
nes tikėjo bolševikų propa
gandai. Jie manė, kad Sta
lino “saulė” ištiktųjų ap- 
šviesianti jų gyvenimą. Jie 
tikėjosi, kad buržuaziją nu
vertus, jiems liks tos bur
žuazijos fabrikai, bankai, 
automobiliai ir puošnus bu
tai. Jie pradėjo nebeklausy
ti fabrikų vedėjų nurodymų 
bei įsakymų. Pradėjo tik 
mitinguoti ir siųsti pasveiki
nimus “didžiajam” Stalinui, 
kad juos “išlaisvino” iš 
“buržujų vergijos.” Darbo 
jau niekas nežiūrėjo, maši
nos tapo apleistos, greitai 
gendamoji medžiaga pradė
jo gęsti, kilo tikra suirutė, 
didžiausia betvarkė. Tai bu
vo vis bolševikų agitatorių 
propagandos vaisiai.

Bet darbininkai tuojaus 
pamatė, kad agitatoriai 
•jiems melavo ir apgaudinė
jo. Atvažiavo vyresnieji ko
misarai į fabrikus ir pasa
kė: Gana tų kvailų mitingų 
ir prakalbų. Darbininkai 
turi dirbti darbą ir turi klau
syti vyresniųjų įsakymų. Tu
ri būt griežta disciplina. 
Darbo valandos turi būt pa
ilgintos ir darbo turi būt pa
dalyta dvigubai daugiau, 
negu pirma buvo padaro
ma.

O kaip su atlyginimu? 
Gal už sunkesnį ir ilgesnį 
darbą sovietai duos ir algos 
daugiau? Nieko panašaus!

Tiesa, “Laisvėj paskelbė 
pirmam puslapy stambiomis 
raidėmis, kad sovietų; Val
džia pakėlusi darbo, žmo
nėms Lietuvoje 20 nuošim
čių algos. Bet kiek dabar 
Lietuvos darbininkas gauna 
už savo darbą ir kiek da
bar kainuoja tenai pragy
venimas, bolševikų “Lais
vė” nutyli.

Lietuvos darbininkas da
bar gauna į dieną 5 Stalino 
rublius, už kuriuos galima 
nusipirkti tik 5 kilogramus 
duonos. Stalino rublis, mat, 
tai ne caro rublis. Caro rub
lis buvo vertas 52 centų A- 
merikos pinigais, o Stalino 
rublis nevertas nei 5 centų. 
Ir dėl to, kad bolševikų pi
nigai turi labai mažą vertę, 
tai labai brangus visokie 
daiktai. Žinios sako, jog 
Lietuvos darbininkas šian
dien turi išdirbti 4 dienas ir 
1 valandą, kad galėtų nusi
pirkti vieną kilogramą kiau
lienos mėsos.

Sovietiškoj Lietuvoj dar
bininkas išdirbęs bolševi
kams ištisą dieną gali nusi
pirkti tik 3 kvortas pieno, o 
nepriklausomoj Lietuvoj jis 
uždirbdavo per dieną ma
žiausia 5 kvortas pieno. Ir 
jis daug lengviau dirbdavo.

Taigi bolševikai suardė 
netiktai Lietuvos ūkininkų 
gyvenimą, bet užtraukė di- 
džiausį skurdą ir fabrikų 
darbininkams.

Darbo Žmogus.
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paklausimus atsakinėti. Bet
munacių nepasisekimai.
Rugsėjo 25 buvo kriaučių 

54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Atidarydamas su
sirinkimą, lokalo pirminin
kas V. Zaveckas pabrėžė, 
kad yra gana svarbių rapor
tų iš musų organizacijos į- 
staigų, tai juos išklausysime, 
paskui duosime paklausi
mus, o po paklausimų—tuos 
raportus apdiskusuosime. 
Taip ir buvo.

Iš direktorių valdybos I 
pranešimą padarė Ch. Kun-1 
drota. Jis nurodinėjo, kad! 
Amalgameitų unija rimtai 
susirupinusi sekamais pre
zidento rinkimais. Wall 
Streeto piniguočiai su Will- 
kie priešakyje deda didžiau
sias pastangas, kad F. D. 
Rooseveltą nugalėti seka
muose rinkimuose. Prieš 
Rooseveltą eina ne tik Wall 
Streeto pelnagrobiai, bet ei
na komunistai ir fašistai. 
Mat, Rooseveltas, sako Ch. 
Kundrotas, nestoja į Stali
no, Hitlerio, Mussolinio ir 
Japonijos bloką. Roosevelto 
politika — gelbėti Angliją, 
kaipo demokratinę šalį. Ot, 
todėl diktatūrų garbinto
jams Rooseveltas ir nepatin
ka. Jie karia šunis ant Roo
sevelto ir talkininkauja 
Willkei. Tai žino Amalga
meitų unijos vadovybė, tai 
žino kiekvienas susipratęs 
šios šalies darbininkas. Jei
gu Rooseveltas pralaimės 
rinkimus, tai aišku, kad to
kie įstatymai, kaip 40 valan
dų darbo sąvaitė, senatvės 
pensija ir nedarbo apdrau
dė nueis vėjais, nes tie įsta
tymai liečia turčių kišenius, 
siaurina jų įplaukas. Willkie 
yra turčių ir reakcininkų 
kandidatas, užtai jie deda 
pastangų jį išrinkti šalies 
prezidentu. Ch. Kundrotą 
direktorių valdybos vardu 
kvietė lokalo narius nesika- 
binti ant komunaciškos meš
kerės, bet eiti su Amalga
meitų unija, kuri remia F. 
D. Rooseveltą šimtu nuo
šimčiu. Remkime jį ir mes!

Ch. Kundroto toks patari
mas tapo priimtas vien
balsiai.

J. Pranckevičius darė pra
nešimą iš Joint Boardo. Jis 
nurodė, 'kad Joint Boardui 
buvo patiektas plačiausis 

į raportas iš Rochesterio CIO 
• konvencijos, kuri atsibuvo 
rugsėjo 20—21 dd. Jis pa
žymėjo, kad konvencijoje 
dalyvavo 536 dėlegątai. 99 
delegatai buvę iškarto at
mesti, nes jie atstovavo to- 

[ kius lokalus, kurie gyvuoja 
tik ant popieros. Komunis
tuojantieji delegatai veržė
si, kad kontestuotus delega
tus priimti. Mandatų komi
sija pasiūlė,, kad visus dele
gatus priimti. Tada sukilo 
komunistiniai delegatai, 

! kohtestuodami 37 dešiniųjų 
delegatus. Lermas tęsėsi vi
są pirmą sesiją ir prie jokių 
rezultatų neprieita. Antroje 
sesijoje tapo priimti visi. 
Tuo budu susidarė jau 635 
delegatai.

Tarpe dešiniųjų ir kairių
jų kova vis virė. Kairieji 
(komunistai) pasijuto esą 
mažumoje; jie darėsi pik
tesni ir atkaklesni. O kaip 
priėjo prie Roosevelto in- 
dorsinimo trečiam terminui, 
tai komunistai išmaršavo iš 
CIO konvencijos. Išmaršavo 
apie šimtas delegatų. Tada 
likusieji ramiai indorsavo 
F. D. Rooseveltą trečiajam 
terminui. Be to, konvencija 
pasmerkė diktatorines vals
tybes: Vokietiją, Rusiją, 
Italiją ir Japoniją už jų su
keltą pasaulinę skerdynę. 
Užgyrė Roosevelto užsienio 
politiką. Išsirinko CIO New

parvažiavo namo.
Tiesa, John L. Lewis, CIO 

.prezidentas, tos konvenci
jos nepripažįsta; bet kas jo 
(paiso! Amerikoje sprendžia 
didžiuma, o ne mažuma. 
Komunistai su fašistais ga
vo į kailį toje konvencijoje 
ir, turbut, turės tylėti.

Toliau Pranckevičius nu
rodė, kad New Yorko kriau- 
čiai gavo užsakymą pasiūti 
174,000 uniformų. Tuojaus 

j pradės darbą. Veikiausia tų 
; uniformų teks ir lietuviams. 
; Kiek girdėt. Atkočaitis jau 
I rengiasi jas siūti.

Kada J. Pranckevičius re
feravo apie Rochesterio 
CIO konvenciją ir komuna- 
cių nepasisekimus, tai vie- 
nas-kitas komunacis dejavo, 
kad perdaug juos akėja. Di
džiuma kriaučių iš tų dejo
nių juokėsi. Mat, ir musų lo- 
kalas buvo įdavęs Dofma- 
nui ir J. Goldui mandatus, 
kad jie galėtų toje konven
cijoje dalyvauti ir betvarkę 
keliančius komunacius su
valdyti. Aš esu tikras, kad 
jie savo pareigas atliko.

Kitų atstovų pranešimai 
supuolė su pirmesniujų pra
nešimais. Delegatas A. Bub
nys pažymėjo, kad dabarti- 
niuoju laiku dirba beveik 
visos dirbtuvės. K. Meške
nas atsišaukė, kad jį delega
tas ir pildomoji lokalo tary
ba pašalinę iš čermonystės 
neteisėtai. Pasikeitus keliais 
žodžiais tapo suprasta, kad 
K. Meškėnas, kaipo čėrmo- 
nas, negesino kįlančių bar
nių dirbtuvėje, bet juos ug
dė. Kad palaikius geresnę 
nuotaiką dirbtuvėje, jis ta
po prašalintas iš čėrmono 
pareigų. Po to klausimo su
sirinkimas užsidarė. •

Vytautas Katilius, dzioji svetaine dar ims kiek 
______ laiko pabaigti, bet sį mene- 

NASHUA, N. H. si "J* J,us užbaigta.
_ t Kliubas nutarė suruošti 

Kaip čigone l‘etuyį “gydė” iškilmingą svetainės atida- 
;x rymą spalių 26 d., šeštadie

nį, 6 vai. vakaro. Bus kalbų,

čia parodyta sunkioji patranka Amerikos pakraščių apsaugai. Ji šaudo 14 coįių šoviniais 
ir per 30 mylių gali sunaikinti bet kokį priešo laivą. Tokie pabūklai yra pastatyti ant 
specialiai pagamintų trokų ir vežiojami geležinkelių bėgiais, taip kad jas galima greitai 
kilnoti iš vietos į vietą.

ŽJN1OS IŠ HARTFORDO, CONN.

Rugsėjo 15 d. buvo su
rengtos prakalbos, kurias 
rengė “kongreso skyrius.” 
Pirmiausia Aido choras su
dainavo 3 ar 4 dainas; po 

,tam dr. Palevičius kalbėjo, 
aiškindamas to kongreso is
toriją. (Amerikos Lietuvių 
Kongresas senai jau likvi- 

! duotas.—Red.) Jis kalbėjo 
labai trumpai. Po jo kalbėjo 
dr. Graičiunas iš Chicagos. 
Jo kalba užsitęsė daugiau 

i valandą laiko. Jis apkalbė- 
| jo ir kaip caro laikais Lietu- 
j voj matutė prie ratelio verp
dama linus ar vilnas mokino 
vaikučius skaityti, ir kaip 
mes turime būti toms motu
tėms dėkingi, ir tt. Čia žmo
nės jam plojo. Jis perbėgo 
trumpais bruožais ir bau
džiavos gadynę, pridurda- ; 
mas: “aš nekalbėsiu daug 
apie tai, nes žinote biskį a- ' 
pie Lietuvos atgavimą lais- ■ 
vės.” Ir pradėjo apie Sovie
tus. Vis teisino Sovietus, 
kad Pabalčio kraštų okupa
cija jiems buvusi reikalinga 

j įsistiprinimui, kad galėtų 
apsiginti nuo Vokietijos 

! gręsiančio pavojaus. Bet 
kartu ir Lietuvos liaudį “pa- 
liuosavo iš priespaudos.” 
Gyrė Sovietų tvarką, kad

vos jam užsiminus apie 
klausimus, pasieny stovėjęs 
vienas vyras garsiai suriko: 
“Tu nieko nežinai apie Lie
tuvos vyriausybę!” Ir nuėjo 

! prie durų.
Kalbėtojas tik pasižiurė

jo nutylęs ir nieko neatsakė, 
į Klausimų bet gi pasipylė be
galės; nebūtų jis ir per nak- 

I tį galėjęs visų atsakyti. Vie
nas iš publikos pasiūlė: “aš 
duodu įnešimą, kad butų 
diskusijos uždarytos.” Va
karo vedėjas atsakė: “pri
imta,” ir tuo užsibaigė. Nors 
da keli prašė balso, bet jau 
negavo. Jau buvo pirma va
landa lyto ir visi spruko na
mo.

Per prakalbas publika 
užsilaikė ramiai, bet matėsi 
iš visų, kad nebuvo užganė
dinti komunistų melais, nes 
neplojo; vos kelios bolševi
kų rankos pora sykių plekš
telėjo. Lietuvos pardavi- 
kams mažai kas pritaria.

J. Griunas.

Kas Mums Rašoma

yra. o ne taip, kaip A. B. no- kapitalas turi žmonėms tar-

Bus iškilmingas Kliubo 
salės atidarymas.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Neprigulmingas Kliubas 
nusipirko gražų namą su di
dele svetaine prie 227 Law- 
rence streeto. Namas dabar 
remontuojamas, viskas bus 
įrengta pagal šių dienų rei
kalavimus, moderniškai. 
Kliubruimis jau baigiamas 
įrengti ir mažoji svetainė 
jau beveik užbaigta. Tik di-

retų, tai vis gi nereikėtų dėl nauti, o ne žmonės kapita- 
parsidavusiais Ru- to taiP. karščiuotis ir svaisty- tai, kaip iki šiol yra buvę.viais, 

sijai.
Pereitame komisijos susi

rinkime buvo nutarta su
rengti prakalbas su tam tik
ru programų. Svetainė jau 
paimta ir prakalbos įvyks 
gruodžio 1 d. sekmadienyje, 
Lietuvių mokyklos svetainė
je. Bus užkviestas kalbėto
jas, kuris vėliausiu laiku at
vyko iš Lietuvos, be to, bus 
dainų, muzikos ir bus suvai
dinti du maži veikaliukai. 
Vėliau pranešime apie tai 
plačiau. A. Sabeika.

ir “išgydė” iš kišeniaus 
piniginę.

Šių metų rugsėjo 27 d. čia dainų ir muzikos. Pasižadė- 
buvo toks atsitikimas. Fren- jo dalyvauti keturi chorai, 
kis Vilkavičius išsivarė savo Waterburio firadio choras, 
mašiną parsivežt moterį iš New Britaino radio choras, 
darbo/Žiuri, kad ateina či- "”z"'—- - 
gonė ir klausia, kur čia gy
vena Merė Frinka? Vilkavi
čius atsakė, kad jis jokios 
Merės čia nežinąs. Tada či
gonė jam sako: “Ale ponas 
išrodai nesveikas.”

“Taip,” .sako lietuvis. 
“Jail ilgas laikas nefylinu...”

“Gal norėtum, kad išeg- 
zaminuočiau ir visą teisybę 
pasakyčiau” — pasisiūlė či- 
gonka.

Vilkavičius sutiko, čigon- 
ka liepė jam vieną koją už
kelti ant automobiliaus 
sparno, rankas laikyti už 
nugaros, o akis pakelti į vir-1 
šų. Tuomet ji pridėjo savo 
ausį prie jo krutinės ir pra
dėjo klausytis, kaip širdis 
plaka.

“Dabar,” sako, “reikia iš 
užpakalio pasiklausyt.” Lie
pė padėti ant automobiliaus 
sparno kitą koją, rankas j 
laikyt prie krutinės prispau
dus, žiūrėti į dangų ir giliai 
alsuoti.

Bealsuodamas Vilkavičius 
išalsavo iš užpakalinio keli-. 
nių kišeniaus savo “paket- 
buką”, kuriame buvo 117 
dolerių.

Kai čigonka nuėjo, jis pa
matė savo piniginę ant že
mės numestą jau tuščią. Či
gonai buvo atvažiavę irgi su 
aųtomobilium, kuris laukė i 
“daktarkos” antroj pusėj 
kelio. Dabar jų automobilis 
nusinešė visu greitumu. Vil
kavičius sakosi juos pasivi
jęs ir pinigus atsiėmęs. Bet 
ar galima be policijos pini
gus iš čigonų atimti, aš to 
nežinau. Paul Akstin.

Polemika ir Kritika.
APSILENKĖ SU TIESA.

Rugpiučio 21 d. “Lais
vės” krisluose “tavarišČ” 
A. B. rašo: “Pagaliau ir ‘Ke
leivio’ redaktorius gavo lais-

Pittsburgho Lietuvių Kam
barys atidarytas.

Spalių 4 d. buvo atidary
tas Pittsburgho universitete 
Lietuvių Kambarys. Už jo 
įrengimą lietuviai lieka dar 
universitetui skolingi $600. 
Jie tikisi tą sumą surinkti iš 
visuomenės aukų.

J. Baltrušaitis.

tis įžeidimais.
Kodėl A. B. nieko nesakė, 

kai ta pati autorė anais ma
tais aprašė “Keleivyje,” 
kaip policija daužė jų įstai- Red. f Matusevičius, da jau- 
goj pasislėpusius kelis dėt nas vyrukas, apie kokią 30 
monstrantus, kurių kraujais metų. Matusevičius‘turi gerą 
net sienas aptaškė? i iškalbą ir gerą balsą, nenuo

bodu buvo jo klausytis; tik, - -------- - , - _
žinoma, kaip komunistas, dviguba nelaimė: 
tai gyrė komunistus, rau
donarmiečius, Lietuvos oku
pantus, kad lietuviams “lai-

” sugrąžinę, kad dabar .......... • • • • -M
Toclėl patarčiau ~ “Laisvės”, Toliaus užsiminė, kad Lie- 
redaktoriui, kad nežinomų tuvoj kolchozų nei nemano 
jam žmonių “i 
žiais” nevadintų. i------ ------- - ----- ------------- _ .

Džiaugtis, kad svetimi už- ir straipsnį iš kokio tai laik- Jh neS?™’
ėmė i 
tas, 
“džiaugtis,”

Trečias kalbėtojas buvo 
“svečias iš Lietuvos,” tai 
“rašytojas,” “žurnalistas” 
(O ką jis yra parašęs?—

Socialistų pozicija tinka
miausia.

Lietuvos žmones ištiko 
: neteko 

nepriklausomybės ir pateko 
į svetimą vergiją. Amerikos 
lietuviai sujudo veikti, kad 
padėjus Lietuvai atgauti 
laisvę. Man rodos, kad so
cialistinės minties žmonės 
šiuo klausimu užima tinka- 

‘smetonlai- įvesti, kaip čia buk rašą ne- miausią poziciją. Jie nusi- 
| kurie laikraščiai. Perskaitė s^tę prieš kiekvieną dikta- 

augus, nau svevinu už- ir straipsnį iš kokio tai laik- turą, vistiek kaip ji nesiva- 
musų kraštą, gali tik taščio klausytojams įtikinti, djntų — komunizmu ai fa- 
kaS yrarbapr Stalino N«P^k.oj°,. kaip Lietu- Sį socializmą. Tam p.°- 

čebatlaižis. Bet mum“ už^Pa- ČT ’%ViU
viems Amerikos švento- uz. I u1zslfnl- ™ tikro tik socializmas galėsviems AmeiiKos gyvento .minėjo Vilniuje lenkų arki- nadarvti Lietuva nenriklau- jams, yra daugiau negu gė-1 vvskuna kaiu iis skriaudė Paaa J
da reikšti džiau^ma kad -1 ą’ • skriauae soma lr demokratine res-aa įeiKsu aziaugsmą, Kaa lietuvius ir neleido lietuvis- nilhiik» Musu liaudis tatai 

į svetima salis užpuolė musų i kų pamaldų bažnyčiose. ^UDraJa -U — ;tėvu žeme ir navero’ė visa —i «.• -------- r ” ’

net sienas aptaškė?
Pasakysiu—A. B-bai trum

pai, kad smetonlaižių musų 
šeimynoj nebuvo ir nėra, 
bet bolševikų tai yra. Musų 
brolis yra išėjęs aukštąjį 
bolševikų karo mokslą ir tu- svę 
ri pulko komandyro laipsni, esą “labai gerai Lietuvoje. 
T1,' zl Al nnfnFrtinn Vari T.i c

šventos Cecilijos choras iš ką iš Lietuvos. Kas per vie- 
Hartfordo, Laisvės choras[na to laiško autorė? Ogi 
ir stygų orkestras. Solo dai- ‘inteligentė’.”

Taip, inteligentė 'ir be

igentė. Ji dirba valstybinėj 
įstaigoj jau per 20 metų su 
viršum, o liuosu laiku dirba 
tokį pat darbą kokį dirba; 
“Laisvės” Antanas ir Ro-f 
kas. Ar tai koks nusidėji- kus į Lietuvą įsileisti, 
mas? f] • ’ e-

Toliau A. B. savo “Lais- ;na 
vėj” sako: “Ji rašo su bai- ~’ 
me, kad gal neteksianti vie
tos. Jai liūdna.”

Kam šitaip meluoti? Ji 
aiškiai rašo, kad Marytės 
vyras neteko darbo, nes ne
buvo pakankamai švelnus, 
o jos vienos algos neužten- ne tam.

nuos p-lė Risamavičiutė iš 
Waterburio, panelės Griš-
kiutė ir Kaunietytė iš Hart-3veymže"k5E. DarŲ'JŲeE 
fordo, M. Kripas ir kiti.
Lietuvos Gynimo Komiteto 

veikla.
Beūžiant baisiai audrai 

Europoje, nebuvo aplenkta 
ir musų tėvynė Lietuva. Ji 
jau žuvo, rusų letenos par
blokšta. Viskas likosi sunai
kinta sumindžiota, kas per 
22 metu nepriklausomo Lie
tuvos gyvavimo buvo su
kurta.

Kuriems teko matyti ne
priklausomą Lietuvą po di
džiojo pasaulinio karo, visi 
gėrėjosi jos padarytu pro
gresu. Dar pereitais metais 
nuvažiavę Lietuvon Ameri
kos lietuviai, stebėjosi kaip 
galėjo viskas taip greit pasi
keisti per tą trumpą laiką, 
per tuos 22 metus nepriklau
somo gyvavimo! Lietuva nu
žengė milžinišką žingsnį 
kultūroje, moksle ir kitose 
srityse. Dabar vėl viskas su
naikinta.

Hartforde buvo pirmiau 
sutvertas iš 10 draugijų Vil
niaus Gynimo Fondas; bet 
žuvus Lietuvai, tuojaus bu
vo sušauktas susirinkimas ir 
nutarta, kad Vilniaus Gyni
mo Fondo vardas reikia pa
keisti Lietuvos Gynimo Ko
mitetu. Visiems vienbalsiai 
sutikus, taip ir padalyta. Vi
si atstovai pasižadėjo dirbti 
išvien dėl atstatymo laisvos 
Lietuvos, ir čia Amerikoje 
kovoti su išsigimusiais lietu-

I

viems Amerikos gyvento- tikro tik socializmas galės

tėvų žemę ir pavergė visą Dabar> sako: <‘jaū tas ponas
tautą.

Kada Smetona 1926 me
tais užgriebė valdžią ir buvo 
paleistas gandas, buk Gri
nius buvo susitaręs bolševi- 

’ 1 , tai
'kaimiečiai sakydavo: “Gai- 

, kad seimą uždarė, bet 
Grinius tai šelmis, jeigu no
rėjo Lietuvą rusams parduo
ti. Gerai, kad jį nuvertė. 
Smetona amžinai valdžioj 
nesėdės, o jeigu butų atėję 
bolševikai, tai jų nenusikra- 
tysime. Juk jie norėtų ateiti 

' ' kad mums ką nors
ka pragyvenimui. Be to, jie duotų, bet tam, kad galėtų 
turi skolos, tai laukia, kada atimti iš mus ir tą, ką tu- 
ateis antstolis ir aprašys rim.” 
baldus, kitaip sakant, išpar-

Pavyzdžiu' gali 
būt Waterburio kolonija, 

yra likviduotas. Sako: ąs Kunigai ir Smetonos' šali- 
manau, kad jus nei vienas ninkai čia suskato šaukti 
jo neverksite.” mitingus ir rašyti rezoliuci-

Toliau pasakė, kad Sovie- jas Stalinui. Ar daug jie šu
tai nesikiša į Lietuvos reika- kviesdavo žmonių į savo mi
lus, kad lietuviai valdysis tingus? Vos po kelis. Bet 
pagal savo įprastą santvar-i..................
ką. (Tas bolševikas nežino' 
ką šneka. Nuo kada sovie
tizmas pasidarė lietuviams 
“įprasta santvarka?”—Rd.) !
Paskui minėjo, kad jam da na skaitlingi ir žmonių pri- 
esant vos 16 metų jaunuo- tarimas didelis. Taigi reikia

kai šį darbą paėmė į savo 
rankas socialistinės-demo- 
kratinės minties veikėjas 
Tarnas Matas, pasirodė visai 
kiti rezultatai. Mitingai bū

liui, Smetonos žvalgyba jau tikėtis, kad tik socialdemo- 
j paėmusi iš “mokyklos šuo- kratinės minties žmonės ga-

baldus, kitaip sakant, "išpar- Tatai parodo, kaip Lietu- 
duos forničius už skolą. Dėl vos žmonės brangino (ir 
to jiems ir liūdna. Ar gali dabar brangina) nepriklau- 
kulturingas žmogus iš to somybę. O ką “laisviečiai” 
džiaugtis?

Bet A. B. “Laisvėj” tyčio- ventoju džiaugsmą,
pliauškia apie Lietuvos gy-

_____ _  _____ J w . _» tai tik 
jasi iš žmonių nelaimės. Jis bolševikų sufabrikuota pro- 
sako: “C 
kai Smetonoj režimui 
ir Smetoną lajžė.”

Turiu pasakyti, kad ji jo- rinte Lietuvos visai nepa- 
kiam Smetonos režimui ne- žįsta. - - - - -

skaitytoja.

Io” tardė, ar nedirba prieš 
valstybinį darbą, bet nieko 
neradus paleido. Tačiau ati-

lės Lietuvą išvaduoti.
Volunpaipis.

kalėjime. Vis gyrė Sovietų ' 
tvarką, kad Lietuvai dabar 
nėra jokio pavojaus iš nie-.Į

Atsiprašau, tėve, kad batai 
tau suplyšo ir reikia juos taisyt, 

a Mano kaltė kad aš taip ilgai ne- 
. Bet žinai,

t"<į tėve, aš nedirbu, esu bedarbis, 
“ tai ir man trūksta. Bet jeigu 

batai tavo suplyšo, tai basas 
neisi, o jau ir ruduo ateina, rei
kės kojas šilčiau apauti. Aš tau 
tėvai prisiunčiu $2 batų patai
symui ir 25 centus tai susipirk 
budę ir išsigaląsk šoblę, ir atva
žiuok pas mus į Bruklyną apka- 
pot komunistams liežuvius, ba 
jų perdaug ilgi. Važiuok tiesiai 
j raudondvarį, ten rasi juos vi
sus. Jeigu mano patarimas tau 
patiks, tai pasiskubink, ilgai ne
lauk, nes nuo plepėjimo gali 
jiems sudilt. Su gerais linkėji
mais, Virbališkis.

. •>/rr. . r , . , mano Kaitė Kau as/kur (Tai kokiems galams prisiunčiau pinigų. 
noniu nelaimės. Jis ooiseviaų suiaoriKuoia pro- Stalinas dabar laiko Lietu- 
Ot, jai buvo laikai, pagunda. Ir apie tariamus, voje pusę miliono raudonar-

- ■ dirbo žemės dalinimus “Laisvei” P!1“"! su tankais, jeigu jo-
gali tik tas tikėti, kas poka- kl° pavojaus nėra. Per

dirbo ir Smetonos (grieti
nės) nelaižė. Ji dirbo Lietu-j 
vos valstybei—dirbo prie 
Smetonos, prie Stulginskio, 
prie Griniaus, paskui vėl 
prie Smetonos, o dabar dir
ba Stalinui Lietuvą valdant. 
Dirba todėl, kad reikia užsi
dirbti pragyvenimą. O jeigu 
ji parašė apie Lietuvą taip, 
kaip dabar ištikrujų tenai

Red.)
Visko neminėsiu, nes ta 

pasaka skaitytojams žino-' 
’*'«• į. “Laisvė”
rašo, tai tą visą ir jis pasa-

Keleivio” ir “Laisvės” , ma: ką “Vilnis’
1 ,] * 

ko jo — lygiai taip. Baigda-* 
mas pasakė, kad atsakinėt‘ ---- - *51
da kalbėjo angliškai jaunas 
vyrukas. Jis kalbėjo trum
pai, išgyrė Rusijos komunis
tus ir kelissyk pagyrė Grai- 
čiuną. Jam užbaigus, atėjo 
prie staliuko Matusevičius į

Hamilton, N. Y. j
Gerbiamieji:— Prisiunčiu $2 siąs ir į paklausimus. Po jp 

jums dėl seno vyčių generolo,1 1 ’ ’’ ----11Y1 ’
kad nusipirktų pantukę pasi
stiprint prieš vainą. Mat reikės 
Amerikai gelbėt—Lietuvos jau 
nėra, burliokai vėl surijo. Su pa
garba, Jonas Listavičius.



Ketvirtaa Puslapis. '
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Sudaužyk'm Japoniją Tuoj aus. Bolševiku Teroras Lietuvoje
Sako MajorasEliot

Padarius Japonijai karo ŪKININKAMS UŽDRAU- 
sąjungą su kitomis diktato- Į DĖ PARDAV1NĖT MĖSĄ, 
riškomis valstybėmis ir pra-! Veterinarijos inspektoį 
dėjus jai svaidyti Amerikos!nūs paskelbė įsakymą, kuį 
pusėn grąsinimais, maj.!"",rt 
George. Fielding Eliot, kuris 'ma prekiauti mėsa ir jos ga» 
daug rašo Amerikos spau- mmiais. Taip pat griežtai 
doj militariniais klausimais,"*'1"0’’^0 °
pereitą nedėldienį pareiškė 
per Bostono “Heraldą,” kad ] 
Amerika turi imti ir, nieko 
nelaukdama, sudaužyti Ja
poniją.

Apsidirbti su ta nenuora
ma dabar esanti geriausia 
Amerikai proga. T..........
ir Italija, kurios pasirašė su 
Japonija karo sąjungą, ne-t 
gali dabar duoti jai pagal
bos jokiu budu, nes jų laivai 
negali ant jūrių pasirodyti. 
Gi pati Japonija įsivėlusi į

riškomis valstybėmis ir pra-
- • • • ____ A____________________

pusėn grąsinimais, maj. riuo perkupčiams draudžia*

uždrausta ūkininkams par
davinėti mėsą iš vežimų tur
gavietėse be veterinarijos 
priežiūros antspaudų. Š|s 
nutarimas paskelbtas neva 
sanitarijos sumetimais. Ta
čiau tikrovėje šios priemo
nės imtasi todėl, kad užkir- 

Vokietija'tus kelią ūkininkams iš viso 
mėsą pardavinėti. Mat, Lie
tuvos ūkininkai, matyti so
vietiškąją visko nusavinimo 
tvarką,,. pradėjo masiniai 
skersti gyvulius. Tad šito
kiomis priemonėmis norima 
kovoti su ūkininkų pasiprie
šinimu sovietų valdžiai. Nu
tarimas grąsina, kad visa 
“neteisėjai” pardavinėjama 
mėsa ir jos gaminiai busią 
konfiskuojami, gi patys par
davėjai bus baudžiami “vi
su griežtumu.” Be to, patys 
gyventojai įkinkomi į kovą 
su šiuo “sabotažu,” nes Kau
no “darbo visuomenė” kvie
čiama pirkti mėsą tik ant
spauduotą. O jei gyventojas 
pastebi * kur perkupčių, jis 
turįs tuojau pranešti milici
jai arba veterinarijos parei
gūnams.

karą su Kinija ir jau vos tik l 
alsuoja. Bankrutas ją baigia | 
smaugti. Ir jeigu ji da turi 
drąsos mums grąsinti, tai 
duot jai per galvą, kad ji 
tuo jaus susmuktų.

Japonija niekados nebu
vo tokia galinga, kaip pa
saulis manė. Ta jos galybė 
buvo įsivaizduota tik dėl to, 
kad ji sumušė Rusiją. Bet 
Rusija yra milžinas ant mo
linių kojų. Amerika nėra 
Rusija. Amerika galinti su
daužyt Japoniją be didelių 
pastangų.

Ir galimas daiktas, kad. 
Tolimuose Rytuose neužil-' 
go prasidės labai svarbus! 
įvykiai. Anglija jau atidaro' 
Burmos kelią ginklams ga
benti į Kiniją. Tą kelią ji 
buvo uždarius trims mėne
siams, nes Japonija to pra
šė, žadėdama per tą laiką 
užbaigti Kiųijoj karą. Da-, Kamerose, kur būdavo 2—3' 
bar gį Japonija netik to ka- žmonės, dabar prigrūsta iki 

20 žmonių. Visi gyvena bai
siausiai nehigieniškose sąly
gose, Užkalti net langai, tad 
kamerosę visiškai tamsu. 
Pasimatytj su giminėmis 
griežtai draudžiama.

LIETUVIS NUŽUDĖ LEN
KĘ ŽMONĄ?

Vienas musų draugas pri
siuntė mums iš Holyoke, 
Mass., anglų dienraščio iš
karpą, kur aprašoma Suro- 
wiecų šeimynoj įvykusią 
tragediją. John Surovviec, 
54 metų amžiaus vyras, nu- 

žmoną, paskui pats nusižu
dė, nušokdamas nuo tilto į 
kanalą. Priežastis nežino
ma. Anglų laikraštis sako, 
kad Surowiec buvęs lietuvis, 
o jo žmona—lenkė. Bet Su- 
rowiec yra aiškiai lenkiška 
pavardė, ir musų korespon
dentas priduria, kad tarp 
Holyoke’o lietuvių jis nebu
vo žinomas. Gal buvo atbu
lai—ji lietuvė, o jis lenkas?

I

POLITINIAI KALINIAI 
JAU NETELPA KALĖ

JIMUOSE.
Iš Lietuvos gaunama žiJ 

nių, kad visi kalėjimai yrą 
gaišiausiai perpildyti suim
tųjų Lietuvos inteligentų.

ro neužbaigė, bęt padarė su 
Vokietija ir Italija karo są
jungą ir pradėjo., grūmoti 
pačiai Anglijai. Taigi Ang
lija dabar paskelbė atida
ranti Burmos kelią iš naujo 
ir duosianti Kinijai visoke
riopos pagalbos, kad atsily
ginus už tą laiką, kuomet tas 
kelias buvo uždarytas.

Gi Jungtinių Valstijų val
džia šią sąvaitę įspėjo visus 
savo piliečius Tolimuose 
Rytuose, kad jie kuo grei
čiausia važiuotų iš tenai na
mo. Tas įsakymas liečia vi-
sus amerikiečius Japonijos žudė saųvo 39 metų amžiaus 
Imnnvnim I/lnv»nnl/n kini _ *■ .Imperijoj. Mančuke, Kini
joj, Indokinijoj, Korėjoj ir 
kitur. Washingtono valdžia 
sako, kad Tolimuose Rytuo
se galįs kilti didelis krizis.

PIRMUTINIS SNIEGAS 
IR ŠALNOS.

Pereitą sąvaitę Naujoj 
Anglijoj pasirodė tikrai žie
miškas oras. Maine’o valsti
joj, apie Andoverį, jau sni
go sniegas. Vermonto vals
tijoj, Stowe apvlinkėj, pri
snigo apie 3 colius sniego. 
Temperatūra vietomis nu
krito iki 24 laipsnių Fahren- 
heito. Nušalo gėlės ir kai 
kurios daržovės. Bostono 
apylinkėj šalnos taipgi ap
gadino kai kuriuos daržus.

SAN FRANCISCO PARO
DA UŽSIDARĖ.

Vadinamoji “Golden 
Gate” paroda San Francis- 
coj jau užsidarė. Ją įrengti 
kainavo $50,000,000. Ji bu
vo laikoma dvi vasaras. Per
nai ją aplankė 10,496,203 
žmonės, o šią vasarą jau tik 
6,545,796 lankytojai perėjo.

KUBA NORI PASISKO
LINTI $50,000,000.

I Jungtines Valstijas at
vyko Kubos valdžios misija 
prašyti $50,000,000 pasko
los. Bet Kuba da nėra atmo
kėjusi Amerikai senos savo 
skolos.

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA KĮLA.

Per pereitą sąvaitę Jung
tinėse Valstijose buvo paga
minta 105,214 automobilių. 
Pernai tuo pačiu laiku paga
minta tik 74,245 vienetai.

INDIJA NEDARYS ANG
LIJAI KEBLUMŲ.___

Indijos nacionalistų va
das Gandhi pareiškė, kad 
Indijoj jokio pasipriešinimo 
Anglijai nebus.

MIRĖ AMERIKOS ČIGO
NŲ “KARALIUS.”

Los Angeles mieste perei
tą sąvaitę mirė čigonas 
Mark Adams, kurį 75,000 
Amerikos čigonų buvo išsi
rinkę savo “karaliumi.”

NUSIŽUDĖ RAŠYTOJAS.
Westchester, Pa.—Pereitą 

sąvaitę čia nusižudė žibina
muoju gazu novelių rašyto
jas john CraveiL

BUS CIO UNIJŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

John Lewis paskelbė, kad 
CIO unijų konvencija susi
rinks lapkričio 18 d. Kon
vencijos vieta — Atlantic 
City, N. J.

_n 4 _____

Apie 10,000 žmonių arės- pasakojo, kad komunistų 
tuota. Kauno kalėjimas pri- skaičius Lietuvoje buvo la- 
kimitas politiniais kaliniais, bai menkas; komunistų pa

sekėjų daugumas buvo žy
dai; tarp lietuvių, gi ypač 
valstiečių tarpę, komunistų 
partija jokio pasisekimo ne
turėjo. Maskva iš apmoka
mų propagandistų reikalavo 
būtinai parodyti darbą. Tad 
jie vienur kitur Lietuvoje 
naktį iškabindavo raudoną 
vėliavą, kad sudaryti įspū
dį neva toje apylinkėje vei
kia komunistai. Tas Sendzi- 
kas, pamatęs tuos visus tam
sius Maskvos darbus, nusi
vylęs komunizmu, išstojo iš 
partijos ir vėliau nusižudė.
Raudonarmiečiai sudemora- 
lizavo žmones ir padrąsino 

komunistus.
Sovietizaciją nulėmė Mas

kvos ranka. Įvykiai Lietuvo-, 
j e yra gyvas liudininkas! 
SSSR ekspansijos, kuri vy-! 
ko šiais etapais: visų pirma i 
įvedimas sovietų karinių ba
zių, o vėliau neriboto kiekio 
sovietų kariuomenės. Rei
kia pasakyti, kad sovietų ar
mija turi daug impozantiškų 
tankų ir lėktuvų. Pagal savo 
vadovybės įsakymą, raudo
noji kariuomenė turėjo pa
traukti gyventojų simpati
jas; tad savo automobiliais 
vežiodavo vaikus ir jauni
mą, taip kad žmonėms suda
ryti įspūdį, kad bolševikai 
jau gerokai pasikeitė ir jau 
ne tie, kaip juos Lietuvos; 
žmonės >pažįsta iš 1918-19 j 
metų. Be šio psichologinio1 
laimėjimo sovietų kariuo
menė savo buvimu pridavė | 
drąsos vietiniams komunis
tams ir pakirto pasipriešini-! 
mo dvasią patriotinėse ma
sėse — ką gi į>adaiyti prieš 
šitokią ginkluotą jėgą, už 
kurios stovi didysis Rusijos 
milžinas? j

1 • ’ j * ’ r «
Antra — nulėmė tolimes

nę raidą pastatymas Lietu
vos sovietizacijai palankios 
vyriausybės. Kai buvo suda
roma paskutinė vyriausybė, 
asmenų parinkimą sprendė 
ne ankstyvesnės vyriausy
bės atstovas Merkys, o tie
siog ji buvo sudaryta sovie
tų, net ir pasitarimai ėjo so
vietų pasiuntinybėje. Žinau 
atsitikimus, kada sudarius 
naująją vyriausybę sovietų 
pasiuntinys Pozdniakovas 
duodavo direktyvas ne tik 
per užsienio ministeriją, bet 
tiesiai telefonu įsakydavo 
atskiriems ministrams, ką 
jie turi padaryti. Net tokie, 
palyginti, smulkus dalykai 
kaip naujo “XX Amžiaus” 
redaktorius (prof. Kolupai
los) parinkimas buvo įvyk
dyti Sovietų pasiuntinybės 
įtaka, net su žinia Dekano
zovo. (Apie tą jis pats buvo 
vėliau prasitaręs.)
Atėmė žmonėms spaudos ir 

žodžio laisvę, uždarė 
organizacijas.

Iš kitų Lietuvos sovietiza
ciją vykdant prievartos prie
monių reikia paminėti spau
dos ir žodžio laisvės atėmi
mą. Draugijų veikimas buvo 
suspenduotas, o vėliau ir vi
sai jos uždarytos. Nerizi
kuojant savo laisve ar gyvy
be, niekam nebuvo palikta 
teisės kritikuoti bolševikų 
tvarką. Sueinant su redakto
riais man teko patirti, kad 
niekados nėra buvę tokio re
dakcijų maltretavimo, kiek 
paskutiniu metu. Cenzūra 
braukdavo ištisus puslapius. 
Kaip kurijozą galima sumi
nėti porą faktų: bolševikų 
vyriausybė nuolat skelbda
vo. kad Lietuvoje neturi bū
ti šovinizmo, o turi visų tau
tybių žmonės sugyventi. 
Vienas patriotinio nusista
tymo žurnalistas parašė 
straipsnį, kuriame labai 
švelniu ir atsargiu stiliumi 
pakartojo vyriausybės narių 
pareikštą mintį, kad neturi 
būti šovinizmo, lietuvis turi

Kitus išveža Rusijon.
Vienas iš Lietuvos pabė

gusių redaktorių, krikščio
nių demokratų veikėjas, 
rimtas asmuo, dabar esąs 
Berlyne, praneša sekantį:

Oficialinės Lietuvos bol
ševikų įstaigos, oficialioji 
jų spauda daro pastangų su
daryti įspūdį, buk Lietuvos 
įsijungimas į Sovietų Rusiją 
vyko “laisvu noru.” Tai 
skaudžiausias melas, kokį 
kada nors tauta ir valstybė 
turėjo iškentėti. Visų pirma 
—kas gi tie “laisvai išrink
tieji” atstovai, kurie “liau
dies vardu” pasisakė už pri
sijungimą prie Rusijos? Jie 
nebuvo laisvai išrinkti ir dėl 
to nereprezentavo liaudies. 
Prieš “liaudies seimo” rin
kimus buvo uždarytos visos 
politinės (tautininkų, kitos 
jau seniau negalėjo veikti), 
kultūrinės ir religinės orga
nizacijos. Leista veikti tik 
korpunistams. Kandidatus 
gi liaudies mitinge galėjo 
statyti tik “veikiančios orga
nizacijos,” taip kad fąkti- 
nai niekas kitas kandidatų į 
“liaudies seimą” negalėjo 
statyti, kaip komunistai. 
Buvo atsitikimų, kad bandė 
savus kandidatus statyti pa-, 
triotai lietuviai. Tai įvyko,] 
pav., Vilniaus mitinge, ku-i 
riame dalyvavo ir komisą-] 
ras Koganas. Kai po komu
nistų pasiūlymo vienas lietu
vis pasiūlė kitus kandidatus, 
susirinkime esantieji komu
nistai ėmė šaukti “mirtis 
jam!” ir ėmė teirautis siū
lytojo pavardės, ėmė spiau- 
dyti į jį apsupusių lietuvių 
būrelį ir šie buvo priversti 
apleisti susirinkimą nieko 
negalėdami pravesti. Taip, 
kad kandidatus į “liaudies 
seimą” parinko tik bolševi
kai; piliečiams nebuvo čia 
jokios galimybės pastatyti 
sau norimus žmones. Kandi
datų buvo pastatyta tiek, 
kiek “seime” turėjo būti na
rių, ir jie visi turėjo būti iš
rinkti, kad ir po vieną balsą 
butų gavę.
Grąsinimais vertė piliečius 

balsuoti už komunistus.
Pats balsavimas irgi ne

buvo laisvas. Pakartotinai 
buvo skelbta, kad kas nebal
suoja, tas — “liaudies prie- 

| šas,” o žmonės aiškiai jautė, 
kas laukia “liaudies prie- 

, šų.” Be to, daug kur seniu- 
, nai buvo paraginti prieš bal
savimus aplankyti gyvento
jus ir pagrąsinti, jei kas ne
balsuos. Yra žinių, kad taip 

! buvo padaryta.
Toliau — nebuvo sudary- 

i ta jokių balsuojančiųjų są
rašų. Aš pats balsavau visai 
kitoje apylinkėje ir niekas 

i neregistravo iš kurios apy
linkės esu. Taip kad nieku 
budu nėra tikras apskaičia
vimas balsavimo procento. 
Nors apskritai, reikia ma
nyti, balsavo nemažai žmo
nių, nes buvo paveikti ar tai 
grąsinimu per radiią (busite 
“liaudies priešais”), ar per 
seniūnus, ar per spaudą, ar 
pagaliau jau vien to fakto, 
kad balsuojant buvo daro
mos žymės pase ir kad ta 
žymė galėjo būti savotišku 
ištikimybės liudijimu. - J

Taigi, dabartinis “liau
dies seimas” tautos neatsto
vauja ir jo nutarimai tautos 
valios nereprezentuoja.
Nusivilęs komunizmu, Sen- 
dzikas išstojorir partijos ir 

nusižudė.
Apskritai, Lietuvos sovie

tizacija nebūtų įvykusi, jei 
Lietuva butų palikta tvarky
tis pati sau. Man teko atvi
rai išsikalbėti su vienu bu
vusiu veikliu komunistų par
tijos nariu, net jų propagan
dos vadovu Sendzikiu, kuris
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sugyventi su kitų tautų žmo- tais,
nėmis, bet — pridėjo žurna
listas — lietuvis turi sugy
venti ir su lietuviu. Ši pasta
roji mintis buvo išbraukta.

Nebolševikų laikraščiai 
visi uždaryti.

Antras faktas—po įvedi
mo neriboto skaičiaus sovie
tų kariuomenės į Lietuvą, 
pagal aukščiau nusistovėju
sią tvarką buvo jaunimo 
pusvalandis, kuriame loja
lią kalbą pasakė pavasari
ninkų vadas Dr. Leiman ir 
aštrią kalbą prieš buvusį re
žimą pasakė Kėžinaitis— 
tuo metti jau ėjęs cenzoriaus 
pareigas. Abi kalbos buvo 
transliuotos per radiją ir vė
liau duotos “Eltos.”

“Pavasario” redaktorius 
norėjo atsispausdinti Dr. 
Leimano kalbą, tačiau cen
zorius to neleido, o liepė 
spausdinti tik vieno Kėzi- 
naičio kalbą. Kai “Pavasa
rio” redaktorius pasiskundė 
aukštesnėms instancijoms, 
tai netik nelaimėjo, bet dar 
be Kėžinaičio kalbos buvo 
liepta įdėti komunistų jau
nimui pasakytą kalbą.

Laikraščiai dar vis sten
gėsi laikytis, kad nepakrik
tų skaitytojų kadras, — kad 
skaitytojai nebūtų verčiami 
skaityti žalingesnių komuni
stinių laikraščių, tačiau pas
kutiniu metu uždarė visus 
buvusius patriotinius ir reli
ginius laikraščius.
Katalikų įstaigas užėmė žy

dai komunistai.
Kadangi kompartijoje 

buvo daugiausia žydai, tai 
greit jie užėmė atsakingus 
postus kaip komisarai viso
kiose įmonėse ir įstaigose. 
Pav., net tokia katalikų kny
gų leidykla, kaip šv, Kazi
miero draugija, atsidūrė ko
munistuojančio žydo val
džioje. Į Katalikų Veikimo 
Centro patalpas atėjo du ko
munistai žydai, viena komu
nistė lietuvė ir vienas jų at
sivestas policininkas, ir pa
ėmė patalpas Raudonajai 
pagalbai. “Pažangos” rū
muose įsikūrė kompartija, 
Ateitininkų ir Pavasarinin
kų rumus okupavo raudon
armiečiai, šv. Jėzaus Širdies 
Tarnaičių kongregacijos na
mus Šiauliuose taip pat per
ėmė nąuii žmonės savo ži
nion. Mariampolės marijo
nams, kurie turėjo nemažą 
biblioteką, liepta iš patalpų 
išsikraustyti per dvi valan
das. Didelė dalis istorinio 
Pažaislio vienuolyno užimta 
raudonosios armijos 'reika
lams.
Žydai milicininkai areštuo- 
ja lietuvius inteligentus.

r
Vykdant SSSR ekspansi

nius tikslus, tuojau pradėta 
suiminėti veiklesnius inteli
gentus, kurie galėtų palai
kyti patriotinę sąmonę. Bu
vo suimti Dr. Tamošaitis, 
Dr. Bistras, “Liet. Žinių” re
daktorius Kardelis, liaudies 
veikėjai Toliušis, Mackevi
čius, “XX Amžiaus” redak
torius Skrupskelis, Dielinin- 
kaitis, KVC direktorius Dr. 
Leimonas ir daugybė kitų. 
Suėmimai daryti nakčia. Su- 
imant paprastai ateidavo 
kompartijos ir milicijos at
stovai (jų tarpe vienas ar 
abu žydai) ir policininkas. 
Suimant darydavo kratas, o 
jei nesuspėdavo, tai užplom
buodavo rašomąjį stalą, vi
są kambarį, biblioteką ar ką 
kitą. Niekas iš suimtųjų gi
minių prie jų negalėjo priei
ti. Net nei žmonos. Areštai 
vis augo. Rugpiučio pra
džioje atbėgęs į Vokietiją 
Lietuvos valdininkas tvirti
na, kad yra suareštuotų iš 
viso arti 10,000 žmonių. 
Areštuoja tautininkų veikė
jus, įvairių organizacijų va
dovus, įtakingesnius moky
tojus, karininkus, kovotojus 
su bolševikais 1919-20 me-

‘ , buvusius savanorius, 
kaip “baltagvardiečius.”

Suimtiesiems pritaikomos 
ir torturos. Buvo visiškai pa
tikimų žinių, kad karceryje 
buvo rastas negyvas buvęs 
valstybės narys Tomkus, ku
ris neva ‘‘nusižudęs.” Iš pro
kuratūros paeinančios ži
nios tvirtino, kad jis nusižu
dyti negalėjęs, nes vedant į 
karcerį gerai iškratoma, o 
karceiyje nėra kuo nusižu
dyti. Greičiau patikima ver
sija, kad jį, kaip aiškų anti
komunistinių tendencijų 
žmogų, bus nužudę GPU 
agentai.
Palitiniai kaliniai jau nesu

telpa Kauno kalėjime.
Bijodamas torturų, esą 

ivienas susisiekimo tarnau
tojas (Dr. Zvhkaus brolis), 
areštuotas mrtumęs sargy
binius ir puolęs po trauki
niu.

Dalis areštuotųjų buvo 
laikoma žvalgybos daboklė
se, dauguma kalėjime. Kau
no kalėjime — didelė kem- 
šatis. Dalis kriminalinių nu
sikaltėlių perkelta kitur, 
kad butų vietos politiniams 
kaliniams. Kai kuriose ka
merose buvo sukimšta dau
giau 20 žmonių. Pasivaikš
čiot kalėjimo kieme jiems 
neleista. Kalėjimo langai 
užmūrijami, paliekant mažą 
plyšį viršuje (sako, maž
daug per plytą), kad nebūtų 
matyti, kas kamerose sėdi ir 
kad nebūt kokio signalizaci
jos ryšio su esančiais už ka
lėjimo.

Dalis inteligentų bando 
gelbėtis bėgdami į Vokieti
ją. Tačiau siena kaskart la
biau saugoma., Sieną saugo 
SSSR kariai. Dieną slepiasi 
krūmuose, nakčia vaikšto 
po tris. Rusai nepersnėja bė
gančius, o šauna tiesiai. Pas
kutiniu metu pasienio sargy
bos sustiprintos raitelių da
liniais. Siena tveriama spyg
liuotomis vielomis.

Įdomu, kad nuo bolševikų 
teroro į Vokietiją atbėgo 
net vienas žydas. Jis pasa
kojo, kad daug žydu bėgtų 
i Vokietiją, jei turėtų nors 
kokį tikrumą, kad jų negrą
žins.
Kaliniai vežami Rusijon už
plombuotuose vagonuose.
Vežamus į Rusiją kali

nius gabena užplombuotuo
se vagonuose, iš kurių gir
dėti šauksmai “vandens.”

Vienas daktaras lenkas, 
kurį man teko pažinti, tvir
tino sekęs komunistų veiks
mus ir žinąs, kad inteligen
tus iš Pabaltijo gabens į Ka- 
zakistaną, kur esą jaučiams 
didelė stoka vandens; kai 
kurie, išvežtieji atsiunčia 
laiškus, prašydami drabu
žių. Daugeliui tenka užsiim
ti avių ganymu. Netaip se
nai gavę iš gyvulių mėšlo 
darytus briketus, iš kurių tu
rėsią žiemai pastoges pasi
statyti.

Lietuvoje dabar yra dide
lis laukimas sovietų-vokie- 
čių karo. Daugelio tikima, 
kad tik tada bus galima išsi
vaduoti nuo neapkenčiamo 
bolševizmo.

Paskutiniu metu GPU a- 
j gentai vartoja dar naują bū
dą atsikratyti nepageidau
jamais asmenimis, suvaidi
nant tokią komediją: areš
tuotasis atvedamas iš kalė
jimo į saugumo policiją ir i 
čia pasakoma jam. kad jis 
paleidžiamas. Ir į dokumen
tus įrašoma, kad paleistas. 
Kai paleistasis išeina pro 
žvalgybos duris, jo jau lau
kia sovietų automobilis, *ku- 
rin “paleistasis” įsodinamas 
ir su juo jau tvarkosi GPU. 
Kai į saugumo policiją atei
na apie jį pasiteirauti gimi
nės. tai jiems pranešama, 
kad jieškomasis “paleistas.” 
Taip atsitikę su p. Statkum 
ir eile kitų.

Naktimis žmonės girdi 
šaudymus.

Gyventojai, turį butU6 ne
toli nuo Pažaislio, pasakoja, 
kad dažnai ten naktimis gir
dimi šūviai.

Besidomėdamas sovietų į- 
gulų nuotaika Lietuvoje, 
kaitą turėjau aiti balandos 
užtrukusį pasikalbėjimą su 
dviem aukštesniais sovietų 
kariškiais, kurių vienas bu
vo politrukas. Jie, žinoma, 
gyrėsi, kad dabar pas juos 
esą milionai traktorių, kurie 
galį būti panaudoti karo 
reikalams. Norėdamas iš
gauti jų nuomonę Vokieti
jos atžvilgiu, pratariau, kad 
daugelis lietuvių matydami 
į Lietuvą gausiai gabena
mas rusų motorizuotąsias 
dalis, mano, kad gali kilti 
rusų-vokiečių karas. Sovietų 
karininkai tuoj pastebėjo, 
kad dabar yra draugiška su
tartis su Vokietiją ir santy
kiai esą geri; bet tuoj pat 
pridėjo: “Jei jus paklaustu
mėt net mažą musų pionie
rių (vaikų organizacijos na
rį), ar vokiečiai mums drau
gai, ar priešai, kiekvienas 
duos aiškų atsakymą (su
prask—priešai).” Toliau jie 
atvirai pareiškė: “Prieš 
žmones mes nenorime ka
riauti, tačiau patys supran
tate, kad mes negalime pasi
likti apsupti kapitalistinės 
sistemos.”
Ką pasakoja pabėgę iš bol
ševikų armijos kareiviai.

Į Vokietiją yra perbėgu
sių sovietų karių. (Įdomu, 
ar. ar vokiečiai juos “kidna- 
pino”?) Su vienu jų buvo 
susitikę pabėgėliai lietuviai 
ir iiems tie rusai pasakojo, 
kaip Rusijoje trūksta dra
bužių, maisto ; taip pat pa
reiškė, kad' ir kareivinėse 
blogos sąlygos. ,

Yra gandų, kad sovietų 
kariai ir karininkai labai 
nemėgsta politrukų ir tame 
esanti viena iš didesniųjų 
Sovietų armijos 
šių.

Įdomu patirti, 
donai miečiams 
guose komisarai 
gėsi įkalbėti, buk Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės 
“patys prašė prisijungimo 
prie Sovietų Sąjungos.” Tai 
buvo patirta, kuomet pas 
vieną Suvalkijos ūkininką 
raudonarmietis, pamatęs 
kaip ūkininkas gyvena, išsi
tarė: “Nesuprantu aš jūsų. 
Visko pas jumis yra—pui
kiai gyvenate, visai netaip 
kaip pas mus; kodėl jus pra- 
šėtės prisijungti prie mu
su?” Nustebęs ūkininkas net 
akis pastatė, kad Lietuvos 
žmonės “prašėsi.”

I

didesniųjų 
silpnų pu-

kad rau- 
jų mitin- 
labai sten-

RUSIJOS FABRIKUOSE 
UŽDRAUSTI MITINGAI.

Po daugiau kaip 20 metų 
viešpat avimo Rusijoje, 
Kremlio valdovai tiktai šią 
vasarą susiprato išleisti įsa- 

, kymą, kuriuo draudžiama 
fabrikuose dalyti susirinki
mus ir mitingus darbo metu. 
Bet ir po šio draudimo, 
“Pravdos” prisipažinimu, 
“vis dėlto pasitaiko nugirsti, 
kad tarnautojai ir darbinin
kai vis atitraukinėjami nuo 
gamybos darbo metu. Kai 
kuriose srityse tam net pri
taria Dartinės organizaci
jos.” Kai kur pasireiškę net 
pasipriešinimo prieš susirin
kimų šaukimą po darbo va
landų.
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ARGENTINA NUĖMĖ 
EMBARGO J. V. GA

MINIAMS.
Paskutiniais laikais Ar

gentina neįsileisdavo Jung
tinių Valstijų gaminių, bet 
kai Rooseveltas pasirašė 
Kongreso paskirtą $500,- 
000,000 sumą prekybai su 
Pietų Amerika, Argentina 
tą embargo nuėmė.
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friai: “Aš kalbu temoje, ir 
da nėra nei penkių minučių 
kaip pradėjau, o laikas nėra 
ir apribotas, tai kodėl aš ne
galiu savo kalbos pabaigti?”: 

;—ir norėjo tęsti savo kalbą.' • 
Bet pirmininkas Morkys su, 
savo pasekėjais sujudo1 
triukšmauti, ir pats pirmi
ninkas Morkys pasiūlė tą 
narį suspenduoti, ko pirmi
ninkas jokiu budu neturi tei
sės daryti. Ir šis narys, 33 
balsais prieš 31 buvo su
spenduotas.

Sekančiame susirinkime 
pirmininkas leido eiliniams 
komunistams tą narį visaip 
niekinti ir šmeižti, kad jis 
drįso pasisakyti prieš komu
nistišką programą draugijos 
vakare. Kadangi bedergiant 
tą narį buvo kartu ir reika
laujama, kad jis pasiaiškin
tų. tai jis sutiko pasiaiškinti, 
jeigu jam bus duota pakan
kamai laiko. Lyg ant juoko, 
paskyrė jam 5 minutes lai
ko. Narys atsistojęs pareiš
kė: Jeigu jūsų net keliatas 
kaltino mane po porą valan
dų, prikišdami visai nebūtų 
dalykų, tai kaip aš galiu vi
siems jums atsakyti per 5 
minutes? Tų penkių minu
čių bėgyje aš jums galiu tik 
pareikšti griežtą protestą 
dėl tyčiojimosi iš teisėtumo, 
ir demonstratyviai apleisti 

|šį susirinkimą. O jei kas re
miate mane, išeikite kartu 
su manim.”

Bet Stalino klapčiukai, 
.vietoj susigėdyti dėl savo 
begėdiško elgesio, užrašo 
protokolan, buk suspenduo
tas narys apleidęs draugiją. 
Ir kada vėliau tas narys no
rėjo užsimokėti duokles, tai 
sekretorius jau nepriėmė, 
pareikšdamas: “Kadangi
draugas pats iš draugijos iš
stojai, tai mes negalim dau- 

i giau priimti.” Ir taip tas na- 
|:rys buvo iš draugijos iš
stumtas. 

| Aš čia nurodžiau tik vie- 
’ . o jų yra begalė.

Į Pavyzdžiui, šuninei orga- 
nauja komunistų “Liaudies 
Balsas,” kurį dabar ji įsilei
do ir savo pastogėn. Tatai 
irgi aiškiai parodo, kad šu
ninė buvo ir yra komunistų 
melžiama karvutė. Ji neno
ri ar neturi drąsos nuo Stali
no blakių apsivalyti. O Ka
nados Lietuvių Taryba yra 
nusistačiusi griežtai su to
mis blakėmis kovoti. Ar bu
tu tat logiška įsileisti tas 
blakes į savo tarpą?

Kcmunktai šmeiže K. 
Tarybą.

Komunistai stengėsi įti- 
kos. Niekam nėra paslaptis, kinti lietuvius, buk K. L. Ta

ryba nori atsteigti A. Sme
tonos režimą, tuo tarpu K. 
L. Taryba tokių nesąmonių 
nėra niekur skelbusi. Iš jos 
atsišaukimo aiškiai matosi, 
kad K. L. Taryba stoja už 
demokratinę Lietuvos nepri
klausomybę, kas vra pažy
mėta ir jos taisyklėse. Di
desnių melagių už komunis
tus pasaulis nėra matęs.

Jau laikas mesti pletkus 
į šalį.

Nežiūrint kad yra susitar
ta visų srovių, išskiriant ko
munistus, veikti bendrai 

dėjo savo kalbą patardamas Lietuvos nepriklausomybės 
visierns lietuviams stoti į A. ’ ’ ’ ’

, L. D., Literatūros Draugiją. 
. gi sulig dabartinio pirmos 

kuopos piimininko Valūno 
pareiškimo, “A. L. D. Lite
ratūros Draugija yra niekas 
daugiau, kaip pagelbinė ko
munistų partiia.” Bet kai po 
to “garsaus” 20 metu sukak
ties paminėjimo pirmutinia
me šuninės susirinkime vie
nas narys pasiūlė papeikti 
rengimo komisiją už tokią 
komunistišką programą, tai 
pirmininkas Morkys drožė 
plaktuku į stalą ir diktato- kinti nacių ir fašistų ašį, ku- 
riškai liepė tam bariui atsi- rią rėmė komunistai ir fašis- 
sėsti. Narys atsakė manda- tinė Japonija. Tam reika-

KAS GIRDĖT TORONTO 
LIETUVIŲ KOLONIJOJ.
Demokratinis judėjimas

stiprėja.
, Malonu girdėt, kad judė
jimus už demokratinę Lietu-* 
vos "Nepriklausomybę pra-’ 
deda įsisiūbuoti ir apimti 
vis platesnius lietuvių sluog- 
snius. Štai, Jung. Valstijų 
didžiausia lietuvių kolonija 
Chicagoje susiorganizavo į 
“Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjun
gą.” Perskaičius jos pildo
mojo komiteto sąstatą gali
ma drąsiai tvirtinti, kad “D. 
L. N. S.” ras plataus pritari
mo ne tik Chicagos lietuvių 
visuomenėje, bet ir kitose 
Jungt. Valstijų lietuvių ko
lonijose.

Kanados Lietuvių Tary
bos narius toks chicagiečių 
judėjimas labai džiugina ii 
duoda vilties, kad musų pa
siryžimas sutraukti visos 
Kanados lietuvių kolonijas 
išsipildys, nes pradžia rodo 
gerus rezultatus. Taigi Ka
nados lietuviai turėtų subru- 
sti visose kolonijose ir steig
ti K. L. T. skyrius, kas yra 
labai lengva, tik reikia susi
siekti su centru ii;, gavus vi
sas informacijas, šaukti ak
tyvesnius lietuvių veikėjus 
pasitarimui, kad nustačius 
veikimo planą. Kad darbas 
yra kilnus ir būtinas lietuvių 
išeivijoje, tą žino kiekvienas 
susipratęs lietuvis.
Kodėl prie to judėjimo ne
pakviesta Sūnų ir Dukterų 

Draugija?
Reikia tarti kelis žodžius 

dėl kai kurių T. Sūnų ir 
Dukterų Draugijos narių nu- 
sįskundimo, • kad jų draugi- 

. ja nebuvo pakviesta prisidė
ti prie bendro Kanados, Lie
tuvių Tai^bųs darbo. Nors 
aš nesu Tarybos įgaliotas 
jiems atsakinėti, bet žinoda
mas Tarybos daugumos nu
sistatymą tuo reikalu, mė- ■ favtu 
ginsiu atsakinėti savo vardu.:

Visų pirma reikia pažy
mėti, kad nusiskundžia,-tur
būt. tik tie, kurie nėra užsi
krėtę komunizmu ir norėtų 
dirbti už Lietuvos nepri
klausomybę. Taigi jiems ir 
taikau savo paaiškinimą, 
kad jie žinotų, dėl ko jų 
Draugija nebuvo prie šito 
darbo pakviesta.

Nors T. “Sūnų ir Dukte
rų” pašalpinė draugija turi 
konstituciją,kuri yra gal pri
imtina visiems Kanados lie
tuviams, bet, deja, toji kon
stitucija yra toli atsilikusi 
nuo pačios gyvenimo prakti-

kad konstitucija pripažįsta 
visiems nariams lygias tei
ses draugijos reikaluose. 
Bet praktikoje to nėra. Kai
po faktą galiu parodyti, kad 
šuninė minėdama savo 20 
metų gyvavimo sukaktį bu
vo parengusi tam tikra pro
gramą, kuri susidėjo iš kal
bų ir veikalo “Badarbiai,” 
kurį Stalino klapčiukai pa
gamino tam, kad išniekinti 
socialdemokratus ir katali
kus, o komunistus perstatyti 
darbininkijos išganytojais. 
Toliau, kalbėtojas Jasaitis, 
tos draugijos veteranas, pra-

L.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Amerikos Nardomasis Bombonešis

Čia yra parodytas naujausis Amerikos bombanešis, kuris mėtydamas bombas smarkiai 
neria žemyn ir išverčia savo krovinį lygiai ton vieton, “kur reikia.” šito tipo bombaneŠius 
dabar stato Douglas Aircrafb kompanija. Jie esą daug geresni, negu pagarsėjęs vokiečių 
Štuka.

PRISIMINKIME LIETUVOS GEDULO 
DIENĄ SPALIO 10.

CHARB1NO LIETUVIŲ 
PROTESTAS.

Tik ką gautas iš Chąrbmb į 
vietinis rusų laikraštis “Za- 
ria,” kuris praneša, kad tep 
įvyko visų trijų Baltijos tau
tu piliečių susirinkimas, ku
ris protestavo prieš Sovietų! 
okupaciją Baltijos valstybių 
ir nutarė pareikšti vietos 
valdžiai, kad virš 90 nuoš. 
Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos piliečių nepripažįsta 
uzurpacinės valdžios ir pri-

I jungimo prie Sovietų ir pra
šo pripažinti juos ir toliau 
savo šalių piliečiais. Jei vab 
džia to negalėtų padalytu 
jie liks oficialiai net visai bę 
pilietybės, bet nenori niekį) 
bendro turėti su sovietais. • 
Lietuvos Gen. Konsulatai 

New York, N. Y,

NUSIUNTĖ $100 LIETU
VOS PABĖGĖLIAMS.

Lietuvos pasiuntinybės ii’ 
abiejų konsulatų Amerikos 
J. Valstijose personalai, ap
sižvelgdami į pabėgėlių iš 
Lietuvos kritišką padėtį suį- 
dėjo 105 dol. ir 100 dol. te
legrafu pasiuntė S. Kuzmin
skui (Lietuvos Piliečių Są-

lui reiktų daryti kaip galima 
tankiau masinius susirin
kimus, kad išaiškinti žmo
nėms agresorių tikslus. 
Kiekvienas lietuvis turėtų 
įsitaisyti sulig savo išgalės 
Kanados apsigynimo fondo 
paskolos lakštų, nes nuo Bri
tanijos laimėjimo priklauso 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimas.
Komunistai su naciais ir fa* 
šistais prieš demokratiją.

Visi gerai žino, kad ko
munistai per virš 20 metų 
plėšė savo liežuvius keikda- 
dami visokiais žodžiais Hit
lerį ir Mussolinį, ir ragino 
Francuziją ir Angliją kad 
padėtų kovoti prieš juos; 
bet kaip tik atėjo spren
džiamas momentas stoti į 
kovą, tai Stalinas susitarė 
su Hitleriu ir pasidalino 
grobiu, ir nuo to laiko ko
munistų spauda nustojo ko- 
liojusi Stalino bendradar
bius Hitlerį ir Mussolinį.

Ir vis dar komunistai mul
kina darbininkus, buk jie 
kovoja už “demokratiją ir 
tautų laisvę.” Vykime ko
munistus iš savo tarpo.

Žiežirba.
■ - (

VISI ‘ŠĖTONO AGENTAI’
Portland, Me. — Šią ‘ są- , 

vaitę čia yra teisiamas Jeho- išsijuosę tarpe musų ir įtiki- 
vos Liudininkų sektos kuni- nėjo, kokia Lietuva esanti 
gas Cox, - “1.,:™-zvn"
atgal nušovė šerifą. Proku- tartį, 
roras jį paklausė: “Ar tiesa, nių... 
kad visus žmones, kurie ne-1 
priklauso jūsų sektai, jus 
laikote ‘šėtono agentais’?” 
Kunigas atsakė: “Taip, kas 
nepriklauso prie Jehovos 
liudytojų, tas yra velnio 
agentas.” Nušautasis šeri
fas irgi buvęs “šėtono tar
nas.”

Penktas Puslapis

Lietuvos Konsulato 
Pranešimai.
KLAUSIANTIEMS APIE 

LAIVŲ VARDUS.
Prasidėjus nepiliečių re

gistracijai Amerikoje, dau
gelis kreipiasi j Geijeralinį 
Konsulatą, prašydami pra
nešti laivo vardą ir datą, 
kada iš Lietuvos atvyko. 
Šiuo pranešame, kad Lietu
vos Generalinis Konsulatas 
jokių užrašų kas kada ir ko
kiu laivu iš Lietuvos į Ame
riką atvyko niekuomet ne
vedė, todėl ir prašomų in
formacijų suteikti negali. 
Tuo reikalu reikia kreiptis i 
laivų kompanijas, arba j lai
vakorčių agentus, kurie ne-/ 
žinantiems patarpininkaus.

Lietuvos Gen. Konsulatas, 
New York, N. YĮ

PAJIESKOJIMAI

------Į jungos pirmininkui) Ber-
lynan.
Lietuvos Gen. Konsulatas, 

New York, N. Y.

I

Aš, Zelma Fridenfelt, buvusi Wein- 
berg pajieškaų mano giminių ir drau
gų Lili ir Frank Zareckų; pirmiau jie 
gyveno Lawrence, Mass., aabar neži
nau kur jie randasi. Prašau atsiliept, 
turiu svarbų reikalų; kurie žinote 
kur jie gyvena prašau pranešti jų 
adresų už kų busiu labai dėkinga. (1 

Mrs. Zelma Friedenfelt
3312 So. Union avė., Chicago. III.

labui, vis dar randasi atski
rų žmonių, kurie nors deda
si dideliais “patriotais,” bet 
dėl kokių ten asmeninių 
pletkų nenori stoti i bendra 
darbą. Mano supratimu, visi 
asmeniškumai reikia pamir
šti ir stoti visiems j bendrą 
darbą, kad atsteigti žmoniš
kumą ir teisėtumą.
Dirbkime vieningai už de
mokratiją ir tautų laisvę.

Remkime Didžiosios Bri
tanijos pasiryžimą sutriuš-

' Greit sueis metai, kaip Amerikos lietuviai tą die- 
Lietuva buvo priversta pasi- ną minės kaip biaurų di- 
rašyti su Sovietų Rusija tą džiojo kaimyno prievartos 
pagarsėjusią ir Lietuvą į aktą, kuris buvo apyaini- 
vergiją nuvedusią “Savitai- kuotas agresija ir visišku 
pio Pagalbos Sutartį.” Visi Lietuvos pavergimu. Ame- 
įdar gerai atsimename, kaip rikoje neturi likti nei vie- 
tada Maskvos komisarai nos, kad ir mažiausios, lietu- 
’iulbejo Lietuvos diplomą-’vių kolonijos, kuri nepada- 
ams, kad atiduoda Vilnių, i rytų susirinkimo ir nepriim- 

kad į Lietuvos vidaus reika- tų protesto rezoliucijų. Vi
lus nesikiš, kad Lietuvoje sas pasaulis turi žinoti, jog 
pastatomas tik ribotas So- lietuvis nepritaria okupaci- 
vietų Rusijos kariuomenės jai ir kad lietuvis yra vertas 
kiekis ir dar daug visokių laisvės. Siųskite protesto re- 
gražių dalykų. Lietuvos Res- zoliucijas Amerikos val- 

jvadovai aiškiai džiai, kad ji žinotų, jog mes,publikos . ,___
jautė prie ko tokia sutartis 
veda, bet atsispirti jėgai ne
galėjo, negalėjo prieš di
džiojo kaimyno kumšti pa
statyti ką nors panašaus, o 
prie viso to Vakarų Europq- 
je jau buvo karas, todėl ir 
pagalbos iš niekur nebuvo 
galima tikėtis. Pagaliau, 
Stalinas buvo susitaręs su 
Hitleriu pasidalinti karo 

1 grobiu ir Lietuvą sau išside
rėjo, todėl niekas pašalinis 
negalėjo jai padėti.

Tuo pačiu metu čia, Ame
rikoje. lietuviškai kalban
tieji Maskvos agentai dirbo

V ■
UZiiUl, IXO,Vi Ji JVO HILO)

šios laisvės šalies piliečiai 
bei gyventojai, nepritariam 
okupacijai. Musų protestai 
turi pasiekti ir juodą Mask
vos komisarų sąžinę—nepa
gailėkime kelių centų nu
siųsti savo protestus ir So
vietu Rusijos ambasadai 
Washingt6ne. Musų balsą 
turi išgirsti pasaulis. Lietu
va laisvę atgaus.

» Vytautas Daunys.

Pajieškau brolio JUOZO LAURI
NAVIČIAUS ir dr-go Jurgio Zaka
rausko, Kiaužerių kaimo, Smilgių pa
rapijos, Panevėžio apskr. seniau gy
veno Philadelphia, Pa. Yra svarbus 
reikalas, prašau atsišauktų. Kurie ži
not jų adresų, malonėkit pranešti. (3 

Alphonse Laurinavičia 
12304 So. Halsted st., Chicago, III.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke jieškomi asmenys:

Štrimas Pranas, kilęs nuo Pa
nevėžio.

Turauskai Juozas ir Jonas, 
arba jų vaikai, kurių tarpe Jono 
duktė Ona, Amerikoje žinoma 
kaip Anna Trpskey. Pastarieji 
gyvena Cambridge, Mass.

VVershinsky • Skukauskaitė 
Elena, nesenai dar gyvenusi 
New Yorke.

Šių pajieškomujų giminės yra 
pabėgę iš Sovietų Rusijos oku
puotos Lietuvos ir skubiai rei
kalingi pagalbos. Jieškomieji ar 
apie, juos žinantieji teikitės at
siliepti: ConsUlate General of 
Lithuania, 16 West 75 street, 
New York, N. Y.

1 .. w. : ; z r imi metamsPetronėle Lamsargiene Užlaikau daug visokių rūšių
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS ■ «okia kaina Sieninių Kalendom 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (43)

PET. LAMSARGIENE , „ . , ,
1814 S. VVater St.. Philadelphia. Pa. P^nn. Prisiunčiame 
______________________________ _ k niauja. Vienas 25c.-

Paraiduoda Farma.
150 akerių geriausios žemes, 10 

kambarių stuba, barnė, 28 karvės, 
arklių, vištų, ūkės padargai, vežimai, 
arti miesto. Už viską $5,500. Įmokėt 
$1,500—bargenas, * (2)

J. H. KIRMAN,
Saratoga Springs, N. Y.

» I. . L . - Į

APSIVEDIMAI.
Pajieškaų pusamžės moteriškės 

apsivedimui; aš irgi esu pusamžis, 
turiu gerų darbų, esu gyvanašlis, ge
rai atrodau. Gali būt ir farmerka. 
Su laišku prašau prisiųst paveikslų. 
Arčiau susipažinsime per laiškus.

Ignas Banis (1)
182 Swan st., Buffalo, N. Y.

J ieškau darbo
Tik ką atvykęs iš Lietuvos jieskau 

darbo ant ūkio. Galiu melžti karves 
rankomis ir melžiamomis mašinomis, 
ir moku abelnai ūkio darbus. Pagei- 
dquįu darbo New Yorko šteite arbą 
artimai,- prie New Yorko arba Kana-- 
ddje. 'Kami Reikalinga, prašau kreipk 
tis laišku. Vladas Kuz.avinis (-)' 

. . 4443 So. Wood st. Chicago, Ill.’i
, . ------------- ------------------------------

SIENINIAI
KALENDORIAI

I - J ir vi* _________ __ _ _ __ lendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 

■ vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero- 

lanu. Prisiunčiame j namus kas rci- 
____  27 _.—5 už $1. 1 
Z. GILEVIČIUS

73 Ilartford Avė., 
NEW BRITĄIN. CONN

(-

59 BATOS SAMDINIAI 
TURI IŠVAŽIUOT IŠ 

AMERIKOS.
Justicijos Departamentas 

Washingtone įsakė Batos 
avalinės kompanijai tuo
jaus išvežti iš šios šalies 59 
darbininkus ir ofiso tarnau
tojus. Bata yra pagarsėjęs 
Čekoslovakijos avalinės fa
brikantas. Tūlas laikas at
gal jis atvyko Amerikon ir 
čia įsteigė vieną dirbtuvę už 
$2,000,000. Tuomet Bata 
gavo iš šios šalies valdžios 
leidimą atsivežti iš čekoslo-l 
vakijos 100 žmonių vienui 
metų laikotarpiui, kad pa
mokintų Amerikos darbi
ninkus operuoti iš Čekoslo
vakijos atgabentas mašinas. 
Metams pasibaigus, Bata 
ėmė prašyti, kad valdžia tą 
leidimą pratęstų. CIO unija 
prieš tai užprotestavo. Ji nu
rodė, kad atvežti iš Čekoslo
vakijos asmenys nėra jokie 
specialistai, bet daugumoje1 
vaikai, kuriems mokamos; 
labai mažos algos, kas Ame-' 
rikoje skaitoma “vaikų ver
gija.” Išnaudodama vaikus, ’ 
Batos kompanija daranti A- 
merikos čeverykų kompani-j 
joms konkurenciją, ir tt. To
dėl Justicijos Departamen
tas ir įsakė, kad 59 tos kom
panijos darbininkai tuojaus 

nagus ir mažutės Suomijos išvažiuotų iš Amerikos. Kiti 
nepajėgė pavergti. | esą jau išvažiavę.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos su Sovietų Rusija pasira-, 
šytosios sutartys, neištvėru-; 
sios nei metų, buvo begėdiš
kai sulaužytos šių metų bir
želio mėnesį be jokios prie-

pasirasiusi su- 
“atgavusi Vil-

gas Cox, kuris tūlas laikas “laiminga1' _ . .. neg

Kitos dvi
rys, Latvija ir Estija, nors ir 
nieko negavo, bet sutartį 
vistiek pasirašė, tik, žino
ma, ne savo noru, ne laisva 
valia. Ketvirtoji sesuo— 
Suomija — atsisakė pasira
šyti. Maskvos komisarams 
tada netruko begėdiškumo 
paskelbti, kad mažutė Suo
miją ruošiasi “pulti” Sovie
tų Rusiją ir jau pradėjusi 
šaudyt į “darbininkų tėvy
nės” kareivius. Nors tai bu
vo bjauriausias ir šlykščiau
sias melas, kokio pasaulis 
dar nėra girdėjęs iš valsty
bės vyrų, bet lietuviškosios 
Maskvos papūgos ir tą melą 
kartojo kaip tikrą tiesą. Kas 
vėliau įvyko, visi jau žino
me. Mažutė Suomija buvo 
begėdiškai užpulta ir besi
gindama prarado kelias de- 

____  __________ _ šimtis tūkstančių savo ge- 
žemėn. Rytojaus dieną, rug-_ riaušių sūnų,-bet už tai ji iš
sėjo 27, lenkai numušė vir- gelbėjo didžiausią brange- 
šum Londono 19 priešo or- nybę — tautos laisvę. Mask- 
laivių—penkiolika iš ryto ir vos komisarai nusidegino 
keturis popiet._______ *_____ ------ -

LENKAI NUMUŠĖ JAU 
100 HITLERIO OR

LAIVIŲ.
“New York Times” ko

respondentas telegrafuoja 
iš Londono, kad suorgani
zuotas tenai lenkų aviacijos 
eskadronas gerai veikia. 
Nuo 1 iki 27 rugsėjo dienos 
lenkai numušę jau 100 Hit
lerio orlaivių. Rugsėjo 26 d. 
viršum Londono pasirodę 
34 Heinkelio bombanešiai. 
Juos puolęs lenkų eskadro
nas ir 13 heinkeliu numušęs

Lietuvos sese-

175 Akerių Farma
Pjlnai įrengta, budinkai, gyvuliai, 

farmos įrankiai, derlius tik stok ir 
gyvenk bile žmogus kuris myli far- 
meriaut. Kaina $2,500.

Antra farma Michigan Valstijoj, 
40 akerių, ant gero kelio, 2 mylios 
nuo miestelio; visa dirbama, 3 akeriai 
miško, stuba ir barnė, ir kiti budin
kai. Kaina $1,800. Norint daugiau 
informacijų, klauskit. (2)

Mrs. Z. Adams, Berlin, Md.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI 
arba plaukai pleiska
noti, krinta, vartok

AI.EXANDER’S 
8HAMP00

50 centų už bonkų ir 
ALEXANDER’S

STIPRINANTI TONIKĄ.
50 centų už bonkų. Prisiunčiam 

ir per paštų.
ALEXANDER’S CO.

414 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

SO. BOSTON. MASS.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis ne vien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Moterų Skvrius. Kaina $l.O0.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY,

T

Karas Europoje

KANADIEČIAI SUGAVO 
HITLERIO LAIVĄ SU 

ALIEJUM.
Pereitą sąvaitę Meksiko! 

pakrašty Kanados kreiseris 
“Prince Robert” sugavo vo
kiečių laivą “Weser,” kuris žasties okupuojant tas vals- 
vežėsi 9,000 tonų aliejaus, tybes.

TIK “UDARNIKAS” GALI 
GAUT BUTĄ.

Iš Vilniaus gaunama ži
nių, kad ten butai duodami 
tiktai tiems darbininkams,, 
kurie dedasi prie stachano- 
vinio judėjimo.

Jai norite žinoti apie karą ir kitu* pasaulio 
{vykina, tai skaitykite “Naujteaaa.- '

“Naujienoa" yra pirma* ir didžiau* i a* lietuviu 
dieoraiti* Amerikoje.
Užairaiykite "Naujiena*" iiandiea. Naujieną 
prenumerata metama Amerikoje (iiimant Chi- 
cafą), $A0(L Chicagoje ir Europoj* —
Maaey Ord«r( ar tetoj atopHtoc 

'“NAUJIENOS" 
1739 South Halsted Street W

CHICAGO. ILUNOIS *
^7 Mpažteimsi ęssi&isa to&d.

l

i
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AREŠTUOTA JAUNA 
LIETUVAITĖ.

Ona Mikalauskaitė prisipa
žino išmetusi naujagimį 

iš trečio aukšto.
Newark, N. J.—Pereitą 

sąvaitę žmonės čia rado prie 
Mikalauskų namo, 26 Napo- 
leon st., naujagimį kūdiki 
tarp krūmų. Buvo duota ži
nia policijai, kuri tik po b 
dienų susekė, kad kūdikis 
buvo išmestas per langą nuo 
trečio aukšto iš Mikalauskų 
namo. Policija nužiūrėjo 
Oną Mikalauskaitę, 18 me
tų amžiaus merginą, ir su
ėmė ją. Klausinėjama ji 
tuoj prisipažino, kad tai jos 
kūdikis. Ji pagimdžiusi jį 
ant “attic’o.” Bijodama, kad 
neužeitų motina, ji suvinio- 
jusi savo naujagimį į paklo
dę ir išmetusi per langą 
Krintant žemyn, paklodė 
užsikabino už tvoros stati
nio ir tas sulaikė kritime 
impetą. Paklodė išsiviniojo 
ir kūdikis nusirito į špalierą 
kuris auga antroj pusėj tvo
ros. Tuo budu kūdikis išlikę 
gyvas, tik nusilaužė vieną 
rankutę. Nuvežtas ligoninėn 
jis jau taisosi ir pasveiks. 
Kadangi tai katalikės mer
ginos kūdikis ir katalikų li
goninėn nugabentas, tai ku
nigai jį tuojaus apkrikštijo 
ir davė vardą “John.”

Suimta Ona Mikalauskai
tė laikoma be kaucijos. Ji 
labai verkia ir jaudinasi. J. 
labai bijojusi motinos ir ne
žinojusi ką daranti. Bet kei
sta, kad iki pat paskutinės 
dienos motina nepastebėjo 
jos nėštumo. Pagimdžiusi 
kūdikį, rytojaus dieną mer
gina nuėjo į darbą ir išdirbo 
5 dienas, iki policija ją su
ėmė.

Šis įvykis plačiai aprašy
tas “Newark Star-Ledger” 
dienrašty, kurio iškarpę 
mums prisiuntė vienas “Ke
leivio” skaitytojas.

OBUOLIŲ PAJUS.
4 puodukai supiaustytų 

obuolių.
V2 puoduko cukraus.
% puoduko maliaso.
2 šaukštukai sviesto.
V2 šaukštuko cinamono.
14 šaukštuko muškatinio 

riešuto (nutmeg).
Išklok blėtą pajaus tešla, 

aidėk obuolius, apibarstyk 
cukrum, užpilk maliasu, ap- 
dėstyk sviesto šmočiukais, 
apibarstyk cinamonu ir muš- 
katiniu riešutu, uždėk viršu
tinį tešlos sluogsnį, kraštus 
gerai apspaudyk, viršų ap
tepk kiaušinio baltymu arba 
mvilgink pienu, kad iškepęs 
pajus gražiai blizgėtų. Kepk 
tabai karštam pečiuje apie 
15 minutų, po tam karštį su
mažinus dar kepk apie 30 
minutų.

$450,000,000 MOTERŲ 
PAGRAŽINIMUI.

Kas metai Amerikos mo
terys išleidžia $450,000,000 
savęs pasigražinimui. Vien 
tik plaukų taisymui išleidžia 
$157,000,000, o kitus šimtus 
milionų ant pudrų, kremų, 
tepalų, perfumų, dažų na
gams, dažų plaukams ir ant 
nereikalingų išmislų.

Melas, Ar Faktas?

štai lieknioji žirafa, San Francisco žvėryno gražuolė su są- 
vo 3 dienų veršiuku. Sakoma, kad vienas komunistas, pa
matęs pirmu kartu šitą ilgakaklę, pareiškęs savo drau-t 
gams: “Draugai, čia yra prakeiktas buržuazijos melas !< 
Juk tokių gyvulių niekur nėra!”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

S. Juodžiukynui. —

SAULĖTOJ FLORIDOJ.

žmonės, kurie turi pinigų ir 
Ijuoso laiko, jau pradeda važiuo
ti saulėton Floridon, kur nėra 
žiemos.- Jaunoms ir gražioms 
merginoms Florida tikras rojus, 
nes jos ten gali demonstruoti 
grakščias savo figūras. Viena 
tokių gražuolių parodyta šiame 
vaizdely.

A.
Apie tamstos laišką, kurį 
sakotės prisiuntę “Keleivin” 
įdėt, musų redakcija nieko 
neatsimena. Pajješkosime, 
gal yra užsimetęs. O kai 
klausiat apie cibulių išlaiky
mą per žiemą, tai Jungtinių 
Valstijų Agrikultūros De
partamentas duoda tokį pa
tarimą : Cibuliai turi būt vi
sai nunokę. Nukasti juos 
reikia sausą dieną ir reikia 
sudėti kur nors aukštai trio- 
boję, kad “sugytų” (to 
eure). Tuomet sudėti bet 

į kur sausoj vietoj. Taip pat 
lesąs geras ir šitoks būdas: 
sudėti cibulius tokioj vietoj, 
kur jie galėtų sušalti; su
šalusius apdengti šiau
dais ar šienu ir taip juos lai
kyti per visą žiemą. Jie nei 
supus, nei sudygs. Atšilę bus 
kaip šviežiai iškasti cibu
liai.

“Keleivio” Skaitytojui.— 
I Anglų kalba turi daug dau- 
Igiau žodžių negu lietuvių 
kalba.

Eks-komunistui. — Atsa
kymo “Laisvės” Laskiui ne
dėsime. Peržema butų pole
mizuoti su ignorantu, kuris 
nieko neišmano, tačiau turi 
drąsos ginčytis apie nesu
prantamus jam dalykus.

A. Žilinskui. — Iškarpas 
gavome. Ačiū.

Kūjų Vincui. — Straips
nis apie kunigų piknikus jau 
tilpo. “Kyšo Yla iš Maišo” 
taipgi tilps. Ačiū už rašinė
jimą.

Dariaus Paminklo Komi
tetui.—Dėl vietos stokos ne
galėjome į šį numerį aukų 
skelbimo įdėti; jis tilps se- 

I
Aniei Bakas. — Eilėrašty 

yra labai gražių minčių, bet 
laikraščiui netinka. Vistiek 
ačiū.

Jonui Gritėnui. — Adre- 
suokit į Lietuvą, ne į Rusiją. 
Amerika nepripažįsta Stali
no valdžios Lietuvoje, todėl 
neprivalom ir mes jos pripa
žinti.

Ch. Sheniui. — Apie tą 
sprogimą jau buvo “Kelei
vy” rašyta. Ačiū už prane
šimą.

Kaip Registruotis Nepiliečiams

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
18,000 žodžių. Labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” 
Kaina ........................................ $1.00

UŽKERĖTA ŠALIS.
šniokščia jura, bangos siaučia, 
Plakas prie krantų, 
šaltų uolų kloja, siaučia 
Putų vainiku.
Apsiniaukęs, ūkanotas, 
Toks tamsus dangus...
Per bangas—tamsias putotas
Iriasi žmogus.
Drųsiai plaukia jaunas žvejas,
Veidas jo ramus:
Nebaisus jam juros vėjas,
Nei tamsus dangus.
Menkų luotų bangos mėto,
Tarsi žaidžia juo;
Pro kraštus, senus, skylėtus
Sunkiasi vanduo.
Nesibijo geltonplaukis:
Audrai atsparus.
Laivas per bangas putotas 
Plaukia į rytus.
Ten nuo amžių užkerėta, 
Užburta šalis.
Ten diena—giedri, saulėta,
Ten nurims širdis.
Amžinai tenai marguoja
Gėlės ant laukų,
Jura ten užmigt vilioja 
Tarp melsvų bangų.
Nerasoja ten blakstienos

j Sielvartu, skausmu:
Į Ten nevysta jaunos dienos,
i Kupinos džiaugsmu.Į
Lyg svajonė lengvos laivės
Raižo ten bangas
Ir dainuoja meilės deivės
Dangiškas dainas.

Į Bet neplaukia bailus žmonės
Ton šalin keiston:
Tie, kam kyla abejonės,
Grimsta gilumon...
Kaukia jura, siunta vėjas, 
Toks tamsus dangus,— 
Drųsiai plaukia jaunas žvejas 
Tiesiai į rytus. ' • . ii ?

Liudas Šakalinis, kančioj laidoj. 
t i >’

RUDUO.
Plonučiais sidabro siūleliais 
Nutįso voratinklio gijos. 
Senuose klevuose prie kelio 
Pražydi auksinės lelijos.
Pažvelgsi į miškų — ar monai?
Auksinės ir purpuro spalvos. 
Geltona, žalia ir raudona — 
Miškais nutiesta mus trispalvė.
Nors šviečia padangėj saulutė, 
Bet liūdna ir širdį suspaudžia: 
Jautiesi apleistas, menkutis... 
Miškai, tarsi pasakoj, snaudžia.

■» \ j

Kažkų patylom pakuždėjęs,
i Nukrinta šlamėdamas lapas...
i Taip ilgu... lyg butum atėjęs
I Prie artimo, mylimo kapo...
Junti lyg mirties karalijos
Šaukliai amžinybėn vadina... 
Klevuose auksinės lelijos 
Vien liūdesio pasakas pina.

Liudas Šakalinis.

Trąšų iš Sovietų Rm 
sijos Nesimato.

Komisarai pataria Lietuvos 
ūkininkams tręšti laukus 

šiukšlėmis.
Kitoj vietoj mes jau ra

šėm, kad Lietuvos komisa
rų sovietas, apsižiūrėjęs, 
kad žemės ūky jau prasidė
jo sovietiška bėtvarkė, pra- 

1 dėjo ragint ūkininkus, idant 
šį rudenį butų įsėti visi lau
kai. (Iki šiol Lietuvos ūki
ninkų nereikėjo prie to ra
ginti ; kiekvienas stengėsi 
pats kuo geriausia savo lau
kus įsėti, nes laukai buvo jo 
nuosavybė!)

Ir iš to raginimo paaiškė
ja da vienas labai įdomus 
dalykas. Būtent, bolševikų 
“Darbo Lietuva” (buvęs 
tautininkų “Lietuvos Ai
das”) savo įžanginiame 
straipsny rašo, kad laukus 
reikią pasistengti patręšti 
labiausia jiaturalinėm trą
šom, kurių “musų ūkininkai 
turi nemažai, nes augina 
gausiai galvijų ir paukščių. 
Taigi. įvairus mėšlas, iš cu
kraus fabrikų gaunamas 
kalkių purvas, pelenai, ap- 
trėšusios visokios šiukšlės, 
lapai puikiausiai tinka lau
kams tręšti.”

Skaitai žmogus, ir negali 
atsistebėti, kodėl gi taip per
šami net lapai ir šiukšlės, 
kaipo “puikiausios” trąšos. 
Ogi reikalas labai papras
tas: nėra jokios vilties, kad 
iš “galingosios” Sovietų Są
jungos butų gautos minera
linės trąšos, kurių nepri
klausomos Lietuvos laikais 
būdavo apsčiai atvežama iš 
svetur. O taip nesenai že
mės ūkio komisaras Mickis 
skelbė, kad Sovietų Sąjun
ga paremsianti Lietuvos' 
ūkininkus.

RUMUNIJOJ AREŠTUO-j 
JAMI GENEROLAI.

Nuvertę buvusiojo Rumu
nijos karaliaus Karolio val
džią, fašistai pradėjo areš
tuoti buvusios jo valdžios 
narius. Suimti jau 5 genero
lai ir 9 buvusieji ministeriai.

Jungtinių Valstijų iždas 
praneša, kad per 5 paskuti
nes sąvaitės į šią šalį atplau-' 
kė $300,903.000 vertės auk
so iš kitų šalių.

Ar nelegaliai įvažiavęs as
muo gali legalizuotis?
Klausimas: Aš girdėjau, 

kad nelegaliai įvažiavę atei
viai gali legalizuotis. Jei 

ir________ _____  ____ taip, tai kokiu budu? Aš at
rašyti, atsakydamas į 3-čią važiavau nelegaliai 1914 
registracijos klausimą—tos,' metais ir labai norėčiau le- 
kurioj aš gimiau, ar tos, ku
ri mano tėvynę dabar pa
vergė ?

Atsakymas: Justicijos De
partamentas paaiškino, kad 
registruotis reikia savo tik
rosios tėvynės piliečiu.
Kokioms organizacijoms 

priklausai?
Klausimas: Registracijos 

blankoj 15-tas punktas klau
sia, kokioms organizacijoms 
priklausai? Ar čia reikia su
rašyti visų organizacijų var
dus, prie kurių tik kada esu 
prigulėjęs?

Atsakymas: Ne, nereikia 
rašyti visų, prie kokių tik 
kada ėsi prigulėjęs. Turi į- 
vardyt tik tas organizacijas, 
prie kurių priguli ar prigu
lėjai per penkeris pastaruo
sius metus.

Nusikaltimas trafiko tai
syklėms.

Klausimas: Aš esu kelis 
kartus teismo baustas už 
nusikaltimą trafiko taisyk
lėms. Kelis kartus aš prava
žiavau pro raudoną žiburį, o 
sykį perilgai palikau auto
mobilį vienoj vietoj. Ar rei
kia tuos nusikaltimus ir pa
baudas įrašyti į registraci
jos blankos 14-tajį punktą?

Atsakymas: Ne, tokių
menkų nusikaltimų nereikia 
į registracijos blanką rašyti.

Ištekėdama už nepiliečio 
moteris prarado pilietybę.

Klausimas: Aš atvykau 
Amerikon 1897 metais, bū
dama 17 metų amžiaus mer
gina. Ištekėjau už Amerikos 
piliečio 1901 metais ir ta
pau pilietė per jį. Bet 1917 
metais mano vyras mirė, o 
1920 metais aš ištekėjau už 
nepiliečio. Tačiau 1923 me
tais jis išsiėmė pilnas pilie
tybės popieras. Taigi pra
šau paaiškinti, ar aš dabar 
pilietė, ar ne? Ar man reikia 
registruotis, ar ne?

Atsakymas: Ištekėdama 
1920 metais už nepiliečio 
vyro tamsta savo pilietybę 
praradai ir dabar privalai 
registruotis kaip nepilietė.
Nelegaliai gimusio kūdikio 

pilietybė.
Klausimas: Mano žmona 

turėjo nelegaliai gimusią 
mergaitę prieš mudviejų su
situokimą. Kai mes ją parsį- 
traukėm Amerikon 1913 
metais, ji buvo 3 metų am
žiaus. Aš tapau šios šalies 
piliečiu 1919 metų birželio 
■8 d. Kaip dabar yra su ta 
mano žmonos nelegaliai gi
musia dukterimi? Ar jai rei
kia registruotis kaip nepalie
tei? .

Atsakymas: Ne. Kadangi 
tamsta tapai piliečiu 1919 
metais, tai automatiškai ta
po piliete ir tamstos žmona, 
o per ją ir jos duktė įgijo 
pilietybę. Nelegaliai gimu
sių vaikų pilietybė visuomet 
seka motinos pilietybę.

Pavergtos tėvynės ateivis.
Klausimas: Aš gimiau ša

ly, kuri šiandien jau yra pa
vergta ir prijungta prie ki
tos valstybės. Kurios šalies 
piliečiu aš dabar turiu užsi-

galizuotis, jeigu butų gali
ma.

Atsakymas: Taip, tamsta 
gali legalizuotis. Pereitų 
metų Kongresas yra patai
sęs įstatymą, kuris liečia ne
legaliai įvažiavusius atei
vius. Pagal tą įstatymą, kas 
atvažiavo nelegaliai prieš 
1924 metų liepos 1 dieną, 
tas gali legalizuotis. Legali
zavimosi procedūra tokia: 
reikia gauti iš Imigracijos ir 
Natūralizacijos Biuro apli
kacijos blanką, vadinamą 
Form 659, ir išpildžius ją 
paduoti ar nusiųsti imigra
cijos ir natūralizacijos ko- 
misijonieriui. Kas daryti to
liau, tai jau bus paaiškinta 
imigracijos organų. FLIS.1 i

INEIS GALION 40 VA
LANDŲ įstatymas.
Spalių 24 dieną Jungtinė

se Valstijose įneis galion 40 
valandų įstatymas tarpvals- 
tinėj pramonėj. Už darbą 
virš 40 valandų darbdaviai 
turės mokėti pusantros al
gos.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet Čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonaf* Pual. 96............... 35c
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i LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA į

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie i 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S 
j KAINA $1.00. jj
' DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass. o 
JO0COQCQ000GQCCMGCKKMM0Q00a0QG0a0Q0000G0G<30GQGCXM>QQG9

ir tarp lietuvių. Jie dabar 
| nežino, ką daryti. Jiems pa
vojus registruotis, ir pavojus 

, nęsiregistruoti. Bet ši kny
gelė pasako, kad nelegaliai 
atvykęs ateivis, jeigu jis bu
vo lojalus šiai šaliai ir gerbė 
jos įstatymus, gali legali
zuotis. Viskas, ko reikia, tai 

; tik išvažiuoti kur nors per 
I sieną ir paskui įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas legaliu 
keliu.

Kitas skyrius pašvęstas 
klausimams, kas yra pilietis, 
o kas ne. Šis skyrius padės 
išspręsti pilietybės klausimą 
neaiškiais atvejais.

Knygelės kaina 15 centų. 
Ją galima gauti nusiunčiant 
savo pavardę ir adresą ir 15 
centų šiuo adresu: Common 
Council for American Uni
ty, 222 Fourth avė., New 
York City.

SVARBI KNYGELĖ NE
PILIEČIAMS.

Common Council for 
American Unity išleido 64 
puslapių knygelė, “Alien 
Registration,” kur telpa la
bai daug naudingų informa
cijų, kaip registruotis, kaip 
atsakinėti į visokius klausi
mus, kad nepakenkti savo 
darbui, ir tt.

Ypač įdomus ir svarbus 
skyrius yra pašvęstas nele
galiai atvykusiems atei
viams. O tokių yra nemaža

PROFESORIUS IŠSIŽA
DĖJO KOMUNISTO 

SUNAUS.
Prof. Samuel C. May, vi

suomenės mokslų fakulteto 
Californijos universitete ve
dėjas, paskelbė išsižadąs sa
vo sunaus Kennetho ir visiš
kai atskiriąs jį nuo savo šei
mynos, nes jis prisidėjęs 
prie komunistų.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J’. Karalius, 
ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui 
įsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
300 puslapių. Kaina 
Audeklo viršeliais .. $2.50

Trumpi Sijonai ir Nuogi Keliai

A 
f 2 
j
* t

Sporto kostiumas,-kokį šį rudenį pradėjo nešioti jaunos mer
gaitės, o ypatingai “co-ed” mokyklų mokinės, šitos mados 
sijonėliai būna trumpučiai, o vilnonės pančekos žemiau ke
lių, taip kad keliai būna nuogi.
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Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių. 
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŲŠ1Ų EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinięu3 geriausia 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS. 8 

I
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ŽINIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Kaip Ištikrujų Bol- Mokinasi “Įprastos 
ševikai Buvo Išplė Santvarkos.”

šę Vilnių.

ži-

- . “Darbo Lietuva” deda to
kią žinią: “Vilniuje buvusio 
‘Elektrik’ fabriko patalpose 
steigiama nauja valstybinė 
elektrotechnikos įmonė. 
Šiuo metu vykdomi pagrei
tintai paruošiamieji darbai. 
Šia proga štai kas pažymėti
na. Pernai raudonajai armi
jai iš lenkų išvadavus Vii* 
nių, vietos darbininkai susi
rūpino savo likimu. Kadan
gi daugelis norėjo galutinai 
nusikratyti kapitalistinio 
jungo, tai, raudonajai a lini
jai Vilnių atidavus į smeto
ninių kapitalistų rankas, 
darbininkai stengėsi išvykti 
kartu su raudonąja armija’ 
Praėjusių metų spalių mėne
sį kartu su darbininkais is 
Vilniaus evakuavosi ir radi
jo priimtuvų fabrikas ‘Elek
trik.’ Su fabriko instaliaci
jomis išvyko į Gudijos TSR 
ir elektrotechnikai, inžinie
riai ir kiti specialistai.”

Ši “Darbo Lietuvos”
nia suteikia mums progą 
priminti, kaip ištikrujų tą 
fabriką bolševikai buvo iš
plėšę. Pernai rudenį bolše
vikams atėjus į Vilnių, jie 
skubiai pradėjo kraustyti iŠ 
ten visus geriau įrengtus fa
brikus. Tarp jų buvo ir 
“Elektrik” radijo priimtuvų 
fabrikas. Bolševikai smurtu 
išgabeno ne tik visas to fab
riko mašinas, bet ir darbi
ninkus kartu su specialis
tais. Tokiu budu “Darbo 
Lietuva” per akis meluoja, 
rašydama, kad darbininkai 
“savo noru” nusikraustę 
Minskan. Mat, bolševikai 
nebuvo tokio gerai įrengto 
radijo fabriko matę, tad 
jiems rūpėjo kuo greičiausia 
išgabenti į Minską fabriko 
mašinas kartu su darbinin
kais, kad paskum pas save 
pamėgdžiojus “kapitalisti
nius” radijo aparatus. Ne
priklausomosios Lietuvos 
vyriausybė buvo gavusi visą 
eilę sovietų Gudijon prie
varta išgabentų darbininkų 
ir specialistų giminių prašyt 
mus, kuriuose buvo prašo* 
ma, kad tie žmonės butij 
grąžinti Lietuvon. Bet visos 
pastangąs nedavė rezul
tatų.

r ‘ ________

Amerikos lietuviams pra
kalbas sakydamas bolševi
kų agentas Rubinas Matu- 
zelis plepa, buk Sovietai į 
Lietuvos vidaus gyvenimą 
visai “nesikiša.” Girdi, lie
tuviai gyvena pagal savo “į- 
prastą santvarką.”

O tuo tarpu faktas yra 
toks, kad visa Lietuvos žmo
nių santvarka yra griauna
ma iš pamatų ir bandoma 
statyti visai naują sistemą, 
pagal Rusijos sovietus. Bet 
tos naujos “tvarkos” nežino 
da nei patys Lietuvos komi
sarai, todėl jie važiuoja pas 
Rusijos bolševikus mokintis. •

Štai, šiomis dienomis Lie
tuvos komisarų delegacija 
su “draugu” Pijum Glovac- 
kiu buvo nuvykusi pas gu
dus pasimokyti bolševikiš
kos tvarkos. O juk reikia ži
noti, kad Gudija yra beveik 
tamsiausis ir daugiausia at
silikęs kraštas. Ir iš tokio 
krašto 'Lietuvos komisarai 
ima lekcijas.

Sugryžęs dabar iš Gudi
jos “draugas” Glovackis gi
riasi turėjęs labai malonų 
pasimatymą su gudų “moks
lininkais” ir jie pasižadėję 
atvykti Lietuvon su paskai
tomis “apšviesti” naujus 
Lietuvos valdonus ir vietoje 
parodyti, kaip reikia per
tvarkyti Lietuvą į sovietišką 
valstybę.

Na, o Amerikoje bolševi
kų agentai meluoja lietu
viams, kad į Lietuvos vidaus 
gyvenimą sovietai nelenda, 
kad žmonės gyveną tenai 
pagal savo “įprastą san
tvarką!”

Orlaiviai Bombarduoja Laivus

I

Čia matom vokiečių bombas sprogstant vandeny. Hitlerio orlaiviai taikė jas į Anglijos pa
kraščių sargybos ,laivus, bet jos nukrito pro šalį.

ŽYDELIS MANDELŠTA
MAS “MOKINA” LIETU

VIUS ŪKININKAUTI.
“Darbo Lietuva” atspaus

dino ilgą straipsnį apie 
“Valstybės Ūkį.” šiame 
straipsnyje iškeliami pa

grindai, kaip busianti tvar
koma naujai sudarytoji Ta
rybų Lietuvos valstybinio 
plano komisija, kurios pir
mininku paskirtas P. Glo- 

I vackas. Straipsnio autorius 
yra Š. Mandelštamas. Gi 

i “draugas” Glovackis pasi
važinėjo net į Minską pasi
mokyti, kaip jis turės “pla
nuoti” Lietuvos ūkį. Butų 
geriau paklausęs “tovariš- 
čio” Mandelštamo!

Studentams Jau Nė
ra Patalpų Kaune.

Tūkstančiai Vargšų 
Liko Be Pastogės.

MEDICINOS REIKĖS MO
KINTIS IŠ KOMUNISTŲ 

PROGRAMOS.
Komunistų partijos pro

pagandos centras Kaune su
šaukė medicinos darbuoto
jus, mokytojus ir teisininkus 
į vieną mitingą, kur žydelis 
Solovjovas perskaitė jiems 
paskaitą apie tai, ko mokina 
komunistų (bolševikų) par
tija.

Išėję iš tos, atsiprašant, 
paskaitos medikai pradėjo 
sakyti: “Na, tai išrodo, kad 
nuo dabar jau medicinos tu
rėsime mokytis iš komunis
tų partijos programos.”

JAU NEBĖRA LAISVĖS I 
“IŠLAISVINTIEMS.”‘ I

“Darbo Lietuva” veda
majame straipsnyje nusi- 

I skundžia, kad “ne visi sam
diniai gerai supranta liau
dies valią ir vyriausybės 
pertvarkymus. Atsiranda 
tokių samdinių, kurie net 
laukų darbus dirbdami užsil 
spiria dirbti tik 8 valandai 
per dieną.” Net ir “Darbo 
Lietuvos” redaktoriaus nuo
mone tai esanti nesąmonė. 
Taip pat pasitaiką nemaža 
atsitikimų, kad samdinys 
paliekąs savo darbą ir išdu
ndąs kitur laimės jieškoti. 
Toks elgimasis esąs kenki
mas ne tik ūkininkui, bet ir 
visai valstybei, visai darbo 
liaudžiai, nes tuo esąs silpt sk£tį njp 
ninamas ūkis ir mažinamas 
visos tautos turtas.

Na, o kur gi “išlaisvintų
jų” laisvė?

RAUDONARMIEČIAI 
LIETUVOJE RUOŠIASI 

KARUI.
Bolševikų kariuomenė 

Lietuvon vis dar eina. Sta
toma daug aerodromų. Dau
gely vietų miškuose daromi 
apkasai, statomos spygliuo
tų vielų užtvaros. Apskritai 
krašte viešpatauja atmosfe
ra lyg karo išvakarėse.

Matyt, Stalinas užuodžia, 
kad jo draugas Hitleris ne
užilgo pasakys jam: “he- 
raus” iš Pabaltijo kraštų.

AMŽINAS BOLŠEVIKAS.
“Darbo Lietuva” deda to-

1

Namus Lietuvos miestuose 
užėmė okupantai.

Sovietų kariuomenei oku
pavus visus žymiuosius Lie
tuvos miestus,1 butų stoka 
Lietuvoje darosi stačiai ka
tastrofinė. Iš Vilniaus pra
nešamą, kad ten nei už di
džiausius pinigus besimokąs 
jaunimas negali rasti kam
bario. Tokia pat padėtis A- 
lytuje. Studentai ir gimna
zistai priversti jieškoti kam
bario net apylinkių kaimuo
se pas ūkininkus. Tokiu bu- 
du jie, eidami Į mokyklas, 
bus priversti klampoti kelis 
kilomertus. Tokia pat padė
tis Kaune, kur studentai ap
gyvendinami mokyklų kori
doriuose ir rūsiuose.

Didžiausis vargas Lietu
vos beturčiams. Dėl okupan
tų užpludimo pragyvenimas 
taip pabrango, kad darbi
ninkui sunku ant sausos 
duonos užsidirbti, o butų 
pasisamdyti beveik neįma
noma. Todėl vienu butu pri
verstos dalintis kelios šeimy
nos, taip kaip Sovietų Rusi
joj. Toks gyvenimas stačiai 
nepakeliamas. O tukstan-

į

NEDAUG LIETUVIŲ PAS 
KOMUNISTUS.

Raseinių apskrities komu
nistų partijos komiteto na
riai pasiskirstė pareigomis. 
Filipovičiui pavesta rūpin
tis kadro iškėlimo klausimu, 
Tiškovui — profesinių są
jungų veikimu, Macheriui— 
pramone ir prekyba, Bora- 
novskiui — žemės pertvar
kymo reikalais, Gudžiūnui 
—agitacine propaganda, 
Galibrodskiui —f i n a n s ų 
klausimais. Berods, vienas 
“draugas” Gudžiūnas Ra
seinių komunistų komitete 
tėra lietuvis.

NEPATAIKĖ MOMENTĄ.
Šiauliuose buvo surengtas 

mitingas komunistinio jau
nimo dienos proga. Šiame 

‘ “draugas” Chien 
skaitė paskaitą, kuri, pačios 
“Darbo Lietuvos” apibudi
nimu, “visai neatitiko mo
mento.” Ukmergėje ta pačia 
proga surengtą minėjimą 

DIDESNIŲ DVARŲ NE- atldare “draugė’’ Levin.
DALIJA, STEIGS KOL

CHOZUS.
Iš Babtų valse, gaunama 

žinių, kad ten “žemės refor
ma” palietusi 115 akrų. Pra
šymų žemei gauti buvo gau
ta 800, o patenkinti tik 551. 
“Reformai” vadovauja žy
delis “tovarišč” Menson. 

I Septyni didesnieji dvarai 
, neparceliuojami. Iš jų busią 
steigiami kolchozai. Anot 

j “tovariščo” Ruzino Matuze- 
lio, tai bus lietuviams “įpra
sta santvarka.”

kią ištrauką iš vieno sieni
nio laikraščio: “pasiryžę 

: žengti koja kojon su 193 mi- 
! lijonais musų brolių, žino- 
| darni, kad kol mums vado- 
ivaus didžiojo Stalino Geni
jus, mes busime ir pavalgę 
ir aprūpinti.” “Darbo Lietu
va” nuo savęs prideda: 
“Jokių abejonių negali būti. 
Stalino Genijus vadovaus 
amžinai.”

Taigi išeina, kad “didis” 
Stalinas nemirs. Iki šiol bu
vo tik “amžinas žydas,” o 
dabar jau turėsime ir “am
žiną bolševiką.”

Kaip sau norit, Maskvos 
fanatikai kraustosi iš proto.

BUS BEMOKSLIAI TEI
SĖJAI IR PROKURORAI.

“Darbo Lietuva” praneša, 
kad teisingumo komisaria
tas jau esąs išvertęs sovietiš
kąjį advokatūros įstatymą, 
kuris netrukus įsigaliosiąs ir 
Lietuvoje. Pagal šį įstaty-i 
mą, advokatais gali būti ir’ 
neišėję juridinio mokslo, 
bet “dirbę ne mažiau kaip 
trejus metus kaip teisėjai, 
prokurorai, tardytojai ir ju- 
riskonsulatai.”

Reiškia, Sovietų Rusijoj 
teisėjais, prokurorais, tar
dytojais ir juriskonsultais 
gali būt žmonės visai nesi- 
mokinę įstatymų. O pabuvę 
trejis metus bemoksliais tei
sėjais gali jau likti advoka
tais. Taip dabar bus ir Lie
tuvoje.

Kultūringose šalyse būna 
kaip tik atbulai: žmogus vi
sų pirma turi baigti advoka
to mokslą, pažinti įsatymus, 
o tik tada gali patekti į tei
sėjus.

Bet mokslas, mat, tai 
“buržuazijos išmislas.” Bol
ševikai tokių niekų nepri
pažįsta.

Visus butus užėmė ginkluoti 
raudonieji okupantai.
“Tiesa” paskelbė, kad 

Veterinarijos Akademija 
numato netolimoje ateityje 
įsteigti savo studentams 
bendrabutį. Toks nusistaty
mas savaime butų sveikinti
nas. Bet daug įdomesnės yra 
priežastys, kodėl studen
tams toks bendrabutis yra 
reikalingas. “Tiesa” naiviai 
prisipažino, kad studentai 
dėl butų stokos negali susi
rasti kambarių. Todėl, iki 
susiras kambarius, galėsią 
apsigyventi Veterinarijos 
Akademijos patalpose, bet 
turėsią atsivežti savo patali
nę ir čiužinį (šieniką).

Kodėl gi staiga Kaune 
pritruko kambarių net stu
dentams? Priežastis yra pa
prasta. Kaune prigrūsta tiek 
okupacinės raudonosios ka
riuomenės, kad visi butai y- 
ra užimti okupantų, o geres
niuosius butus paėmė sovie
tų karininkai. Štai kodėl 
studentai turės baladotis su 
savo pataline ir čiužiniais in 
gyventi Veterinarijos Aka
demijos koridoriuose ir ru-’ 
siuose!
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................. 25c.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDK. 
Siunčiant per pafi-

NEVALIA IR VARDŲ 
KEISTI BE KOMISARŲ 

LEIDIMO.
Lietuvos aukščiausio so

vieto prezidiumas uždraudė 
be jo žinios ir patvirtinimo 
keisti vietovardžių, įmonii 
įstaigų ir kitokius pavadini
mus. Pavadinimai keičiami, 
suteikiant “liaudies kovoto- 

komunistų partijos jų vardus ar kitokius garbėj

KOVOSIĄ SU “LIAUDIES 
PRIEŠAIS.”

“Darbo Lietuva” praneša, 
kad Tauragėje susiorgani
zavo 
kuopelės. Vienas svarbiau- pavadinimus, 
šių uždavinių busiąs — “ko
voti su liaudies priešais, o 
m____________= _______ r?— į.T.’. 4.-1.

dar apstu.” |
Lietuvos pardavikai “liau

dies priešais” pravardžiuoja 
tikruosius Lietuvos vaikus,

| LIETUVIAI BUSIĄ DE- ! 
PORTUOJAMI RUSIJON.1

1 Patys bolševikai Lietuvoj 
je kalba, kad Kaunas busiąs 
paverstas tvirtove ir kad 
dauguma civilinių gyvento- j uki-uosius i_deiuvu« varnus, 
jų turėsią iš Kauno išsikelti, kurie stoja už nepriklauso- 
Kalbama, kad bolševikai1 
jiešką preteksto masinei lie-ii 
tuvių deportacijai Rusijon. •

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. 
m . j. i • Vieno akto farsas, labai juokingaiTauragės apylinkėje tokių lr geras perstatymui Kaina .... 15c. 1

mą Lietuvos respubliką ir 
nepripažjsta Stalino dikta
tūros savo žemėj.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlniitracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst 16 anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedfi- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numeri nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane- 
Almą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajlefikojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
filmus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

•‘Keleivio” prenumeratoriams už 
pajlefiko|lmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajlefiko- 
Jimo kaina 65c.

Norint pajlefikot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS,’• 253 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

AR ROMOS

Popiežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

GRIAUNA DAR NEBAIG
TAS SAVO “REFORMAS”

Iš Panevėžio ir Švenčio
nėlių apskričių gaunama ži
nių, kad dar nebaigus “že
mės reformos,” ten prade
dama pertvarkyti jau supro
jektuotieji naujieji ūkiai. 
Pasirodė, kad ūkiai supro
jektuoti visiškai nemoksliš
kai. Be to, dabar varu ver
giama apsigyventi naujaku
rius sodžiais, o ne viensė
džiais, kaip tai buvo ligšiol.

VALDŽIOS ĮSTAIGOSE 
JAU VARTOJAMA ŽY

DŲ KALBA.
Vilniuje Ipaskelbtos trys^ 

oficialinės kalbos: lietuvių, 
lenkų ir rusų. Tačiau daug

Knygoje aprašom’ Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

t

4

KAD JAU LAISVĖ, TAI
LAISVĖ!

Prekybos komisariato sky
rius Vilniuje paskelbė, kad 
be jo leidimo negali būti 
pardavinėjami vilnoniai siū
lai.

Amerikos lietuviški bol-' t 
ševikai turėtų pasiųsti Stali- valdininkų yra žydų, kad ir 
nui da vieną pasveikinimo 
telegramą, kad įvedė Lietu
voj tokią plačią laisvę...

NEI PAVARDŽIŲ NESU
LIETUVINO.

Žeimelio, Šiaulių apskr.,

l(l 
d

I

valdžios įstaigose labai daž
nai girdėti žydiškąjį žar-. 
goną.

■ v\-.

čiai vargšų visai neturi pa- kompartijai vad o v a u j a 
stogės. Kur jie dėsis atėjus “draugai” Glezer ir Bogins- 
žiemos šalčiams, baisu ir pa- ki, o profsąjungom—“drau- 
galvoti. gas” Astrov.

ŠV. KAZIMIERAS JOS 
NEPAŽINS.

Lietuvoje buvusi Šv. Ka
zimiero draugija, kuri leis
davo katalikiškas knygas, 
dabar jau pavadinta: “Rau
donoji Vėliava.”

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galėa aiškiai supranti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdarais 
—1.00: audimo apd.—11.25, Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arba “Money Orderį*', Adreeuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristąuą žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj. ,
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galėB 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i
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KOMUNISTŲ PRAKAL
BOS BE KALBĖTOJO.
Už Browderį kalbėjo 

» gramofonas.
Pereitą nedėldienį Bosto

ne buvo surengtos komunini 
tų prakalbos prieš Amerikos 
pasiruošimą gintis nuo dik
tatorių. Kaip Hitlerio na
ciai, taip ir Stalino komunis
tai labai priešingi Amerikos 
apsaugai. Jie džiaugiasi ir 
didžiuojasi Vokietijos ir 
Rusijos ginklų galybe, bet 
prieš Amerikos ginklavimą- 
sį jie stoja piestu. Taigi ir 
pereito nedėldienio prakal
bos buvo suruoštos tuo tiks
lu, kad pasmerkti Amerikos 
ginklavimąsi. Kalbėti turė- 
Earl Browder, komunistų 
kandidatas į prezidentus. 
Bet kadangi jis yra New 
Yorke nuteistas už pasų 
klastavimą ir išleistas tik po 
.kaucija, tai teismas yra už
draudęs jam iš New Yorko 
išvažiuoti, ir dėl to jis nega
lėjo Bostonan į tas prakal
bas atvykti. Prakalbą už jį 
pasakė gramafonas iš jo į- 
kalbėtos plokštelės. Bet šita 
kalba buvo labai nevykusi 
ir melaginga. Pavyzdžiui, 
Browderis tvirtina, jog Len
kija buvo sunaikinta ne dėl 
to, kad jai butų trukę gink
lų, bet dėl to, kad jos “ponų 
valdžia” nemokėjo vesti už
sienio politikos, nesistengė 
sudaryti su Sovietų Rusija 
gerų santikių. O tuo tarpu 
juk faktas yra toks, kad 
Lenkija turėjo pasirašiusi 
šu Rusija nepuolimo sutartį 
ir kitokių garantijų, kad 
Viena kitos neužpuls, bet vi- 
sbomet padės. Bet Rusija tą 
sbtartį sulaužė ir Lenkiją 
Užpuolė. Taigi matote, kad 
“geri santikiai” su bolševi
kais nieko nereiškia, nes 
bolševikai savo žodžio nesi
laiko ir sutarčių nepildo. 
Vėliau jie taip pat sulaužė 
hepuolimo sutartį su Suomi
ja, o dabar užgrobė ir Lietu
vą. kuriai buvo garantavę 
nepriklausomybę “visiems 
amžiams.”

Ir bendrai visa šita Brow 
derio kalba per gramafon? 
buvo visiems žinomų faktu 
kraipymas. Stebėtis reikia 
kaip kandidatas j Amerikon 
prezidentus gali šitain nesi 
Skaityti su savo žodžiais ii 
per akis meluoti.

Žmonių buvo nedaug 
apie pora tūkstančių. Atsi
minus, kad tai buvo visos 
Massachusetts valstijos ko
munistų “pasirodymas,” i 
kurį buvo stengiamasi su 
traukti savo “spėkhs” da ii 
iš New Hampshire ir Con- 
neetieut, tai mitingas buve 
visai mizernas.

Vandalai išniekino kapines,
Amerikos Legijono kon

vencijos metu, kuomet Bos
tone buvo nepaprastai daug 
triukšmo, nežinomi chuliga
nai sulindo Į senas kapines 
ant Boston Common ir iš
vartė bei suardė daugybę 
paminklų. Sutaisyti išardy
tas kapines kainuosią apie 
$5,000.

Harvardas statydinsis nau
ją knygyną.

Harvardo universitetas 
pradėjo statydinti naują pa
talpą savo knygynui, kuris 
turi daugiau kaip 4,000,000 
tomų įvairių knygų. Naujoj 
patalpoj bus ir salė meno 
parodoms. Knygynas stato
mas universiteto kieme, ties 
senuoju knygynu.

Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS. Į 
Office Tel. So. Boston 0948 |
RES. 251 CHESTNUT AVE„ 

Jamaica, l’lain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

Aplankė “Keleivį” tolimas 
svečias.

Chas. Vičas, ilgametis' 
skaitytojas iš Los Angeles, 
spalio 7 d. aplankė “Kelei
vio” įstaigą ir atnaujino pre
numeratą. Jis apsilankė pas 
draugus Clevelande, Phila- 
delphijoj, Baltimorėj, Wor- 
cestery ir Bostone pirmą 
kartą nuo to laiko, kuomet 
jis atvažiavo 34 metai atgal. 
Iš amato dr-gas Vičas kriau- 
čius. Californijoj jis išgyve
no visą laiką. Šioj apielinkėj 
jis žada paviešėt apie porą 
sąvaičių ir paskui vėl grįš į 
savo priprastą Californiją.

Prasidėjo žydų Nauji Metai.
Bostono žydai iškilmin

gai pasitiko savo Naujuo
sius Metus pereitą seredą. 
Beveik visi žydų bizniai ir 
Įstaigos užsidarė. Ištikimi 
Izraeliaus vaikai susirinko į 
sinagogas ir susikaupę lau
kė didžiausioj tyloj iki jų 
rabinas užtriubijo per avino 
ragą, pradėdamas tuo budu 
Raš Hašoną, didžiausią 
šventę žydų kalendoriuje. 
Pagal tą jų kalendorių, pe
reitą seredą prasidėjo 5701 
metai nuo to laiko, kaip Je
hova sutvėrė pasaulį.

.Pagal žydų šventraštį, jų 
Nauji Metai yra kartu ir 
“sueina diena.” (Lietuvoj 
sakoma, kad tą naktį vel
nias žydą neša.) Žydų tiky
ba sako, kad tą dieną Jeho
va danguje atskleidžia tris 
dideles knygas: “Gyvenimo 
Knygą,” “Mirusiųjų Kny
gą” ir “Paprastųjų Knygą.” 
Tuomet Jehova pradeda tei
smą ir nuteistieji įrašomi; į 
tas knygas, kas kurion pri
klauso.' Tas teismas tęsiąąi 
10 dienų,: Tįiomet prasideda 
Yum Kippur, atpirkimo die
ną, taipgi labai didelė šven
tė.

Mokins bedarbius siuvimo 
amato. ,

Majoras Tobinas su mo
kyklų taryba nutarė įsteigti 
kursus mokinti jaunus be
darbius siuvimo amato. Mo
kinami bus tik tie, kurie 
Tauna iš miesto pašalpą. 
Kai išmoks siūti, gal tada 
miestui nereikės jų šelpti.

Rado pasikorusį žmogų.
Dorchestery buvo rastas 

ant gonkų prie vienų namų 
pasikoręs nežinomas žmo
gus. bet atėjęs sūnūs pažino, 
kad tai jo tėvas, Wibiam 
Davenport. Jo žmona tą va
karą buvo išėjusi į teatrą ir 
palikusi jį vaikus saugot.

South Bostono saliunuose 
perdaug dainų.

Laisnių taryba išsiuntinė
jo visiems South Bostono 
saliunams, kurie turi leidi
mus “pasilinksminimams,” 
kad jie neleistų savo kostu- 
meriams dainuoti, nes tos 
dainos žeminančios South 
Bostono garbę.
Paskirta sargyba laivams 

nuo sabotažo saugot.
Bostono uostui paskirta 

50 ginkluotų vyrų sargyba, 
kad saugotų laivus nuo gali
mo “penktakojų” sabotažo.

Spalių 16 d. Bostone užsi
darys visos viešos mokyklos, 
nes 4,000 mokytojų bus pa
imta naujokus registruoti tą 
dieną.

inontmo

Visų žiniai.
Bostono Pašto valdyba 

prašo musų paskelbti, kad 
si sąvaitė skiriama Laiškų 
Rašymui Sąvaitė. Ji prašo 
kiekvieną ypatą parašyti 
nors vieną laišką savo drau
gams-, teveliamą, kaimy
nams, arba pažystamiems. 
Kas nors laukia nuo jūsų 
laiško. Parašykite jiems 
šiandien. Rytoj gal jau bus 
pervėlu. AIR MAIL kainuo
ja 3c. daugiau už paprastai 
siunčiamą, bet 4 sykius grei
tesnis. Registruokite svar
bius arba ypatas liečiančius 
laiškus. Kad greičiau butų 
pristatomi pribuvimo vieto
je tai pasiųskite SPECIAL

Lietuvių Moterų Pašalpos ' 
Draugystė

Užpereitos pėtnyčios va
karą buvo parengusios išlai- 
mėjimų vakarienę Strand 
salėje, , kad sukėlus kokią 
dalį pinigų jų pašalpos iž
dui. ‘ C

Išlaimėjimo dovanas su- 
aukavo lietuviai biznieriai. 
Vaitkus — puikų laikrodį* 
Vincas Balukonis-So. Bos
ton Cafe—2 kvortas. Ket
virtis Jęwelry—puikią va
zą. Šidlausko Aptięka, Gol- 
den Cafe—kvortą ir tt. Vi
so buvo'; 10 išlaimėjimų, ku
riuos laimėjo sekantys nu
meriai : Pirmą dovaną No. 
1054; :• antrą—511; . 3— 
1049; 4—832; 5^-1172; DELIVERY. Bet pasisteng-
6—808; 7—835;. 8—651; kitę būtinai parašyt savo 
9—651; 10—337. Dovanas draugam po laišką, 
laimėjusieji gali pasiimt 
pas komisijos narius p-niąj 
Kengrienę, Orentienę arba; 
Palubečkienę 253 Broad-; 
way suite 5.
Ripley—Believe It or Not. 1

Spalių 11 vakare, Naujo
sios Anglijos Food Eųposi- 
tion, per CBS national net- 
work, transliuos tris žymius 
įvykius. Viename jų daly
vaus ir Jonas Savickas, bos
ton ietis, Jis ‘pareikš * gyvu 
žodžiu kaip jam reikėjo; 
grumtis su meška kad išgel
bėjus savo brolio gyvybę.

Fred Rother iš Methuen, 
Mass. paaiškins, kaip prisi
sapnavus pasisekę jam su
rasti pinigus sudegusiame 
name. .

Columbo dienos vakare 
bus transliuojama trys prisi
minimai apie Kolumbą. Bus 
žymi orkestrą ir dainuos 
Linda liee. • : \ ' T . |

Lietuvių Radio programos. 
Spalių 12, šeštadieny, pro
grama per stotį W0RL 920 
k. nuo 8:30 ryto: (1) Kal
bės Dr. J. Landžius iš So. 
Bostono; (2) dainuos Eliz. 
Nanartavičienė ir Emilija 
Čaplikienė iš So. Bostono.

Spalių 13, nedėlioję, pro
grama per tą pačią stotį, 
nuo 9:30 ryto bus sekanti: 
(1) J. Strazdo orkestrą iš 
Jamaica Plain; (2) dainuos 
Josephine Latviutė iš Wor- 
cęsterio; (3) dainuos Vin- 
cent Jenkins iš So. Bostono.

. Steponas Minkus.

Griauna Young’s Hotelį.
Kitąsyk buvęs labai po

puliarus Bostono viešbutis, 
Young’s Hotel, šią sąvaitę 
pradėtas jau griauti, nes ne
galėjo išsimokėti miestui už 
taksas. Jis buvo miesto įkai

Linksmus šokiai
: Z COLUMBUS DAY

Subatoį, October 12, nuo 7 vakare 
MUNICIPAL, SALĖJE 

ant BROADWAY, SOUTH BOSTONE
WALLY JASON AND HIS ORCHESTRA

k.te, Columbus Day bukite Municipai salėje, ‘ 4gUm KOMITETAS.

Edison Shops
IR ELEKTRIKINIUS PARDAVĖJUS

BOSTON Cdė'VO+l COMPANY

DABAR JUS GALITE PASIKEIST 
PRIE ŠVIESESNIO GYVENIMO
Mokyklų dienos reiškia mokintis 

naktimis. Dabar laikas pamislyt apie 
lempas ir bulbas apsaugai jūsų vaikų 
regėjimą tinkama šviesa.

Jūsų vietos Edison Krautuvė turi 
visokio dydžio Mazda bulbų ir nau
jausias I. E. S. flioro, stalo ir papuo
šimui lempas.

Geresnė šviesa 
Geresnis Regėjimą 

I. E. S. LEMPA 
DABAR TIK

Įsigykit šį parankų NAMUI AP- 
ŠVIEST BAKSĄ

•—Jame yra dvi 40 watt, trįs 60 
watt, ir viena 100 watt bulba—vislias 

^^1 tiktai už 80c.

Atsiminkit kad naujos Elisono kainos 
duoda tukstantiems kostumerių prosą 
vartot daugiau elektros nekainuojant 
brangiau.

BEAUTifuI LAMP!"

MITOKU.- Į 1 .

'Gera šviesa akių sauga
Jųsų kišeniui Pinigai.

Tinkama šviesa akių sauga 
{sukit lemputę žiebtuve 

Tuščiam’.

"O-OH WHAT A

AR REIKIA JUMS BULBŲ?
AKYS BRANGIOS—ŠVIESA PIGI , 

Tad užeikit Šiandien!
Z.

v 
į

nuotas $800,000 ir už tokią 
sumą turėjo mokėti taksus, 
o biznio nepadarydavo. To
dėl savininkai nutarė jį nu
griauti ir išnomuoti tuščią 
sklypą automobiliams staty
ti. Sako, už pliką žemę tak
sų nereikės tiek daug mokė
ti, o pajamų bus daugiau. 
Dabar savininkai skolingi 
miestui $100,000 už taksus.

Išsirandavoja 2 kambariai
Atskirai arba sykiu, be valgio. Pa

ranki ir tyki vieta, arti prie susisie
kimo, busais ir karais. K. J. (1) 

15 Treadway Road, Dorchester.
---------------- &-------------------------------

BUKIT TEISINGI 
Savo Laikrodžiui. 

i[[p m 
ramu

/Įava it inipoetad 110 U) !

Musų ekspertai peržiūrės ir
peitikrins jį veltui. Jeigu reikės | lingus planus pataisymams. Klauski- 
pataisyti, tai mes UŽ mažą kai- : te musų kainos ir pamatysite skirtu, 
no „otoienmo ! m«- Matyfc geriausia vakarais.ną pataisome. Užeikite pamary-. 
ti musų naują pasirinkimą 1 
BULOVĄ, WALTHAM, HA- 
MILTON, GRUEN ir WEST- 
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir 

I MOTERIMS. Musų krautuvė 
pagarsėjusi dideliu pasirinki
mu dovanų. Užeikit šiandien! .

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway, Tel. ŠOU 4649 

South Boston, Mass.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ

| Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių, ę 
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

249 BROADWAY, 
South Bostone.

DABAR TINKAMI AUSIS 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui. 

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS. 
. Tel. ŠOU 4148

LATVYS LAISNIUOTAS 
KARPENTERIS.

Statom naujus ir 
a taisom senus na- 

įv/ Vi*' _ / vtJ orus. Musų kai- 
1a .Į jgfS Y avy na prieinamiau-

bas garantuotas. 
Padarom reika-

J. J. KIRSIS
32 Ilavvthorne Avė., 
ARLINGTON, MASS.

Tel. ARL 5537-J

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbų garan- 
tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

Jei. TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJA8 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nno 10 iki 12 ryto.

278 IIARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Centrai aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324. 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. KIR 7119

Paulina LuzeckasM.D.
LIETUVE GYDYTOJA

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
400 BROADWAY 

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
x (LANDŽIUS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 

.Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 IIUNTINGTON AVĖ., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4170.

Tel. Universit.y 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 28 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGO.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

I J. L. Pasakorius 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos;
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredoniis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Perklaustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(Insured 

Movers)

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY V1EW
M0T0R SERVICE

_____ _ 1
Telephon?

SOUth 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas —- savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta- 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,
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