
KELEIVIS
®ABBO ĮMONIŲ LABBOnS

Amerikoje
Pieta Ajm

Kanadoje ir Utar....................SLM
BOBOS RMttt*Amerikoje ...................................* flj|t

Kanadoje ir Utar ai 8avienyt«
Valstija ................................ 7fU2*.

Apskelbimų kainų klnasktt laUka. 
Kreipiantis sa kokiais aon reikalais . 
adresuokite:

KELEIVIS 
233

■Z

KELEIVIS
THE TRAVELER" ------------- LITHUANIAN WEEKLY

NO. 48 EeMvie Telefon SO. BOSTON, LAPKRIČIONOVEMBER 27, 1940.
as Second Class Matter** February 23. 1905. at the Pešt Office at Boston, Mase., under the Act of March 3. 1879

Graikų Laimėjimas Buvo 
Smūgis Fašistų Prestyžui

DIES TRUKDO PINIGAI Į LIETU- Dar 800/100 Nepilie- 
VALDUOS DARBĄ VĄ NEINA. i čių Nesireghtravo.

TAS SUSTIPRINO BUL
GARIJĄ IR TURKIJĄ. | Ispanijos Fašistai 

Straksi.
Ispanijos fašistų valdžia 

kreipėsi j Ameriką prašyda 
..... . . ma $100,000,000 paskolos ir
Sl.o|ais dienomis visas pa- tuo pa£ju iaiku uždraudė į- 

saulis buvo nustebintas grai- ve^ Ispanijon amerikiečių 
kų laimėjimais. Mazute tau- laikraščius, kurie kritikuoja

Bet Sovietų
kuriuo keliu jai butų 

geriau eitt

ta buvo užpulta fašistiškų 
Mussolinio gaujų ir išrodė, 
kad i kelias dienas Graiki
jos neliks. Bet įvyko netikė
ti dalykai. Graikai išgrūdo 
iš savo krašto įsiveržusius 
italus ir nuvijo juos per Al
banijos sieną. Negana to. jie 
apsupo Koricos tvirtovę, ku
rioj buvo apie 75,000 italų, 
sustatė savo kanuoles ant 
aplinkinių kalnų ir pradėjo 
apsuptą priešą bombarduok 
Italai neatsilaikė. Graikai 
paėmė Koricos tvirtovę ir 
daugybę tankų, kanuolių. 
kulkasvaidžiu ir kitokių ka
ro pabūklų.

Dabar graikai yra nuėj'ę 
Albanijos gilumon jau apie 
50 mylių. Jų tikslas esąs su
skaldyti įtalų armiją į kelias 
dalis ir dalimis suvalyti ją į 
jurą.

šitie graikų laimėjimai 
padtąsino . ir kitas balkanų 
valstybes nepasiduoti Ro- 
mos-Berlyno ašies spaudi
mui. Pereitą sąvaitę prie tos 
ašies prisirašė Vengrija, 
Slovakija ir Rumunija, o šią 
sąvaitę į tą fašistų bloką tu
rėjo įsirašyti ir Bulgarija. 
Turkija taipgi buvo spau
džiama. Per Bulgariją ir 
Turkiją eina tiesus kelias 
Vokietijai į Mezopotamiją, 
iš kur Anglija gauna aliejų. 
Taigi Bulgarijos ir Turkijos 
prie fašistų prisidėjimas bu
vo būtinai Hitleriui reika
lingas.

Bet šią sąvaitę Bulgarija 
jau parodė Berlynui špygą. 
O Turkija pasakė fašistams 
atvirai, kaa jeigu jie palies 
jos teritoriją, ji skels jiems 
per galvą.

Eina gandai, kad drąsos 
Bulgarijai pridavusi ir Mas
kva. kuri bijosi, kad Balka
nuose perdaug neįsigalėtų 
Vokietija. Ypač didelis butų 
Rusijai pavojus, jeigu vo-

diktatorius. Apsižiūrėjusi 
kad tai gali pakenkti pasko
los šansams, rytojaus dieni, 
tą uždraudimą atšaukė. Be 
ilgai nelaukiant fašistų stu
dentų organizacija Madri 
de įtaisė demonstraciją 
prieš Jungtinių Valstijų am 
basadą ir pradėjo protestuo
ti, kam Jungtinės Valstijos 
“lenda į Pietų Ameriką 
steigia tenai savo laivynui 
papėdes. Ir fašistai nori. ka< 
Amerika paskolintų jiems 
$100,000,000!

Amerikos Pagalba
Anglijai Siekia 

Čiukuro.
Kadangi Amerikos visuo. 

menėj kįla reikalavimų, kai 
Anglijai butų teikiama dau
giau paramos kovai prieš 
diktatorius, tai prezidentas 
Rooseveltas pereitą sąvaitę 
viešai pareiškė. įog dabar 
teikiama pagalba* pradeda 
jau siekti aukščiausio lygio 
ir prie dabartinės technikos 
vargiai bus galima daugiau 
padalyti. Orlaivių, ginklų ir 
amunicijos fabrikai dirba 
dieną ir naktį. Iki nebus pa 
statyta daugiau fabrikų, ga
mybos nebus galima dau
giau pakelti. Taigi dabar 
rūpinamasi statyti naujus 
fabrikus.

MUSSOLINIO ORGANAS
GIRIA ANGLUOS AT

SPARUMĄ.
Mussolinio organas “Po- 

polo d’Italia” šią sąvaitę 
iripažino anglams kreditą, 
tad jie narsiai ir vieningai 
tovoja.

“Butų didelė fašistų klai
da nepripažinti Anglijai to 
didžiojo atsparumo, kokį 
parodo visos jos klasės,” sa 
ko fašistų laikraštis. “Laivy

aviacija, pramonė.

Juros. įsigalėję Balkanuose ™j?™ SUiTtm
ir užvaldę Dardanelius. vo-
kiečiai labai lengvai paimtų 83 0 a e R as 
Ukrainą. Paskui Hitleris ga-
a »v •  _ • ▼ T 1 • •lėtų išvyti rusus iš Lenkijos 
ir užimti visą Pabaltį.

ras savo pareigas, 
mas mokina mus žiūrėti fak
tams tiesiai į akis ir pripa
žinti priešui kreditą.”

Rusija gerai šitą pavoju , 
supranta ir todėl ji bijosi, 
kad vokiečiai perdaug neįsi
galėtų. Bet ji taip pat bijosi
ir Anglijos laimėjimo, nesWt

?ikst 4 galą visoms dik- 
Tai reikštų laisvę

tai reikštų 
taturoms. 
visoms pavergtoms tautoms 
—ne tik toms, kurias Hitle
ris yra pavergęs, bet taip jau 
ir toms, kurias Stalino “sau
lė” “apšvietė.”

Todėl Rusija dabar jau
čiasi atsidūrusi tarp kūjo ir 
priekalo. Ji bijosi Romos- 
Berlyno ašies laimėjimo, ir 
bijosi demokratijos laimėji
mo. Kurį keliią jai butų ge
riau pasirinkti, ii pati neži
no, ir todėl dabar toks ne
aiškus jos i>olitikns veidas.

KARO BELAISVIŲ.

Vienas Kanados valdinin
kas oficialiai pasakė, kad 
dabartiniu laiku Kanadoj 
esą tarp 8,000 ir 12.000 ka
ro belaisvių. Jie susideda iš 
vokiečių kareivių, jurinin
kų, lakūnų ir šnipų, kurie 
buvo Anglijoj ai-eštuoti.

SPROGO LAIVAS SU 
1770 ŽYDŲ.

Haifos uoste, Palestinoj, 
šį panedėlį iš nežinomos 
priežasties sprogo ir tuoj 
nuskendo garlaivis “Pat- 
ria,” kuris buvo atvežęs 
1770 benamių žydų. Kai ku
rie jų. buvo išgelbėti, kiti 
žuvo.
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Justicijos Departamento! Bolševikams panaikinus 
valdininkai šią sąvaitę pa- Lietuvos paštą, 
skelbė viešai, kad kongres-
mano Dieso komitetas 
“priešvalstybinei veiklai tir
ti” ne tik nieko nėra per ke
lis metus ištyręs, bet daug 
yra pakenkęs Justicijos De
partamentui, kuris veikia 
tylomis, nesireklamuoda. 
mas. Diesas nieko nenuvei
kia. tik giriasi laikraščiuose

paštas nebegali
orderių siųsti.

ley

Registravimosi laikas 
giasi 26 gruodžio
šią sąvaitę Justicijos De

partamentas prašo mus dar

Anglijos Pinigai Baigiasi 
Prašo Amerikos Paramos
KARAS KAINUOJA KAS

DIEN PO $36,400,000.
Amerikos spaudoje buvo gyįį pranešti lietuviams ne- 

pasirodziusi žinia, kad į dik- kurie da nėra
ta.onų užimtas salis pinigusį užsiregistravę, kad jie pri-
gali siųsti tik tie asmenys, vaj0 užsiregistiuoti nevė- lc’do Amerikoj jau $4,000,- 
kurie pirmiau yra siuntę. Tą. jįau kaip 26 gruodžio dieną. 000,000 su viršum.

Nuo karo pradžios anglai iš-

zinią
vis.”

pakartojo ir “Kelei-

sų sutaupos.”
Iš šitų žodžių galima ma

tyti, kad Anglijos padėtis iš
tiktųjų labai rimta.

Po visa to, kas aukščiau 
pasakyta, Anglijos ambasa-

naeitraM Vad tai gruodžio neužsi- Finansiniai Anglijos iš-! dorius šią sąvaitę asmems-
refflstruos’ galės but bau- tekliai jau baigiasi ir atei- 

tiesa. Kai kurie musų d«ama« si ooo ar. nanėiais 1941 metais jai bus kai lankėsi pas prezidentą 
Rooseveltą ir Valsybės De
partamento vedėją Hullą. 
kuriems oficialiai išdėstė 
sunkią Anglijos padėtį. 
“Nevv York Times” Wash- 
ingtono korespondentas sa
ko, jog Washingtone dabar 
manoma, kad greitu laiku

- K • »» t- • v r n>e .tiesa: . Kal kPrle musų ūžiamas $1,000 pabauda ar- 
* T • , tld 6 mėnesiais kalėjimo, o
Lietuvon nusiųsti, ir pastas kartais ir abiem bausmėm 
nepriėmė. kartu

Dabar mes tyčia teiravo- Kongresas yra davęs ne
mes Bostono pašte, ar gali-. piliečiams 4 mėnesius laiko 
ma pinigus Lietuvon siųsti, užsiregistruoti ir duoti pirš
lį- gavome aiškų atsakymą, 1 ty antspaudas. Iki šios są- 
l ad negalima. vaitės pradžios užsiregistra-

- . . T. v iu- ♦ • 1 - ‘ Nuo tos drenos, kaip bol-1 vo 2,800,000 nepiliečių. o
tuojami Jis skelbia tai lygjeevikai panaikino Lietuvos 800,000 esą da nesiregistra- 
įr norėdamas, kad tie są-, j aštą, o jo vieton įvedė Ru- i vndn
mokslininkai nuo jo pabėg-isijos paštą, Amerikos paštas! ^eoiliečius vaikus iki 14 Fau, amuJlc1^-. A,?e^a! 
tu. Jeigu ir vra uriešvalstv- i "okiu rvšiu su Lietuva netu- .P -• * • • • * jau davė Anglijai pabalbos piasti, kad Anglijos amba-kinin nraitralu Lniriune I...... me U aiYlZldUb turi užregist- jabai daue ir Aneliia gerai: sadorius prašęs ir Amerikos

metus tirinėja komunistų, 
nacių ir fašistų “ardomąjį 
veikimą,” bet nieko neišty
rė. Laikraščiuose nuolatos 
skelbiama, kad Diesas suse
kęs “baisų sąmokslą;” jis 
tuoj darysiąs kratas ir tuoj 
sąmokslininkai busią areš-

reikalinga piniginė parama. 
Šitokią naujieną pranešė

Amerikai pereitą savaitę su
gryžęs iš Anglijos >s amba
sadorius Lothian.

Prieš Angliją stovi dar 
sunkus metai, sako jisai. At-
einančiais metais jai reikės Į bu« reikalaujama atšaukti 
daugiau laivų, daugiau lėk- j Johnsono įstatymą ir duoti 
tuvų, daugiau ginklų ir dau- i Anglijai piniginės paramos.

Amerika! Korespondentas duoda su

binių gaivalų, kuriuos rei-iri.” paaiškino mums Bosto-
kėtų suimti, tai Dieso skelbi
mais jie visuomet būna iš 
kalno įspėjami ir moka apsi- 
saugot. sako Justicijos De
partamento valdininkai.

Ištikro, sunku suprasti, 
kam Kongresas tokius klau- 
nus užlaiko ir mėto jiems vi
suomenės pinigus, kuomet 
šitokioms pareigoms yra 
Justicijos Departamentas.

moti jų tėvai arba globėjai. tatai supranta sago jisai. 
Persikėlę kiton gyvenimo.Bet iki šiol Anglija turėjo

karo laivyno pagalbos. No
rima, kad Amerikos laivy- 

pasiimtų kontroliuoti
no pašto valdininkas.

ka(l b* Sovie- vieton, užsiregistravusieji mokėti už viška^ervnais oi- nas
iė RAS)e°iSc^Cg!!Ss«mw neP®“iai V™a*° i 5 .dicnas nigais. Nuo 1939 metų rug- iures tarp Amerikos ir Ang
is Amemcos nusiųsti, ar pranešu valdžiai naują savo sįjo m4ne5į0> kuomet prasi. u,„s, taip kad Anglijos lai:

į adresą. rastuose yra tam dėjo šis karas, iki šiol Ang- vynas galėtų pasiliuosuotitaip?” mes paklausėm 
valdininko.

“Negalima jokiu budu!” 
atsakė jis pakeltu tonu. 
“Mes su bolševikais netu
rim nieko bendra.”

tikslui paruoštų blankų. ljjos koInisjja Amerikoje 
Jeigu nepilietis serga ir išleido orlaiviams, laivams

karo veiksmams kitose pa- 
šaulio dalyse.

negali pate užsiregistruoti, ir kjtoms karo reikmenims^ Tarp Amerikos ir Angli- 
tai reikia apie tai pranešti daugįau kaip $4.000,000,-1 jos jūrėmis dabar eina labai 

_________ vietos postmastenui. o jis 000. Visas buvęs šioje šalyje gyva prekyba. Laivai šabe-

Tevgnes Redak- kų registracijos su nepilie- gitas Anglijos ambasado- 
čių registracija. Per naujo- rįaus pareiškimas padarė 
kų registraciją tufėjo regis- Amerikos visuomenėj labai 

! truotis tik vyrai. iV tai tik giiaus įspūdžio. Jau pasi-
tarp 21. ir 36 metų amžiaus; gido balsų, kad Kongresas karo laivynas pasiimtų šitos 
o nepiliečiai privalo regist- turėtu atšaukti arba pakeisti! prekybos apsaugą i savo 

- j-i »- • SLA 3-čio Apskričio su- ruotis visi, vyrai ir moteiys, vadinamaji Johnsono įsta-i rankas, tai reikštų karą su
Rusiją dėl nekultūringo ru-; važiavimas. įvykęs lapkričio be amžiaus skirtumo. Jeigu tyma kuris draudžia skolin- i Vokietija. Ar Amerika no- 
su Plepio su Amerikos wn- 24 Pittsburgho mieste,! nepilietis užsiregistravo perti pinigus toms valstybėms, rėš tokį žingsnį daryti?

AMERIKOS JURININKŲ
PROTESTAS PRIEŠ
' z SOVIETUS.
Pacifiko jurininkų unija, 

kuri priklauso prie AFL, į- 
teikė Washingtono vyriau
sybei protestą prieš Sovietų

sų elgesio su Amerikos juri 
ninkais Vladivostoko uoste. 
Nuplaukus tenai Amerikos 
garlaiviui “North King,” ru
sai elgėsi kaip tikri barba
rai, sako protestas. Jie nelei
do Amerikos jurininkams iš
eiti pamatyt miesto, neleido 
naudotis radijo aparatu ir 
nedavė amerikiečiams jo
kios laisvės, šitokios nelais
vės ir barbarizmo amerikie
čiai sakosi nėra matę niekur 
kitur.

NACIAI VAGIA BELAIS
VIŲ MAISTĄ

Vokiečiai karo belaisviai 
Kanadoje dabar pradėjo 
siųsti maisto anglams be
laisviams Vokietijoj. Kas 
sąvaitę iš Kanados esą iš
siunčiama apie 10,000 mais
to

torių.
Podraug SLA 3 Apskrity* 
Pasmerkė Lietuvo* Oku

pantu*.

ir amuniciją. Vokiečių sub- 
marinai ir orlaiviai tuos lai
vus nuolatos užpuola ir 
skandina. Jeigu Ameriko.'

vienbalsiai nutarė reikalauti Į naujokų registraciją, tai kurios" neatmokėjo Ameri- 
pašalinti Kl. Jurgelionį iš!npo šitos nepiliečių registrą- kai savo skolų po pereitojo 
“Tėvynės” redaktoriaus pa- cijos jį da nepaiiuosuoja. Jis karo. Kadangi prie tokių 

privalo užsiregistruoti da ii'i valstybių priklauso ir Angli- 
kaipo nepilietis. . . ja, tai ši šalis dabar negali
Tarnyba Amerikos armijoj jai nieko skolon parduoti.

reigų.
Suvažiavime dalyvavo 52 

delegatai, kurie vienbalsiai
priėmė dvi rezoliucijas. Vie- i per pasaulinį karą taipgi ne- Korespondentai paklausė 
ną rezoliuciją dėl wTėvy-į j ambasadoriaus Lothiano, ar

’ jo valdžia ketina Amerikos 
piašvti ta įstatymą atšaukti. 

re^s*ruo^lsi“Mums neišpuola tokius pa
siūlymus daryti.” atsakė jis. 

Kai prieš Amerikos visuo
menę tapo iškeltas toks opus 

. klausimas, tai ir iš pačios
CIO Prezidentu IS-Anglijos pasigirdo balsų,

rink'fnv M urmu kad Jos Pin»gai ištikrujų jauriūKias inurrag. baigiask jeigu da neišsibai-
Johnui Lewisui rezigna- gė. Jos finansų ministeris 

Tėvy- vus iš CIO prezidento parei- Sir Kingsley Wood šį pane- 
gų. jo vieton CIO konvenci- dėlį pareiškė, kad dabarti- 

buvo ja Atlantic Cityje pereitą niu laiku Anglijos iždas iš

neš redaktoriaus, o antrą— Į gistracijos. Jeigu jis neturi 
dėl Lietuvos okupacijos. i išsiėmęs pilnų pilietybės po- 

Jurgelionio pašalinimo! pierų, jis turi 
Apskritys reikalauja dėl to,: kaįP nepilietis.
kad jis šmeižia Pildomąją Registracija nieko nekai 
Tarybą per SLA organą ir nuoja. 
apšmeižtiems neleidžia tų
šmeižtų “Tėvynėj” atremti. 
(Taip buvo su iždininku Gu. 
giu. o dabar taip yra su vice
prezidentu Mažukna, ku- 

nėra vietosnam 
nėj”)

_ . Antra rezoliucija . _______ r____, ___ _____ ______________ _
siuntinių, adresuojamų i pi Unitą prieš Sovietų Rusiją sąvaitę išrinko Philipą Mur- leidžia karo reikalams kas-

anglams vokiečių nelaisvėj, j dėl okupavimo Lietuvos, 
bet iki šiol anglai Vokietijoj, Delecata*.
to maisto da nėra matę. Rei
škia. naciai jį pavagia.

FRANCUZŲ KARO LAI
VAS PASIDAVĖ ANG

LAMS.
Pereitą sąvaitę Gibraltaro 

virtovės uostan įplaukė 
“Paris” tipo franeuzų šar
vuotas karo laivas ir pasida. 
vė anglams. Francuzai turė
jo du šito tipo laivu, “Paris” 
ir “Courbet.” abudu po 22 - 
189 tonas
pasidavė, 
kyta.

DĖL VIENO ŽMOGAUS 
SUSTREIKAVO 7300.
New Kensington, Pa.—

ray. vieną iš šešių CIO vice- dien po $36,400,000. ir kad 
prezidentų. Jį rekomendavo tolyn išlaidos darosi vis di- 
pats John Lewis. ■ desnės. Valdžia pinigų jau

Amerikos Darbo Federa- nebeturinti, todėl Anglijos 
cijos prezidentas Green pa- piliečiai prašomi skolinti jai 
reiškė, kad jo organizacija savo sutaupąs. Valdžia už-Čia yra didelė alumino dirb- dabar kviesianti cTo pradėt traukė jau tris vidaus pasko 

tuve, kun gamina karo or- ^jkos derybas. Norima tas las. Pinnutinė paskola davė

talpos. Kuris jų

atsisakė mokėti unijai duok 
lę ir unija pareikalavo, kad 
kompanija jį pašalintų iš 
dirbtuvės. Kompanija jo ne
pašalino. todėl visi metė

Šioje valandoje sunku šį 
klausimą atsakyti. Bet jeigu 
Amerika matys, kad be jos 
pagalbos Angliją negali at
silaikyti. galima tikėtis vis
ko. Harvardo universiteto 
prezidentas Conant jau pa
sakė, kad Amerika turi pa
dėti Anglijai netik karo me
džiaga, bet ir žmonėmis. Ta
čiau šioje valandoje tokiai 
pagalbai yra didelė kliūtis, 
būtent ta, kad Amerikos ka
ro laivynas randasi Pacifi
ko vandenyne, prieš Jafioni- 
ją. Jeigu Amerika perkeltų 
savo laivyną į Atlantą, ka
žin. ar japonai tada nepa
griebtų Filininų ir kitų A- 
merikos pozicijų Pacifiko 
vandenyne? .Juk tuo tikslu 
Vokietija ir Italija nesenai 
padarė sutartį su Japonija. 
Visi žino, kad toji sutartis 
yra atkreipta prieš Ameriką.

Taigi, Amerika dabar 
ginkluojasi ne be reikalo.
ORLAIVIŲ DIRBTUVĖJ

STREIKAS TĘSIASI.
Vultee Aircraft dirbtuvėj, 

Californijoj. kur statomi ša
lies apsaugai orlaiviai, jau 
antrą sąvaitę streikuoja 
5,200 darbininkų. Kai kurie 
jatriotai jau pradeda sakyti, 
tad tai esąs “penktosios ko- 
onos” sabotažas.

ANGLUOS DARBININ
KAI REIKALAUJA DI

DESNIŲ ALGŲ.
Anglijos darbininkai ruo

šiasi reikalauti algų pakėli
mo. nes gyvenimo reikme
nys pabrango ir jiems jau 
sunku išsimaitinti. Jie nori, 
kad kiekvienam butų pridė
ta po 10 šilingų (apie $2) 
per sąvaitę. ___ -

nes abidvi organizacijos lai- užbraukta $90.000,000. Da 
kosi savo “fanaberijos.” bar keliama jau ketvirta vi- 

CIO konvencija nutarė daus paskola, kurios tikslas 
tuojau pradėti vajų prieš yra gauti $1,700,000,000. 
Fordą ir “mažasias” plieno “Ačiū toms paskoloms, 
korporacijas, kaip “Bethle- Anglija galėjo atremti visas 
hem,” “Republic.” “Weir- priešo atakas,” sako iždo 

įton.” “Youngstoun Sheet & ministeris. “Ačiū toms pa-
Motorizuoti anglų uzoriai I“**" ir ki!^Inlt.u!™« į?!?™’-
_____ šiol da nenon CIO įsileisti, iki šiol nemate bado smek-

--------------— los. Bet prieš mus stovi dar
Berlyno žiniomis, naciai ilga ir sunki kova. Reikės 

nutarę paleisti keliasde- dar didelių pastangų, kad

aiškiai nepasa- darbą ir streikuoja.

ITALAI NETEKO 80 TAN
KŲ EGIPTE.AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ i 

JUOZĄ VERBĄ !
Netoli nuo Worcesterio į 

automobilis užmušė keliu ei
nantį Juozą Verbą, 52 metų 
amžiaus lietuvį, kuris dirbo 
pas farmerį netoli nuo Mill- 
nury, Mass.

(husarai) Egipte užpuolė 
italų koloną su 50 tankų. 
Prasidėjo kova, kuri tęsėsi 
6 valandas. Italai buvo su
mušti ir leidosi bėgti, palikę 
visus savo tankus ir kitus ka
re pabūklus.

šimts franeuzų karo belais- apsaugojus Anglijos žmonių 
vių, kurie yra vedę ir turi laisvę. Ir toms pastangoms 
nemažiau kaip 4 vaikus. 1 turi but suvartotos visos mu.

i



Stalino Dovana Hitleriui

APZ VAL G A i
RAŠOMOJI
—RUSAMS

PLUNKSNA
STEBUKLAS.

Lietuvon sumarmėjusiems
rusams daug dalykų 
iki šiol da nematytų.

buvo
Visu

ne... Apie jį plačiai rašo ir a- 
merikonu spauda, nes savo sri
ty jisai yra tarptautiniai žino
mas.’’

O vis dėl to lietuvių tarpe 
piima jie? nenorėjo tikėti sa- (atsirado tokių “tipų.”* sako 
vo akims pamatę Kauno i “Vilnis,” kurie nenori tam 
languose pilna kumpiu, deš- tarptautiniai žinomam ’ 
lų/pyragų. gražių drapanų, pianistui pripažinti garbes.
batų ir kitokių prekių. Rau- Mes to pianisto visai ne- 
donarmiečiai manė, kad tie pažįstam, todėl negalim nie. 
daiktai ne tikri, o tik buržua- ko apįe jj įr pasakyti, išsky
ros prasimanyta apgavyste rus tik ta faktą kad jis tar. 
žmonių akims dumti. Bet nauja komunistų bizniui ir 
Kai bolševikai patyrė, kad propagandai, ir kad atvykęs 
tai nėra jokie buržuazijos įg Argentinos i New Yorka 
monai, o tikros gerybes, jie bavo nekurį laiką Ellis 
puolė jas pirkti. . Island saloje sulaikytas, nes

Pirko netiK maistą ir dra- norėjo užsiregistruoti kaip 
panas, bet pirko ir visokius Stalino nilietis.
mažmožius, kaip peiliukai, 
laikrodėliai, žirklės ir tt.

Stalino pilietis. 
Bet vieną dalyką apie tą 

žmogų visgi vertėtų išaiš- 
ką įdomiausis kinti. Jeigu p. Bacevičius 

rusams daiktas buvo amen- yra “tuo prie piano.” “kuo 
koniška rašomoji plunksna. Kipras Petrauskas yra ope- 
Atsirado net aukštų raudo- roj,” tai kodėl gi iki šiol nie- 
nosios armijos viršininkų, kas apie p. Bacevičių nebu- 
kurie savo amžiuje da nebu- vo girdėjęs, kai tuo tarpu

Bet už visi

vo matę trykštančio plunks 
nakočio (fountain pen). ku
rio nereikia merkti į rašali
nę. Vienas jų prisispyręs 
klausė krautuvninko:

“Ar ištikro gi galima juo 
rašyti nepamerkus i rasa- 
ia?

apie Kiprą Petrauską zmo 
kiekvienas lietuvis netik Lie
tuvoje, bet ir Amerikoje? 
Kodėl iki šiol niekas nematė 
Lietuvos laikraščiuose p. 
Bacevičiaus vardo? Kodėl 
visi žino apie lenkų pianistą 
Paderetvski?

Ii

Molotovąas atvežė Hitleriui dovaną nuo Stalino—rusišką mešką. Meška reiškia Rusiją. 
Hitleris nori da ir Turkijos mėnulio.

Bet

Pabėgusiųjų ir įvairiose ša-

•

Įsitikinęs, kad taip yra ‘ Kaip sakėm, mes p. Bace- 
ištikrujų. šitas rusų koman- vičiaus nepažįstam ir nega- 
dyras nusipirko kelias ame- lim jį peikti, nei gilti, 
rikoniškos Parker firmos Iki šiol mes jo vardo visai 
fontanines plunksnas. negirdėjom. Nepriklauso-

X e už ilgo ir kiti rusų kari- mos Lietuvos laikraščius 
ninkai pradėjo jieškoti po mes skaitėm per 20 metų su 
Kauna tu “stebuklingų” viršum, bet apie jį nieko ne

bėjo Sovietų Sąjungą? Visi vos despotams teisės pa-' Kur dabar Amerikos komu- 
jie jau sušaudyti—stišaudy- vergti nepriklausomą Lietu- nistai stovi ir keno įsaky
ti vien dėl to, kad nenorėjo vos respubliką. mais jie dabar vaduojasi?
sutikti su Stalino diktatūra. “Smetonos agentai.” apie Juk dabar jie bus atkirsta 
Kur šiandien Trockis, kuris kuriuos Bimba rašo “Lais- nuo Stalino penktosios kolo- 

.v . ....... išė-j° Plde® Stalino politiką? vėj,” neturi su tuo nieko nos uodega Amerikoje.
piunKsnu. Ir išpirko visas, matėm, tuo tarpu kai apie Atremtas is Rusijos ir iš-.bendra.
Dabar Kauno krautuvėse kitus Lietuvos artistus, dagi bemime Stalino agentų nu-į Prezidentas Rooseveltas 
trykštančių plunksnakočių nelabai žymius, žinių visuo- žudytas. . .... ’ - - . , ...
jau nebegalima gauti. met buvo galima pastebėti. O kaip Hitleris elgiasi su pavergimo,. bet nepnpazįs

Kad tai ne prasimanymas. Taigi, jeigu pianistas Bace- savo oponentais? Per vieną ta diktatorių agresijos ir
bet faktas, tai patvirtina vičius yra lygus Kiprui Pet- naktį 72 jų buvo miegant iš. Pries kitas mažas tautas. Ce- jo? yjen Įjk todėl, kad sau-
bolševikų organe, “Tarybų rauskui, tai kodėl apie jį skersti! koslovakija. Lenkija, Danį-mėnesį įneis galion vadi-:
Lietuvoje,” įdėtas šitoks nieko nesimatė Lietuvos Bet apie šitą barbarišką oryegija, Olandija, Bei- namas Voorhis’o Aktas
skelbimas: spaudoje? Kodėl jis pasida- žmonių žudymą “Vilnies” £Ųa> Lietuva, Latvija ir Es- -e- penktąją koloną. Prie’

“Pirksiu plunksnakotį Par-; “tarptautiniai žinomas’; bolševikai nekalba. Kada penktosios kolonos šis jsta-
k-er’ Rašvti-Kauno centr Da- tik dabar, kai komunistai politinius savo oponentus tos u preziaenias noosevei tymas tokias organi-1ker. Kasyti. Kauno centr. pa- ... ^ .. j, j,. tas sako, kad JOS VISOS turės E-r.

Komunistai, žinoma, ne-

1 I Bet kodėl jie save atkirto 
nuo Maskvos internaciona-

iki Dareikalavimo. Paso Padėjo \ aliotistas.
No. 191955.*

Šis skelbimas parodo du 
dalyku. Visų pirma iš jo ma
tome. kad rašomųjų plunks
nų Kauno parduotuvėse jau 
nebegalima gauti, jeigu rei
kia jų jieškoti per laikraš
čiu- ir mokėti už skelbimus. 
Antras Įdomus dalykas, tai 
paso numeris pridėtas prie 
skelbimo. Jis parodo, kad 
Lietuvos gyventojai dabar 
yra sunumeruoti kaip kokie 
areštantai ir nepasakę savo 
numerio negali nusipirkti 
net tokio mažmožio, kaip 
plunksnakotis!

Ir visa to akyvaizdoje 
?Taskvos agentai iš “Lais- 
vės” ir “Vilnies” pastogių 
drysta viešai meluoti, kad 
Lietuvos gyventojai dabar 
turi daugiau “laisvės,” negu 
pirma turėjo.

Kentėjo Lietuva po caro 
jungu, kentėjo vokiečių oku
pacijos metu. bet šitokios 
katorgos, kokia yra dabar, 
ji da niekados nebuvo ma
čiusi.

pagandos
tikslams?

ir

UŽMIRŠO APIE SAVIŠ
KIUS.

Bolševiku “Vilnis” rašo:

----- --------------- ------------ -------------- zacijas, kurias kontroliuoja
pasipelnymo ba jo sėbras Hitleris, tai pas buSQ^a • svetimos valstybės. Gi įsta-

juos tas visai tvarkoje. To- ■ ,Ta1?? Bimba sapnuoja. tymQ sąvokoj- organizacija
pasiutę šu-; Ji® 5JS yra svetimos valstybės kon-

kurie priešinasi dikta-:nos agentų įsakymus. traliuojama, (1) jeigu ji
kie “niekšai” ir 
nes,’
toriams, turi but šaudomi— 
šaudomi net taikos metu.

Bet kada anglų valdomoj 
Indijoj žmonių kurstytojas 
gauna 4 metus paprasto ka-

“Indijoj suareštuotas ir nu
teistas vienas iš žymiausių na
cionalinio judėjimo 
waharial Nehru.
kad po Gandhi j.5 via . .. -k k j Angina
Indijoj žmogus. Ji nuteisė ke- ?el]a ^a _ _n^_"a

gauna iš svetimos valstybės • 
ar jos politinių skylių mate- i 
rialės paramos; (2) jeigu ji; 
gauna paramos iš svetimos ( 

Šiomis dienomis Ameri-ar tarptautinės partijos; (3)

KOMUNISTAI PABĖGO
IŠ MASKVOS INTER

NACIONALO.

žmonėms lais- « “nutraukti įysius 
Maskvos internacionalu.

žmogus
turiems metams kalėjimo. Pa
staruoju laiku suareštuota ir 
daugiau kovotojų už Indijos 
laisvę.

“Britų valdžia, kuri gaspa- 
doriauja Indijoj visiškai nesi- 
skaitvdama su indusų valia, iki 
gyvo kaulo Įsipyko tos šalies 
žmonėms.

su dingą svetimai valstybei ar
veą, — — .------- Ir politinei partijai darbą.

Gėdos tie žmonės neturi dabar komunistai šitą .mrta-| Kiekviena, tokia “penktako- 
rimą skelbia savo spaudoj jų” organizacija turės uzsi- 

‘ - - registruoti Justicijos Depar-

neduodantiT

“GIRDĖJO, KAD SKAM
BA. BET NEŽINO KUR.”

sienių Reikalų Ministejoj, su 
šeima.

49. Jurkūnas, Lietuvos Pa- 
i siuntinybės Taline sekretorius,
anksčiau dirbęs Klaipėdos Uos
to Valdyboje.

50. Jurkunas-šeinius, buvęs 
“Lietuvos Aido” redaktorius ir 
Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis 
Vilniuje.

! 51. Atsargos karininkas Lin
gys.

Pastebėtina, kad kai kurie su
minėtų asmenų yra reguliariai 
su galiojančiais dokumentais ir 
vizomis savo laiku pervažiavę 
sieną, bet, to nežiūrint. Sovietai 
konfiskavo jų visą turtą. 
Nužudytų ar nusižudžiusių Lie

tuvoje asmenų sąrašas:
1. Jonas štapas, buv. Ateiti

ninkų Sąjungos generalinis sek
retorius.

2. Juozas Tomkus, atsargos 
majoras, Valstybės Tarybos re
ferentas.

3. Generolas Grigalius-Glo- 
vackis.

4. Dr. Mickus, chirurgas, 
Sveikatos Departamento Direk
torius.

5. Zubkus. chirurgo Dr. Zub- 
kaus brolis.

6. Pulk. Saladžius. šaulių Są
jungos pirmininkas.

1. J. Vailokaitis su žmona.
2. Dr. Petras Karvelis su 

šeima.
3. Kun. J. Prunskis.
4. Kun. St. Yla.
3. Adv. Juozas Katilius.
6. Tardytojas Bernardas žu 

kauskas iš Ukmergės, kilęs iš 
Dzūkijos.

7. Pulk. St. Jurgutis su šeima. 
Jurgutis prieš keliatą metų lan
kėsi Amerikoje Ginklavimo Val
dybos reikalais. Jo žmona yra 
lietuvaitė iš Manchesterio. Ang
lijoje.

8. Garbaliauskas, buv. kalėji
mų inspektorius, su žmona.

9. Masiulis, buv. Lietūkio sek
retorius Kaune, kilęs iš Pane
vėžio, su šeima. Jo žmona gim. 
Jankauskaitė, žinomo seno Pa
ryžiaus gyventojo Jankausko 
duktė.

10. Min. Em. Galvanauskas, 
buvęs finansų ministeris Palec
kio valdžioje.

11. Aleks. Danta, buvęs fi
nansų vice ministeris.

12. Lakūnas Pyragius, buvęs 
Aero-Kliubo sklandymo mokyk
los Nidoje įsteigėjas ir vedėjas, 
su broliu.

13. Lakūnas Dženkaitis su 
broliu.

14. Kapitonas Labanauskas ir 
dar 2 karininkai iš karo laivo 
“Prezidentas Smetona” įgulos.

15. Kapit. lakūnas Gricevičius 
ir jo brolis, buvęs mokesčių in
spektorius.

16. Gen. Plechavičius su šei
ma.

17. Kun. Pr. Gaidamavišius iš 
Širvintų.

18. Kaz. Čibiras iš Kauno, bu
vęs “šaltinio” redaktorius, prieš 
kiek laiko buvęs Amerikoje.

19. Daščaras iš Pandėlio.
20. Kalasauskas, buv. krikš

čionių darbininkų sąjungos rei
kalų vedėjas iš Mariampolės.

21. Advokatas Bataitis.
22. Andrius Vosylius, pramo

nininkas, buv. Prekybos Rūmų 
pirmininkas Kaune, su duk
teria.

23. Dr. Ant. Maceika, žinomas 
mokslininkas, kultūrininkas.

24. Leit. Aušrota su šeima, II 
skyriaus karininkas.

25. Kun. Venckus, jėzuitas.
26. 3 vienuoliai domininkonai, 

iš Plungės.
27. Kun. Sušinskas iš Pane

vėžio.
26. Kun. Gurinskas iš Ky

bartų.
29. Kun. Tamošiūnas iš šiau-.

lių. . -i
30. Kun. Daukantas iŠ Šiau

lių.
31. Ats. pulkininkas Vaitie

kūnas.
32. Danielius Rozenblatas su 

žmona.
33. Vytas Rozenblatas su 

žmona.
34. Trapinas iš Lietūkio.
36. Vaitkevičius, prekybinin

kas.
36. Laucevičius iš “Maisto.”
37. Jankauskienė su dukrele 

Birute.
38. Adv. Misiurevičius iš Ky

bartų.
39. Dirmeikis, buv. “Lietuvos 

Aido” redaktorius, su žmona.
40. Povilauskas, jaunalietu

vių veikėjas.
41. Raulinaitis, Licensijų ko

misijos referentas prie Finansų 
Ministerijos, su žmona.

42. Inž. Brunius, veiklus savo 
laiku aktyvistas Klaipėdoje.

43. šakovas, pasienio polici
jos baro viršininkas.

44. Jonas Vileišis, miškinin
kas, atsargos karininkas, buvęs 
paskutinio prieš okupaciją sei
mo narys, kilęs nuo Griškabū
džio.

45. Martynas Yčas su šeima.
46. Butėnas, iš “XX Am

žiaus.”
47. Žilinskas, buvęs direkto

rius Ministrų Kabineto kance
liarijoje ir Spaudos Skyriaus 
vedėjas Saugumo Departamen
te.

48. J. Norkaitis, Ekonominio 
Departamento Direktorius Už

AMERIKOS MAIS
TO ATSARGA.

Washingtono žiniomis, da
bartiniu laiku Jungtinėse 
Vaistuose maisto atsarga 
esanti daug didesnė, negu 
pernai šiuom laiku buvo. 
Dabar sandėliuose turima:

30,831.000 bušelių obuo
lių.

162,471,000 svarų užšal
dytų vaisių.

83.887,000 svarų užšaldy
tų daržovių.

104,673.000 svarų sviesto.
344,640,000 svarų sūrio.
7,343,000 keisų kiaušinių.
114,625.000 svarų užšal

dytos paukštienos.
.403,242,000 ęvarų užšal

dytų kitokių mėsų.
222,259,000 svarų taukų.
Prie šito da nepriskaityti 

visi gyvi šalies gyvuliai, vi
sokie javai, cukrus, kava ir 
visokie maisto produktai 
rinkoje ir pas farmerius.

Jeigu diktatoriai turėtų 
tiek maisto, jie kariautų am
žinai.

BE MASKVOS ĮSAKYMO 
“IŠLAISVINTOJI” UETU- 

į VA NEGALI NEI ŽINOS*
' N1O ŽENGTI.

i Štai kitas pavyzdys, kaip
“laisvai”, tvarkosi Sovietų 
Lietuva. V. I^tįranis, Kūno 
Kultūros Rūmų direktorius, 
pareiškė, kad jis buvęs 3|as- 

i kvoje “gauti instrukcijų dll 
1 sporto perorganiza v i m b 
naujais pagrindais.” Kūno 

. Kultūros Rūmai bus netru
kus panaikinti ir įvestas “fi
zinis kultūros ir sporto ko
mitetas.” Taip sportas esąs 
tvarkomas visose sovietų 
respublikose, taip “jis turės 
būti tvarkomas ir pas mus.” 
Tačiau Maskva nesitenkina 
vien tuo, kad įsako, kaip turi 
būti tvarkomas sportas “lai
svojoj” Lietuvoj. Net tokia 
sporto šaka, kaip turizmą*, 
turi būti pertvarkyta, nes 
Maskva įsakė. Maskvos 
pirštas eina dar toliau. Pa
gal jos nurodymus ir įsaky
mus Lietuvoje pertvarko
mas liaudies šokių menas ir 

. net medžioklės bei žuklavi- 
mo draugijos, nes turi būti 
taip, kaip Maskva nori,..

rimą skelbia savo si 
kaip labai svarbų įvykį 

Rptkai keli metai atgal 'Ramente, vadinasi,' turės pati LieUvK^iSjs,^|P^ipažmtitad H™penk- 
riAi Hibi nonoroninimii iSotrv. toji kolona, dirbanti sveti-;to1*1 mos naudai-TaW

“Jawaharlal Nehru ‘prasi- gandais, patys nieko aiškiai Partijos, tai 
kalto’ okupantams labiausia nežinodami. - . .. -
dėlto, kad jis reikalavo susi- “Laisvės” bolševikai taip. socialistų organizacija ««- ’ gjstraotis. Bet atkirsdama 
rinkimų laisvės ir kalbėjo ke- gi mėgsta gaudyti gandus, kai busianti kaip atkirsta gayg nuo Maskvos interna- 
liuose draudžiamuose susirin- kuriuose jie negali susivok- kometos uodega. . . cionalo ji kaip tik ir parodė,
kimuose. Britai uždraudė bent ti. Štai, gandais pasiremda- . O kai komunistų opozici- kad jj buvo slapta Stalino 
kokius politinius susirinki- mas Bimba rašo: ja. vadinamoji . skloka, agentūra, jo penktosios ko-

Aną dieną nužemintai anal? metais imtojo į.Ma8¥: lonos uodega Amerikoje.

Taip žmonės sako apie 
tuos, kurie mėgsta gyventi komunistų partija nutraukė laį vftSiMvo ryšius su Maskva vien

bar

mus.

Tai yra paprasta fašistiš
kai komunistiška propagan
da prieš Angliją. Kur tik 
Anglija, tenai nėra žmo
nėms laisvės. Todėl Angliją 
reikia varyti iš visur.

Už kurstymą žmonių 
prieš valdžią karo metu agi
tatorius Nehru gavo 4 metus

ir da kitaip. Pavyzdžiui/ kaI«jj"’° .ir
bolševiku •Vilnis" lapkričio ?? ^±‘?,rek,a ka<1 ta'
20 d. laidoje, redakcijos zlaJ! ba'B™e•
<rain<nvie =ak«>- Na, o ką jis butų gavęs uzstraipsntje. .ako. R. propagandą

“GARSENYBĖ.” KURIOS
NIEKAS NEGIRDĖJO.
Amerikos lietuvių komu

nistai paskutinėmis dieno
mis pradėjo labai reklamuo
ti kažin koki pianistą Bace
vičių. kuri jie vadina ii 
“profesorium.” ir 
ru

“maest-

\Vashingtonan nukiūtino ir 
Grigaitis, ir šimutis, ir Bago
čius ir da keliatas didvyrių.

“Kas juos paskatino tenai 
važiuoti ?

“Į šį klausimą dabar atsako 
brolis Jurgelionis. Jis sako, j 
kad ši misija buvo sugalvota . 
‘Lietuvos Atstovybėj.’ Vadina
si, Smetonos agentai jiems įsa
kė važiuoti Washingtonan ir 
išniekinti naująją Lietuvą.”

Vadinasi, Bimba pats nie- 
Stalino ko nežino, bet plepa pasi- 

Amerikon atvyko prof. Vy- karalystėj ar Hitlerio oku- remdamas tuo, ką pasakė 
tautas Bacevičius, žymiausias: puotuose kraštuose? Butų Jurgelionis. Ir todėl pas 
lietuvių pianistas. Kuo Kipras ne keturi metai kalėjimo, Bimba išeina nesąmonė. Jis 

operoj, tuo bet mirties bausmė! sako, kad ši deiegacija “iš-
Kur šiandien yra genero- niekino Lietuvą.” Ištikrujų 

lai Futna. Uborevičiu«, Tu- gi Lietuvos niekas nenieki-, 
chačevskis ir kiti raudono- no. Delegacija nuvyko; 
sios armijos vadai, kurie nu- Washingtonan tik padėkoti 

“Maestro Bacevičius dalyva- galėjo kontrevoliuciją, išvi- prezidentui Rooseveltui,
- . i i t> vi. jg Rusijos lenkus ir išgel- kad jis nepripažįsta Mask-i

p.-trauskas yra operoj, tuo 
Bacevičius yra prie piano. Ro- 
aosi. toki žmogų visi kultūrin
gi žmonės turėtų pagerbti ir į-
vertinti.

“Mae,-
ve Laisvės’ koncerte Brookly

vos internacionalo, tai pasi-'
likę prie to internacionalo' HITLERIS NEPALEIDŽIA 
lietuviškieji komunistai ba- PRANCŪZŲ BELAISVIŲ, 
dejuos pirštais ir šaukė: M . t
“Pabėgėliai! Pabėgo iš in- Nesenai buvo skelbiama, 
ternacionalo — kur jie da- kad HiUeris sutikęs paleisti 
bar stovi’” 2,000,000 Francuzijos ka-

Todėl Št Strazdas, buvęs vokiečiai tu-
vienas tų “ sklokininkų,” da- n paėmę nelaisvėn Bet Šią
bar ir rašo “Naujoj Gady- s«val‘« J® ,P«k«‘ę 
nė:.n J J nuomonę. Paleisti tiek isla-

... vintu franeuzų esą pavojin- 
“Mes nebėgom i$ to totemą* gg Vokietijai. Negana to, 

cionalo. Dėl to, kad nesutikom nfleiai uždarė da ir Parv- 
su to internacionalo politika, ^iaus universitetą, nes fran- 
vieni buvo išmesti, antri jį me- CUZai studentai nuolatos ro-
tėme. dydavę vokiečiams priešin-

“Bet va: Bimbos Žalnieriai gumą.

visame kame su tuo internacio- — ■ .................-

nalu sutinta, prisiekta «tati Is-
jam savo gyvastis ir—bėga,' puolimas. Šią knygą turėtą nerskai- 
bėga. lyg tos Hurtės » skęo

tančio laivo! Tai kur jie dabar kaiti*, kurie gekfcia, kad ją.moterie, 
stovi?” **»£-,* aPeyyul^-i

BIUURtl gIODQ, tnmUte nvlk VOTK
Šita pastaba labai vietoj. ?23i^F^saMTritia.“,.,T?7h»e

REIKIA PIRKTI JAU
NAUJUS DIEVUKUS.
Sovietų Lietuvos laikraš- 

. čiai džiaugiasi, kad artėjant 
■ bolševikų revoliucijos Rusi
joje metinėms sukaktuvėms, 
pagyvėjusi Lenino, Stalino 
ir kitų rusiškojo komunizmo 
vadų paveikslų prekyba. Y- 
pač daug perkančios pra
džios mokyklos. Bet ką jos 
darys nepirkusios?
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BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Diktatorių “Thanksffiviiųį" M

Komunistai privirė 
čiuose košės.

Jau buvau “Keleivy” ra
šęs, jog pas Atkočaitį ii 
Goldbergį komunistai su
kurstė saviškius, kad jie 
mestų siuvykloje darbus. 
Lapkričio 6 d. tas Atkočai
čio ii* Goldbergio kišeninių 
reikalas atsidūrė Amalga- 
meitų Unijos Joint Boardo 
viršininkų rankose. Nuo 54 
skyriaus dalyvavo keliatas 
pildomosios tarybos narių ir 
lokalo prezidentas V. Za- 
veckas. Jie stengėsi įtikinti 
Joint Boardo viršininkus, 
kad čia “mažas” incidentas 
ir kad Joint Boardo viršinin
kai turi sugrąžinti sustreika
vusius Atkočaičio ir Gold
bergio kišeninius atgal į 
darbą. Viršininkai pasiža
dėjo tai padaryti. Bet pra
ėjo nuo lapkričio 6 iki lap
kričio 9 dienos, tačiau de
šimties Atkočaičio ii* Gold
bergio kišeninių nesugrąži
no i darbą.

Lapkričio 9 vėl keliatas 
pildomosios tarybos narių 
su dirbtuvės čermonu M. 
Rickevičium ir komisijos na
riais nuvyko i Joint Boardą 
tuo reikalu pasiteirauti. 
New Yorko Joint Boardo 
menedžeris L. Hollandens 
priėmė dirbtuvės komisiją 
ir lokalo pildomosios tary
bos narius gana simpatin
gai. Jis parodė jiems laišką 
iš karo departamento, kad 
unija gali sustabdyti dirbtu
vę, bet tam turi but rimtos 
priežastys. Na, sako Hollan- 
deris, dabar pas jumis de
šimtis kišeninių susitarė ir 
pametė darbus. Unijoje yra 
priimta, kad į jų vietas rei
kia pastatyti kitus, nes jie 
ne ant streiko išėjo, bet pa
metė vietas. Dabar jus nori
te juos sugrąžinti. Ar jūsų 
54 skyriaus lokalo taryba 
gali mums užtikrinti, kad jie 
grįš, arba kad sugryžę vėl 
nesustos?

Pildomosios tarybos na
riai tokio užtikrinimo nega
lėjo duoti, nes Atkočaičio ir 
Goldbergio kišenių siuvikai 
su pildomąją taryba visai 
nesiskaitė. Jie elgėsi pagal 
komunistų pakurstymą. Pa
klaustas dirbtuvės čermonas 
(darbininkų pirmininkas), 
kaip jis mano. ar darbinin
kai eitų streikuoti už kišeni
nius, išreiškė abejonę. Ko
misijos nariai J. Stankevi
čius ir J. Nalivaika irgi ne
ėmė tvirtinti, kad tikrai dar. 
bininkai eitų į kovą už kiše
nių dėjikus. Tada Hollande- 
ris pridūrė: “Matote, jau čia 
mes nesusitaikome eiti j 
streiką už kišeninius. O kaip 
gi Joint Boardas gali imti 
atsakomybę ant savęs, kuo
met tos pačios dirbtuvės 
darbininkai į kišeninius žiu
ri gana skeptiškai?”

Tai tas klausimas ir liko. 
Dešimts Atkočaičio ir Gold
bergio kišeninių išėjo ir jie 
liko nesugrąžinti atgal į dar 
bą. Už tai jie dabar gali pa
dėkoti komunistams, kurie 
pakurstė juos padaryti šito
kį neapgalvotą išsišokimą.

Tas jų įšsišokimas skau
džiai atsiliepė ir ant kitų lo
kalo narių. Kiek seniau bū
davo vienokių ar kitokių at
sitikimų, lokalo pildomoji 
taryba visuomet priversda
vo Joint Boardo viršininkus 
pagelbėt siuvėjams. Bet ši
tame atsitikime ir lokalo pil
domoji taryba su delegatu 
pralaimėjo, o laimėtojais iš. 
ėjo Atkočaitis ir Goldbergio. 
Visi sąžiniškesni lokalo na
riai jaučia didelį smūgį. Bet 
musų lokalo komunistai to 
nejaučia. Jie atsuko jau gai
res prieš Atkočaičio ir Gold
bergio kišeninius.

raty* muša pavys raina.
Kiek teko nugirsti, lap-

kričio 7 d. lokalo pildomo joj 
taiyboj siūlyta eiti kišeninių 
reikalais per Joint Boardo 
viršininkų galvas pas Hill- 
maną. Vienas penktakojis 
ant tiek įsikarščiavo, kad 
prakeikė Atkočaičio ir Gold
bergio kišenius ir pabėgo 
iš posėdžio. Bet lapkričio 14 
d., sakoma, vėl atėjęs į pil
domosios tarybos posėdį.
Svarstant iš naujo A. ir G. 
kišeninių reikalą, vienas 
“leitenantų” pasiūlęs įneši
mą, kad reikia pasišaukti į 
P. T. susirinkimą Atkočaičio 
ir Goldbergio kišeninius ir 
nubausti. O kas rašo į laik
raščius apie tuos įvykius, 
tai, girdi, reikia suprasti, 
kad “šmeižtas.”

Atrodo, kad musų komu
naciai įuošiasi kelti suirutes 
kriaučių lokale. Jie sukurstė 
kišeninius “streikuoti,” o 
kaip tie išėjo ir tas išėjimas 
liko nepripažintas teisėtu, 
tada musų penktakojai nori 
juos bausti. Tokia makalie
nė daroma tuo tikslu, kad 
lokale eitų rietenos, o jie ta- į 
da žvejos drumstam vande-1 
ny žuvyčių. Ar jiems pasi- : 
seks kokia žuvelė pagauti, 
tai greitoje ateityje gausime 
pamatyti.

Kaip pažiūrės kriaučių 
lokalo nariai į tuos įvykius, 
tai sunku iš kalno pasakyti.
Gruodžio 11 dieną bus loka
lo prieš-metinis susirinki-! 
mas A. L. P. Kliube. Prieš- 
metiniai susirinkimai būna 
skaitlingi nariais, todėl tiki
masi, kad nariai tara šį bei 
tą ir apie tuos nemalonius paklausti, ką ji 
įvykius. i-i—2x1

Europos diktatoriai tikėjosi turėti “Thanksgriving“ šventei iškeptą “turką” (kalakutą) 
ant stalo. Jį turėjo patiekti Stalinas, kuris čia parodytas virėjo rolėj. Bet atėjo “Thanks- 
giving” diean, o ant stalo da nieko nėra. Todėl Hitleris šaukia i virėją: “Ei. tu, kaip il
gai mums čia reikės to kepsnio laukti?“

klasiškus šokius? Kiek man tik komunaciai nužiūrėjo, 
žinoma, da niekas nėra ma- kad artistas nepadaro jiems 

ur komunaciai. šokant. Ji turėjo pre- biznio, tuoj ištraukė kokį
Musų komunaciai įprato tensijų būti dainininkė, mo-“kritikorių,” o tas tuoj 

dangstytis lietuvių meno

Menas ir komunaciai.

kinosi dainuoti. o ne šokių, pliukšt srutų artistui ant gal 
kėlėjais.” Jie nekartą per Tai ar ne geriau tiktų jai pa- vos! Dar norės artistas atsi- 

savo “Laisvutę” klegėjo, čiai tas anglų pasakymas: šiepti—tuoj A. Bimba. Mi- 
kad tik komunistai “rūpina- “Jack of many trades, mas- žara su savo krapylais—ir 
si” lietuvišku menu ir lietu- ter none?” Tai yra as- po artisto. Taip buvo su J.

utėnu, taip buvo su Kriau- 
čiunu ir su visa eile kitų ar
tistų.

šitos artistės dar jaunos ir 
joms nevertėtų su laisviniais 
gaivalais užsiimti, nes ko- 
munaciams rupi tik pasipel
nyti iš artistų, rupi tik dole
ris, o ne menas. Apie meną 
ignorantai nieko nežino..

Vytautas Katilius.

Laisvės" Redaktorius Suklastavo A. Liut
kuvienės Laišką iš Lietuvos.

Anelė Liutkuvienė yra j tojas Julius Liutkus nūnai 
nuoširdi, pažangi moteris. Ji i yra mokyklų inspektoriu- 

j dabar gyvena Bridgevvate- : mi!”
ryje, netoli nuo Bostono, o; kad iajmė, tai laimė
Lietuvoje tun sūnų mokyto- j Lietuvos žmonėms, kai bol- 
ją, kuris dažnai parašo jai, ševikai sunaikino jos nepri- 
ląiskų. Viename savo laiškų,klausomybę ir ikinkė i Staii- 
jis teiravosi apie kaz-kokią>nn
knygelę, kuri buvo “Lufa-į "“J“®4'.. ... ....
vės” išleista. Motina nusiun- . Pet ar 18 UtojOT lalp ^,a» 
tė tą jo laišką “L.” redakto-ikaip Mizara rašo? Žinoma,
i iui Mizarai ikart ?e • *» Ane e,s Llutku‘

Mizara tuojaus panaudo* :v,enes laišką suklastavo ir 
jo tą laišką bolševikiškai J PnmeĮavo nebūtų daykų.
propagandai ir 272-ram 
“Laisvės” numery pripleški-

Moteris tuo pasipiktinusi at
siuntė “Keleivin” viešą plo

no, kad A. Liutkuvienės su- tertą. štai jis:
nūs dabar esąs mokyklų in-į Atvira, laiškas R. Mizarai. 
spektonum Lietuvoj, ir kad j
jį taip aukštai iškėlusi‘taiy-i Tamsta iš poros eilučių 
bų vyriausybė.” Girdi, “prie : prirašei pusę savo “Lais- 
smetoniškojo režimo jis bu-i y®8.,apie mano sūnų. Rašai 
vo paneigtas, ‘pastumtas i aiškini, kad jis buvęs “pa. 
šalį’.” ‘ ‘ stumtas į šalį.” “paneigtas,”

Prirašęs visai nebutu da- “biutališkai žeminamas” ir 
lykų, kad “mokytojas Liūt- taip toliau. O iš tikro nebu- 
kus turėjo skaudžiai nuo ' ® uieko panašaus. Alano 
smetoniškos klikos nukentė- sūnūs nekuomet nebuvo 
ti,” R. Mizara drožia to-i “pastumtas į šalį” ir nekuo- 
Hau; i met nebuvo “brutaliskai že-

“Bet kas prie smetoniškos i minamas.” Jis mokytojavo 
klikos kentėjo, tas šiandien i laiką, nuo 1918 metų iki 
Lietuvoje vra didžiai ger- ‘ šių 1940 metų perversmo, 
biamas. Kas buvo brutališ-, kuomet Soso Džiugašvili, 
kai dėl savo idėjų žemina-į kurį jus vadinat Stalinu, už- 
mas, tas dabar yra išaukš-jdėjo savo leteną ant musų 
tintas. Viskas, vadinasi, up; žemelės. A. Liutkuvienė,
side down. Paneigtas moky- j

LAWRENCE. MASS.
Biskitis žinučių iš slaunios 

musų kolonijos.

Dabar musų mieste dar-
žino apie jų? Pabėgo todėl, kad kai biro kalėjime.” Dainų pro- bai eina pusėtinai, kurie no

ri dirbti, darbų susiranda; 
žinoma, yra ir bedarbių, liet 
jų yra visados, nors ir ge
riausioj darbymetėj.

[ tlK Komunistai * rūpina- uiairy uaucc,
lietuvišku menu ir lietu- ter of none?” Tai yra as- po a 

viais menininkais. Kaip kas muo> kuris visko griebiasi, Bute 
jiems gal ir patikėjo. Kaip bet nieko gerai nemoka, 
kas nekartą savo sūnų ar Mokinosi dainuoti, o dabar 
dukterį leido į komunacių jau kritikuoja šokėjas, pati 
parengimus pildyti jų pro- nebūdama šokėja. Well, to- 
gramas. Tokiems tėvams kie “kritikai” tik ir gali but 
dabar teko patirti gerą pa- komunacių “Laisvėj pagei- 
moką. Nes šita komunacių daujami.
apgavystė jau išėjo aikštėn. Arba pasiklausykit, kaip 
“Laisvė” rengė lapkričio 10 P- Kubilienė “kritikuoja 
dieną koncertą. Tame kon- musų jauną dainininkę Ra- 
certe šoko Darata Bubnytė. moškaitę; ‘ Kadangi jos že- 
Dainavo solo p. Ramoškaitė, mosios gaidos yra silpnos, 
Bubnytė yra jau gana žymi tai as negaliu pasakyti, kokį 
šokėja ne tik lietuvių sceno- balsą ji turi.
je, bet ir svetimtaučių. Ra- Štai jums ir “kritikė”! 
moškaitė gana puiki daini- “Kritikuoja” solistės balsą 
ninkė! Juodvi buvo “Lais- ir nežino, kokiu balsu ji daL 
vės” pereitam koncerte tik- nuo ja. Rodos, paprasta logi- 
ros pažibos. Bet laisvie- ka turėtų pasakyti: jei neži- 
čiams reikia kelti “profeso- nai, tai kaip gali kritikuot? 
rių” V. Bacevičių, nes jis O bet gi po tuo peckelioji- 
yra jų vieros žmogus. O pas mu “Laisvės” redakcija de- 
komunacius yra tokia jau da šitokį prierašą: 
taktika : jeigu nori ką iškel- “Gerbiama O. Kubilienė 
ti,. tai kitus . turi žeminti, pati yra žymi dainininkė* 
neigti.. Neigti rusą G. Dou- menininkė ir dar vis studi- 
brovskį nėra prasmės. Jis juo ja muziką. Prašoma, ji 
atėjo, padainavo, ir baigtas sutiko parašyti žiupsnį įspu- 
reikalas. Bet lietuvaitės— džių, įgytų musų koncerte, 
jos visuomet pasiliks tarpe Už Ui jai nuoširdžiai dė- 
lietuvių, Ud jas reikia neigt. kuojame.” Vadinas, ką O.

Betgi pačiai redakcijai, Kubilienė pripeckeliojo a- 
ar redaktoriams pasislėpus pįe šokėją Daratytę, Bubny- 
po slapyvardžiu, butų gal tę ir Ramoškaitę. Ui ji darė 
negražu. Tad laisviečiai ko- prašoma “Laisvės” redak- 
munaciai pavartojo tam tik- torių. Ir komunistų paprasy- 
slui iš Bostono atvykusią u, ji negražiai tas artis- 
Oną Kubilienę, ir ji tą ne- tęs lietuvaites išterliojo. Ir 
gražų darbą jiems atliko. Ir; už U išterliojimą “Laisvės”
“i No. 269 ji drožia: redakcija jai dar padėkoja.

Bridgewater, Mass.

jos reikalus 
vesti.

ir moka bizni

gramą išpildys šventos Ceci 
lijos choras ir keliaUs solis
tų. Dalyvaus ir lietuvių mo
kyklos jaunuolių benas. 

Įžanga. 25c.
A. Sabeika.

CLEVELAND, OHIO.

Musų miesto majoras 
Burton Ūpo išrinktas sena
torium į Jungtinių Valstijų 
senatą. Senatoriaus pareigas 
jis pradės eiti nuo Naujų 
Metų.

šeši advokatai, kuriuos 
žmonės buvo pasamdę at
gauti jų pinigus iš užsida
riusio Union Trust Banko, 
dabar gavo už savo “darbą” 
$84.100. Žmonėms nuosto
lis, o advokatams krūva pi-

HARTFORD, CONN.
Prakalbo* Lietuvos reikalais

Šių dienų kunkuliuojan- nigų!
čiame karo sukutyje, daly-! ---------
kai eina diena iš dienos į' Jonas Jarus buvo pakvie- 
blogą pusę. Mums čia Ame-! stas į Akroną pasakyii pra
takoje kol kas dar nėra pa- į kalbą 19 lapkričio, bet biz- 
vojaus. bet kas ateityje gali nio reikalai neleido jam iš- 
atsitikti, nežinome. Lietuvos važiuoti. Akroniečiai gal at- 
nepriklausomybės neteki-; leis jam. 
mas musų mieste pas vienus: ' 7 *M ,
sukėlė nusiminimą ir liudė-!, SLA.136 !r ^62 kuopos 
sį; o kiti džiūgauja išgirdę, lapkričio 23 d. buvo suren- 
kad Lietuvos jau nėra. Mes ?.usl0? STazų vakarei! nau- 
skaitome laikraščius ir vie- J,ems nariams Įvesdinti.
nūs ir kitus, bet tikrų žinių _. . ~.
gauname vien tik iš laiškų; Šiomis dienomis susikūrė 
užtat Lietuvos Gynimo Ko-: tlYs naujos lietuviškos sei- 
mitetas nutarė surengti pra- mynos: Petnkis susituokė 
kalbas ir pakviesti kalbėto- su Babrauskiu-
jais nesenai atvykusius iš YM.
pavergtos Lietuvos žmones. Mnmoniute, S. Pūkelis—su 

Prakalbos įvyks gruodžio Elena Mažutyte.
1 d.. 339 Capitol avė. ir 
Broad st. keitėj, Lietuvių 
mokyklos svetainėje. Pra
džia 7 vai. vakare. Kalbės 
Vytautas Abraitis iš Jersey 
City, N. J.. Amerikoje gi-Laisvės

Jack of many trades, bet Tai taip tie chamai “augi-męs ir augęs, tik Lietuvoje 
master of only one.” Darata; na” lietuvišką meną ir meni. J ėjęs mokslą ir po Lietuvos 
Bubnytė šoko “toe dancinp” į ninkus! pavergimo sugryžęs į Ame-
ir “tap dancing,” tai poniai Mano supratimu, musų riką. Antras kalbėtojas bus 
Kubilienei atrodo, kad ji menininkai turėtų vieną da- , adv. S. Gabaliauskas iš 
negali būti gera šokėja, nes i lyką žinoti, tai tą, kad ko- Brooklyno, sugryžęs iš Lie- 
moka daug dalykų. Tai jau; munaciai niekados nerėmė tuvos da v< “. . nerėmė tuvos da vėliau kaip Abrai-
bloga. Bet Darata Bubnytė ir nerems artistų, kurie nėra tis. Kalbės taipgi vietinis 

teatiuose, unijų kon- jų plauko. Pas juos yra vie- kun. J. Ambotas. Jie suteiks 
na taisyklė: jeigu jie gali ta-mums žinių iš dabartinės 
ve išnaudoti savo bizniui, tai Lietuvos gyvenimo, kaip 
gerai; o jeigu ne—gausi per žmonės jaučiasi po Rusijos 
kepurę. Juk ne vienas artis-valdžia.
tas buvo pašlijęs prie komu-, Scenoje bus suvaidinta 
nacių. O kodėl pabėgo nuo vieno veiksmo veikalas, “Si-

Šoka
ceriuose, ir niekas neįžiūrė
jo tose dviejose šokių for
mose blogumo, tik p. Kubi
lienė, užkviesta “Laisvės” 
pleperių, t^ pamatė. Bet ar 
nebūtų galima n. Kubilienės

Tadas Niaura su šeimyna 
važiavo automobilium iš sa
vo ūkio į miestą ir bevažiuo
jant usidurė su kitu auto
mobilium. Niauros šeimyna 
lengvai sužeista.

Apie politines partijas 
šiuom tarpu nieko svarbaus 
nėra. Keli metai pirmiau 
pas mus buvo didelis karš
tis, tai buvo komunistų ga
dynė. Jie siūlė visiems Mas
kvos pyragus, bet patys bi
jojo tų pyragų kaip velnias 
kryžiaus. Kiekviename susi
rinkime, kiekviename pa
rengime būdavo jie kaulija 
ir lupa iš geraširdžių lietu
vių aukas visokiems “pra
kilniems” tikslams, o “Lais
vės” rojuje tos visos aukos 
sutirpdavo kaip žvakė prie 
mirštančio ligonio. Laikui 
bėgant visi tie komunistų 
pažadai paaiškėjo, jų žva
kės jau sutirpo ir lietuviai 
darbininkėliai pamatė, kad 
jų “dvasiški vadovai” į že
mišką rojų vra niekas kitas 
kaip tik parsidavėliai bur
liokams. Teisybe, jie da 
bando siūlyt Stalino saulę, 
bet lietuvis ne visados ap
gaunamas. purtosi ir nuo 
bolševiku saulės, nes persi
tikrino, kad jo broliai Lie
tuvoje turi išmaitint 500,000 
raudonarmiečių savo sun
kiu darbu. Reiškia, bolševi
kų žemiškas rojus Lietuvos 
žmonėms pasidarė tikruoju 
pragaru. Todėl ir iš karatų 
Komunistų pas mus pasiliko 
tik krova melagių ir parsi
davėliu ir dabar jie žmo
nėms į akis taip drąsiai ne
lenda.

Graboriams šienapiutė.

Ateiviai lietuviai sensta, 
todėl mirtingumas pas mus 
žymiai padidėjo. O toji gil
tinė kerta visus lygiai, gerus 
ir blogus. Lapkričio 11 d. 
mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
po Oną Volungevičienę. su
laukusią vos 60 metų am
žiaus. Velionė visai nesirgo, 
mirė staiga, matomai, turė
jo širdies ligą. Velionė buvo 
tikrai brangi moteris, ji pa
vyzdingai sugyveno su savo 
vyro ir trimis posūniais, ku
riems ji buvo kaip tikra jų 
motina ir auklėjo gražiau
siai. Buvo švelnaus budo ir 
su vyro sugyveno taikiai 
visame, su kaimynais buvo 
drauginga. Velionės šelme
nyse lankėsi šimtai, o išly
dė! į kapus susirinko daugy
bė žmonių atiduoti paskuti
nį patarnavimą. Palydėjo 
į amžiną atilsį apie 100 ka
lų. Velionę palydėjo su baž
nytinėm apeigom ir palaido
jo tautiškose kapinėse.

Visiems, kurie sėdėjo 
naktimis prie velionės kara
to, kurie nešė grabą, kurie 
lydėjo į kapus, ir kurie prisi
dėjo kitu kuom prie velio
nės laidojimo, tariam nuo
širdų musų ačiū. Kazys Vo- 
lunkevičius ir sunai. T. S.

Musų vientautis Jonas De- 
raitis-DeRighter vėl tapo 
išrinktas atstovu į Obio val
stijos legisliaturą. Nors su 
pertrauka, jis eis jau trečią 
terminą. Jonas Jaras.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybė naajp, 

labai gražių ir juokingų nonaligų ir 
<1«klnmacijų. Visokios temos; darbi
ninkiškos, reeoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos, t 
Visos skambios, visos gūros. Tinka 
visokiems apvaikšMojimatns, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta

So. Boston,....................... 25c.

Lietuvių Tautiška korpo
racija susitvėrė 1918 metais 
ir padarė didelį progresą, 
kolei vedė jos reikalus pa
žangus žmonės. Bet kuomet 
paveldėjo tokie vadovai, ku
rie nieko nenusimano apie 
biznį, tai ir korporacija pra
dėjo smukti. Geriausius 
darbininkus prašalino. įsta
tė nepatyrusius, o tas biz
niui kenkia. Ar ne laikas 
jau susiprasti, ir tuos nepa
geidaujamus svečius papra
šyt laukan, o pastatyti prie 
korporacijos tvarkymo tin
kamus žmones, kurie su
pranta teisingai korporaci-

DETROITE RENGIAMOS
DIDELĖS PRAKALBOS.

Išskyros komunistus, vi
sos lietuvių srovės Detroite 
rengia bendromis jėgomis 
dideles prakalbas, kurios į- 
vyks gruodžio 8 d.. 2 valan
dą popiet, Cass Tie School 
salėj. Kalbės “Naujienų” re
daktorius Dr. Grigaitis iš 
Chieagos ir vienas kalbėto
jas dabar tik iš Lietuvos at
vykęs. Išgirsime žinių apie 
Lietuvą iš pirmų rankų. Pra
šomi susirinkti visi Detroito 
lietuviai. Reporteri*.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 

•KUTAI PALENGVINAMI

Neketinkite bereikalingai memenu 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatišku siausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrmdami su 
Pain-Expell«iu. Sis sensacingas lir.> 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 
’engvinimų. Viri 17 nn’::cnų bėn- 
kučiu jau išparduota. Todč’ neati
dėliodami nusipirkite ir irs bankų?c 
Pain-E«pelleric. Reikalaukit • Pain- 
Kxp«Ueriu s« inkaru ant ūėžutės.

i
b
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Polemika ir Kritika
IGNORANTAI IŠSIŽIOJO.

Pasiklausykit, kokių kvai
lysčių prirašo savo “Lais
vėj“ bolševikai:

Toliau, socializmas skel* 
bia žmonėms pilnų laisvę. 
Juk ir carizmas buvo nu*

-------  įverstas visų pirma dėl to.
ninku metė darbus, statyda- kad caro valdžia neduoda* 
mi “Liaudies Fronto” vai-!™ žmonėms laisvės, draus-

RUSAI IŠTUSTINO LIETUVOS 
KRAUTUVES.

Liaudyje kįla didelė

džiai sunkiausių reikalavi- davo socialistinę spauda, 
mų. Kur valdžia negalėjo neleisdavo opozicijos parti- 
tų reikalavimų išpildyt, tai joms veikti, nepripažindavo 

“Fašistine Francijos vai- komunistai ją atakavo, kad darbininkams teisės strei- 
jai “nerupi” darbininkų kuoti ir tt. Na. o kaip dabar 
klasės reikalai. O kui* ji tuos; yra Sovietų Sąjungoje ir | na iš 
reikalavimus išpildydavo, prijungtoje prie jos Lietu- 
tai tenai ją puldavo reakci- voje? Ar žmonės tenai turi 

ji į laisvę? Ar socialistai gali 
ii“ tenai leisti savo laikraščius? 

i saugumą. Ir dėl to “Liau-

džia, padaliau visiškai uždarė 
Franci jus Generalinę Darbo 
Konfederaciją.

“Kaip žinia, šią konfedera
ciją valdė socialistai. Prieš ka- ninkai. sakydami, kad 
rą socialistai su Blumu ir Da- žlugdo valstybės labą 
ladieru priešakyje, pašėlusiai
puolė komunistus, skaldė dar
bo unijas, karštai rėmė tuos 
kurie šiandien Franci ją valdo.

“Socialistai ruošė dirvą fa
šizmui. Na. ir šiandien tas 
pats fašizmas smogė galutiną 
smūgi darbo unijų federacijai.!
O ištikimiesiems socialistams 
fašistai leidžia spausdinti laik- tai, kaip Mizara plepa, bet 
raščius. leidžia veikti. pačios Maskvos diriguojami

“Socialistai vėrė peiliu dar- komunistai! 
bininkų judėjimui ir demokra
tijai Vokietijoj. Jie tą patį pa
darė Austrijoj. Jie tą pati pa
darė Francijoj. Amerikos so
cialistai eina tuo pačiu keliu.“

bausmių, stengiasi kiek įma
nydami. sudarinėti atsargas, 

is i nes visi laukia dar didesnioIt. skurdo ir trukumo. Oficiali-

Ar tenai pripažintos opozi- Į darbininkai pakėlę našumą 
r- dies Fronto” vyriau^bė su cijos partijos? Ar darbinin-šimtais ir “ x 

Blumu priešaky negalėjo iš. į kai turi teise streikuoti? Ar i nuošimčių,

X,ni„ ir odos prekių ne- )

buvimu, ši žinia pasitvirti- ** 7*. .r,na iš įvairių šaltinių. Tuo 8*^nba kaip biaui iau- 
tarpu kai per mitingusir didžiausi^ į.

“"b.. L-ji visas geriausias prekes iš
pirko maskolių karininkai 
ir kareiviai, o taip pat atsių
sti iš Rusijos GPU šnipai. 
Ypač jie, kaip

net tūkstančiais 
nuošimčių, tikrovėje visa

silaikyt Jos vietą užėmė re-i jje gali sušaukti priešingą į pramonės gamyba yra per akcininko Daladiero vai- (aidžiai mitingą? Nieko pa- kelis bolševikų viešpatavi- P“®*®
Kalvis™ SnviLh. mn mAneaiua baisiausia dez.1 Pa,tl.mV- laikrodžių, peillU-džia. _______ Kaip visoj Sovietų j mo mėnesius baisiausia dez-

Taigi kaip Vokietijoj,,Sąjungoj, taip ii* Lietuvoje organizuota. Fabrikai ^iuntinbli
dabar .ujdai-ytos visos parti-pagamina net pusės to kas

šizmui paruošė ne socialis-

NEJAUGI JUS TAIP 
TIKIT?

Draugai “keleiviečiai.” 
leiskite man tarti per jūsų 
laikraštį keliatą žodžių. Aš 

Keleivio” prenumera-

našaus!

p«ti u-! piKCJ W, ičhadAilifiipmc mud-ivjos, išskyrus tik valdžios į buvo anksčiau. Be to, labai, masko-
partiją. Visa spauda išnai-i padidėjo vadinamo broko1kinta išskyrus tik valdžios!gamyba. Daibininkai. jaus- 3au 20 viršum
------ i darni komisai ų botagą, sten

giasi kiek p.'iria išspausti 
iš mašinų

propagandos laikraščius. 
Jokių demonstracijų ar mi
tingų ruošti prieš valdžią 

, nevalia. Darbininkams už
drausta netik streikuoti, bet

bus pagarbintas. Katras tik 
nėrė. tas 
vo.

—Bet tai neturi 
bendra su paišeliu, tėve.

Tai yra paties “Laisvės” 
redaktoriaus R. Mizaros “iš- nesu “ 
minties” žodžiai. Šitokių ne 
sąmonių gali prišnekėti tik-:rais numeriais 
tai visiškas ignorantas. Juk nepraleisti nei 
kiekvienas žmogus, kuris tik rio. 
skaito laikraščius ir atsime-

_____ _ ______________mintos prekės kokybės, o
uždrausta be vyriausybės su- tiktai skaičiaus. Tad ir Lie- 
tikimo pamesti nepatinka-i tuvos rinkoje jau pasirodė 
mą darbą ir jieškoti kito. Iš į tokios pat prekės, kurių pil- 
Kauno jau atėjo žinių, kad na sovietų Rusijoj. Tokią

metų. Tokiomis aplinkybė
mis darosi suprantama, kad

arba savo raGm^ !£">?"!« neapykanta prieš 
nų. todėl nebežiūrima paga- kiekvieną maskolių kareivį

—Tegul 
vaike’

—Ar tai viskas, tėve, ką 
tu per ilga savo amžių išmo
kai?

—Nešnekėk. Maike, kas 
nereikia, ba gali gaut pei 
maimuzę.

—Amerikoje muštis ne
valia. tėve.

—Nešnekėk. Maike, to
kių baikų. Čia ne tik valia 
muštis, ale gali da ir pinigo 
padaryt, jeigu gerai kam no
sį sugurinsi. Žiūrėk, ar Šar
kis neprabagotėjo iš f aitų? 
Ir kuo smarkiau mušėsi, tuo 
daugiau jam mokėjo. Di
džiausi galiūną iš .to pasista
tė. Smetona net ir medalį 
jam prisiuntė už tai. kad ge
rai besimušdamas 
musu tautos unarą.

. per surpaipę is- na ^as buvo dveji-treji me-!čius. 
ii vaidą kitokį ga- , .jj ut<r*ii 7inn Vari n.

vis didėja, nes gyventojai 
mato, kas yra jų didžiausio 
skurdo priežastis.

Vienas žinių teikėjas nu
rodo dar į tokią aplinkybę. 
Kiekvienoje kalboje bolše
vikų agitatoriai kalba apie 
tai. kokį “laimingą” gyveni
mą atnešusi raudonoji ar
mija. ir kokiam skurde gy
venę lietuviai “plutokrati- 
jos” laikais. Tokios kalbos 
sukelia gyventojuose tiktai 
apmaudą, nes kiekvienas 
žmogus iš savo skaudaus pa

laimės. į tyrimo žino, ko jis nustojo, 
bolševikams Lietuvą okupa
vus. Nustojo ne tiktai lais
vės, bet ir pačių reikalin
giausių kasdieniniam gyve- 

Tačiau valgas tiems, kurie nime reikmenų. Bolševikai 
neturi laiko arba galimumo' vartoja frazeologiją, kad

torius, bet aš iį perku atski- . . . .
ir stengiuo- buvusios amenkiecių bend- prekę gavęs pirkėjas nežino 

vieno nume- rovės “Drobės” dirbtuvės ką su ja daryti, nes ji ir 
taip pat skaitau i vedėjai buvo areštuoti be jo-, biauriai atrodo, ir blogos 
ir kitus laikraš-! kio reikalo, o kai tos dirbtu-rūšies, ir greit susidėvi arba 

vės darbininkai už juos užsi. genda. Neis kortelių ne
stojo ir reikalaudami jų pa-i įvesta, bet tai padėtį tik dar

Aš 
Laisvę”

tai atgal, gerai zmo, vaum puv »ivr- nnUnivinn Mot. . Francuzijos socialistų “prie- riu paklausti tų žmonių, ku- įuosavimo apskelbė streiką, pa logina. Mat jeigu butų 
nieko šaĮ^.- r>aladivi niekados ne. rie ražo ir gvvu žodžiu tvii- tal atpiskejo raudonarmie- korteles,.tai žmones bent ta- 

.-ari Tiotm-nin daharičiai ir sumušė darbininkus; retų viltį gauti nors paskirtą

kad Dabar prie dalyko. Aš no-• - — - — - - 
r
ne rašo

stovėjo. Ir taip pat kiekvie- tina. kad Lietuvoje dabar

—Na. o kam norėjai pai- 
šelio?

—Aš norėjau, kad tu. 
Maike, išfigeriuotum, kiek 
dabar Lietuvoje kaštuoja 
pora gerų tautiškų vyžų.

—O ar tėvas žinai, kiek 
kainuoja jų medžiaga ir pa
darymas?

—šito aš nežinau. Maike. 
pakėlė ale galiu tau duoti kitokių 
Na, tai davadų. Mano laikais Lie-

darbmmkų unijoms re- 
foimų. Ir dėl to jis dabar y- 
ra areštuotas. Mat, reakci
ninkų supratimu, tomis re-

meryje, penktam jo puslapy. prie Smetonos ar prie carų stovėjimo eilėse gauni šį tą. 
tnloc 7ovV roin apįe adv. valdžios. ToAia’i voreroc ‘iomc Vnris.tūlas Zavis rašo 
F. J. Bagočių ir sakosi ne
galįs suprasti, kodėl adv. O gal Lietuvos darbinin-____ kams dabar ntniiro duona stovinėti eilėse VaIandų Y?'-

formomis jisai pakenkęs daug met.^ (įrapanos, avalynė? Gal Lie- Ia.t<?as' Tie žmones kenčia
valstybės apsiginklavimui. Ulbėjęs darbininkams apie ž’monėį dabar didžiausią skurdą Bet jeigu

socializmą kaip vieninteli į nera įvesta kortelių, tain<tip vieuiutvų vprpsniii kamhariu CWf»ni- C nunciiŲ, va*» jų išganymą, dabar, “kada p Priešingai^ Maistai klekvlenas drabužių, batų 
™ .... .ą Lietuvos liaudis prisijungė ‘ vi arba pirkinys yra pa-

i socialistai prie Socialistinių Respubli- dalykais^ aršiau. Pir’ pase’ Tokiose aP"

lai fai itiV 1_ » i _______ i

Taip pat nesąmonę yra, 
kad “socialistai ruošė dirvą Lietuvos" liaudis 
fašizmui.” Jeigu soci"li<’*"’—
butų buvę tokie uolus 
mui dinos ruošėjai, tai juk —kada
jie nebūtų 
fašistai.

socialistai, bet naujas rytas,
Lietuvai “prašvito I“" t^TLTa“ dabar adv. buvo gal,ma 02

|x>rą čeverykų “““‘e galėjo didžiausia spekulia 
Z ll* •• ___ ~ i—ireikia mokėti eija’ ypač kad detaKnė pre“ 

reikia mokėti jęyĮ,a visuomet buvo žydųkaip tu gali sakyt, Maike, pora vyžų paraiduo-į įuty toįp daręsi už ką ria^šocializmui.“ be^ va- į 5^?% ir da ”eg?lima ‘ rankose, o jie yra geri meist-
kad Amerikoj nevalia mus- davo ant turgaus uz 3 kapei-• juos šiandien fašistai arės- žiavo :tL Fbas'tos materijos kostiu- riil- -- vi*»lrvi*»nfts nadAtios

jiems rupi “darbo liaudies” 
reikalai. Tačiau musų infor
matorius pavyzdžiais nuro
do. kokia neapykanta prieš 
okupantus pastebima kaip 
sykis darbininkų tarpe. Net 
ir tie darbininkai, kurie pir
momis bolševikų okupaci
jos dienomis pasidavė agi
tatorių pažadams, dabar 
praregėjo, kad vieton lais
vės Maskva uždėjo pančius 
ir komisaro botagą, o vieton 
“laimingo” gyvenimo — 
skurdą ir pusbadį gyvenimą.

j u : - i : I rai iš kiekvienos padėties
h*a«Sri 500 litu o°su pasipelnytL TaiP Hžm?* 
n iki i,ow litų. Ūsu nėg nežiurint grąsinimų «•

į Washingtoną! 
bei maldavimui

net 
“su donosu mas 

1000
msimą praktiškai, štai vo du auksinu ir nusįpirkda- į kvailybės, “tirbut, V tom-tu ° Lietuvai^pretend^enU^ ^an]bariais tikia katastlofa 
ina gatve airys su mer- vo nagines. Du auksinai tais’s;au«;a davatka neuasakvtu. T.iatuvns sostą Smetona ” ‘ Ateina

LIS.
—Gerai 

tą klaus 
kur eina 
gina. Eik ir žiebk jam tiesiai 
i nosį. Pamatysim, kas iš to 
iseis.

—Tai tu. Maike, eik!
—Aš, tėve. ne muštynių 

šalininkas.

LSj?.jyt tuotų? Ar už paruošimą fa- 
dirvos?tėve. išriškim ši- poniškiau, tai praspendyda- šizmui dirvos? Šitokios pas prezidentą, kad grąžin

ir tam- tų Lietuvai pretenden 
šiaušia davatka nepasakytų. Lietuvos sostą Smetonąlaikais būdavo 30 kapeikų, 

arba 15 amerikanckų centų.

žiemos šalčiai, o Lie- 
tuvos biednuomenė gyvena

Mizara sako, kad “ištiki- Aš čia nekalbėsiu apie tą malkinėse ir daižinėse, kur'
O dabar senas mano frentas i m?ems socialistams fašistai važiavimą į VVashingtoną, švilpia vėjai ir nėra jokios 
rašo iš Raseinių, kad jis no-;Į^^žia veikti. Na, ką gi jis nes visuomenė jau žino.; šilimos. Pačių bolševikų 
•ėjo nusipirkti skuros ant čia pliauškia? Juk pagal jį, kad didžiųjų Amerikos lie-! laikraščiai iš Kauno prane- 
naginių, tai žydas prašė 50 ’ “ištikimiausis fašistams so- tuviu organizacijų ir sroviu i ša. kad dabar tenai nroiek-

—O as. Hrij. ir tai tik ant vienos na- cialistas yra Francuzij’os so- delegacija, kurios tarpe bu- tuojama statyti darbinin 
. • _ ’ , ginės. Reiškia, norą naciniu cialistų vadas Leon Blum, o Vo ir adv. Bagočius kaipo kams iš lentų būdas, kokio:laimutis, ba turiu akulforius Pn.fs- »?Ąi’

kiu. O kai akuiiorius 100 !««•Na-Ul da

KALBOS DALYKAI.
Nemokėlis nori “mokyt” 

kitus.
“Laisvės” Bimba užsima

nė “pamokyti” Lietuvos 
žmones lietuvių kalbos, ku-

., Bagočius kaipo kams iš lentų būdas, kokios rios jis pats gerai nemoka
jis šiandien sėdi fašistų ka- 15,000 lietuvių organizaci- nirma bildavn statnmns tik (kitu kalbu iis nei tiek ne-! ^utų 

ir išfige- Įėjime ir jie mošia jam teis-......................

Mobilizacija — mobili
zuoja.

Diskusijos—diskusuoja. 
Operacija—operuoja, ir

taip toliau.
Jeigu žodis “repetuoja” 

smetonizmas,” tai
ant a
nusiimu, tai tada nematau 
kur mušti.

—Nvsupyk. te\e, jeigu aš 
pa akysiu, kad iš tavęs ly
giai toks pat “didvyris,” 
kaip iš S a’ino. Mažesniam 
tu visados gatavas duoti 
'•per maimuzę.” bet kai pa
matai didesnį, tuojaus gau
ni kinkų drebėjimą.

—Na. užteks, Maike. Pra
dėkim kitą kalbą. Ar tu turi 
alupką su savim?

—Aš nežinau, tėve, apie 
ką tu kalbi.

—Tai kokius mokslus tu 
eini. p»» plvnių. jeigu nežinai 
kas yra alupka?

—O ką tas žodis reiškia,
tėve?

Tai yra toks cibukas,
Maike. katnm mokyti žmo
nės visokias rokundas daro.
Mačiau, kad ir tu pats ličbas 
.-u juo rašai. Atramento jam 
nereikia, tik paseilink—ir 
valy!

Tai nėra “alupka.” tė- okupuotoj Belgijoj 
ve. dijoj

—O kas? paitijos. Bet negeresni pyra
—Tai paišelis.

Kai aš augau Lietuvo- Čekoslovakijos atėjo 
je, Maike, tai visi sakydavo kad vien tik Pragos mieste 
• alupka.” Ale kai dabar naciai areštavo 500 komuni- valdžiai 
svie’as ištvirko, tai ir kito- stų ir uždarė į koncentraci 
kius vardus daiktams pilasi- jos stovyklą. Nors Maskva
mane. O tas piasidėjo nuo pataikauja Hitleriui kaip nistai tuojaus pradėjo agi- tom didesnį darbininko jė-

bar imk, Maike, 
riuok. kiek kaštuotu 
vyžų.

—Čia problema nesi 
tėv 
ginęs 
kų 
vy
nės. Imant tuo pačiu mastu, . .
jeigu šiandien naginės kai- socialistai savo kraują

pora .. . . . . __  ,
Bet žiopliausia kvailystė veltą ne Smetonos grąžini

nnki ir šlykščiausis melas yra mo prašyti — nes Roosevei- 
kad socialistai “vėrė peiliu tas ir negalėtų jo sugrąžin

‘prašvitęs naujas rytas”?

t jus pasakojat apie okupuotą 
As čia kalbesiu apie tą Lietuvą, ar jus tik norite vi-

nuo ja 100 litu, vvžos turėtu ^eJ° gindami darbininkų Lietuvai “prašvitusį naują suomenę apgauti, manyda- 
kainuoti 10 litų. ‘ ‘ valdžią Vienos mieste. O ką lytą,’ apie “kuriamą sočia- mį Rad ji jūsų m<- - - . - .... j. melams pati-

tuomet darė komunistai? lizmą” Lietuvoje. Nejaugi Ups ir ,-ems iusu bizni?1,1 Kai Austrijos socialistai ko- komunistai ištikrujų tiki. J-ų 1'
tai ms mokslas. Rodos, n j gu 0oifusso fašistų kad Lietuvoje dabar taip

nedurną '•................................ * . .

ly kuose ignorantas, tuoj įsi- Ja *als maršrutais, tai jis
vaizdavo, kad kiti taip pat ?ia,*rw1tw?,a’ ^al

nesupranta, kaip z°dis, kaip repetuoja.
“ii Tirų trijų Krylovas pasakė, kad blo- 

Lietuvoi ga. kuomet kurpius pradeda
tuzino gali at- Pyragus kepti. Bet daug blo.

spėti, ką iis žodis reiškia.” §ia«» k.uomlt. “Laisvės” rę-
... . . j- daktonus Bimba pradeda
Ir kadangi taszodfc Bim- aį§kintį kalbos dalykus.

Prof. Gnaiba.
—Matai, Maike. mokslas

Buvęs Jūsiškis
zakristijonas turi 
galvą ant rokundų. ale šitų 
ličbų negalėjo suvesti. Da
bar nusiųsiu tam savo fren-
tui 10 litų, tegul nusiperka,p^gjy ^ja ^fizara ira- ohmoj eilėj turi reikšti,

oletarsKoj dabar taUzija, kad Austrijos dai bininkams lengvesnį 
socialistai “vėrė peiliu dar- dalbą, nes prie socializmo) 
bininkų judėjimui !

Ne geriau Maskvos agen

gaujomis ant barikadų, kai yra, kaip jie pasakoja? Ir 
(jų namai buvo griaunami kaip jie supranta socializ- 
kanuolėmis, tai komunistai mą?
žiurėjo iš tolo ir ciniškai šai- Mano supratimu, socializ-

KAI KURIE LIETUVOS 
PABĖGĖLIAI JAU DIR

BA BERLYNE.

bai nesuprantamas, tai jis 
dryso išdrožti “Laisvėj” ši
tokį durną pamokslą :

“Jus, Kauno vyrai, nusto
kite tei-šę gražią lietuvių 
kalbą. Užteko tos kalbos 
teršimo Smetonos eroje. Su 
smetonizmu tegul žlunga ir

porą vyžų, ba pi 
Lietuvoj poniškų 
nereikia.

naginių

-ra*’i£,,i*e ^.etuvos Pab®* biauriojimas lietuvių kal- 
geliai Berlyne jau yra gavę į n ’

,— —-----------  daibo. Jų dauguma dirba Na. kaip sau norit, šitaip
turi but jau panaikinta iš-, paprastą ^zinį darbą. Vie- apie nesuprantamus
naudojimo sistema. O ar n°Je leidykloje pne įvainų dalykus reikia chamiš-

PRAGOJ AREŠTUOTA 
500 KOMUNISTŲ-

Lietuvių komunistų laik --------------- K—„„ ------ r . ... . - -
raščiai džiaugiasi, kad nacių išvien su naciais, kad sumu- nepalengvėjo, bet pasunkė-į -1’ jininKa,-j-A.’
okupuotoj Belgijoj ir Olan- šus socialdemokratu*. Jie jo. Pati “Laisvė” nesenai P0.1? nedaug uzdnb- >vici>w „„„

uždarytos socialistų buvo tenai uoliausi ir ištiki- gyiėri (yra, mat, kuo gir-; darni, ju? džiaugiasi, paspru. ^ęjjag daro vjg- cboraj^ vjgj
?sni pyra-, miausi Hitlerio talkininkai, tis! >. kad Lietuvos darbinin- kę is Ur L nagų. dainininkai- visi vaidintniai

gai ir kokmunistams. štai, iš O Francuzijoj jie darė vis. kai dabar spiriami atlikti

ar yra noi’s 
lietuvis, kuris skaito

POLICIJAI ĮVEDAMA
RUSIŠKA UNIFORMA.
Lietuvos bolševikų polici

jai, kurią jie vadina “liau
dies milicija,” įvedama nau. 
ja uniforma.

Ji savo sukirpimu ir ženk- 
. lais yra visiškai panašios į 

^^,ip okupacinės sovietų kariuo- 
““““ menės karių uniformas. To

kia pat unifoima yra visose 
kitose sovietų valdomose 
respublikose.

...... .j .. . * Reiškia, Maskva nustato
laikrascius. kad nežinotų ką net "laisvos” Lietuvos poli- 
reiškia repetKija. Juk repe- dnink uniforroas!
tįsume i’loi nnsivoi viai

dainininkai, visi vaidintojai, GYVULIŲ LIGA PLINTA. 
Bet dar daugiau yra žmo-, teatralinės grupės. O daryti Geležinkelių valdyba pra

žinių, ką. ką tik galėjo, kad f>a- trissyk daugiau darbo, negu nių, kurie jokio darbo nėra i repeticiją, 
mieste kenkti “Liaudies Fronto” atlikdavo prie “supuvusio gavę. Ypač sunkioje pade- tarti! K

reiškia — repe- neša, kad dėl išsiplatinusios 
Kone visi panašus' gyvulių snukio ir nagų ligos

kais. Vienas rapestis slegia Pavyzdžiui: Tą ligą atnešė Rusijos
j >ereit<»s vainos, kada komu- įmano, tačiau Hitleris ko-ituoti darbininkus streikuot, gų išnaudojimą, didesnę visus, tai drabužių ir avali-i Demonstracija — demon- bolševikai su stimpančiais
nistai ėmė i <mpaipes lysti, munistams nepataikauja, įlr bematant milionai darbi- j vergi ja. j nės stoka. |*tnmja. •savo kuinais.

{t i "
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Kanuolė Amerikos Pakraščiams Saugot

Skandalingas Vaistų 
Trukumas Sovietuos.'

kiti “i
kus tik ant liežuvio.

Susovietintoje Lietuvoje 
plačiai -kalbama apie tai, 
kad “plutokratinė” Lietuva 
nesirūpinusi žmonių sveika
tos reikalais. Tik. girdi, 
“mes” rupinamies liaudimi: 
įsteigėme sveikatos apsau
gos komisariatą. įvedėm ne. 
mokamą gydymą ir tt

Viskas tai butų labai gra
žu, jeigu visa tai nebūtų tik
tai ant popierio. Štai “Tary
bų Lietuva” įsidėjo visą 
straipsnį apie Kauno univer
siteto klinikas. Šiame straip
snyje žodis žodin rašoma: 
“Silpnai suorganizuotas kli
nikomis reikalingų medžia
gų tiekimas. Gydytojai su 
baime žiuri, jei kurią dieną 
visai pristigs medikamentų 
ir tvarstomosios medžiagos? 
Ką daiys chirurginis skyrius 
be filmų Rentgeno nuotrau
koms daryti? Apskritai, tru
kumai greit gali prasidėti. 
Todėl padėtis aliarmuojan
ti.” Laikraštis naiviai sako: 
“Jei negalima gauti iš Vaka
rų, bandykit gauti iš Rytų.”

Straipsnio autorius arba 
nežino, arba nenori žinoti, 
kokioje skandalingoje pa
dėtyje medikamentų ir įvai
rių aparatų gamyba yra pa
čioje Sovietų Rusijoje. Kai 
prieš kelis metus vienas Lie
tuvos diplomatas, nuvykęs 
Maskvon tarnybos reikalais, 
staigiai apsirgo ir nuėjo pas 
vieną pagarsėjusį rusų gy
dytoją — profesorių, tai į 
klausimą, kiek reikia mokė
ti honoraro, rusų profeso
rius paprašė jam atsiųsti 
mediciniškų adatų įšvirški- 
mams. Prasidėjo toks dialo
gas:

“Bet ar Sovietų Rusijoje 
negamina tokių adatų?.” 
paklausė Lietuvos diplomą 
tas.

“Gaminti tai gamina. Bet 
kai ją įleidi į žmogaus kūną, 
tai niekuomet nesi tikras, ai 
ją beištrauksi!” atsakė rusų 
profesorius.

Prisiminkime, kad tai 
kalbėjo vienas garsiausių 
rusų profesorių, ir tai Mask
voje, sostinėje. Tai ką butų 
kalbėjęs provincijos eilinis 
gydytojas?

Pastebėkime, kad “Tary
bų Lietuva” aprašinėja pir
maeilę Lietuvos ligoninę — 
Kauno universiteto kliniką, 
kurią pastatė “bui-žuazinė” 
Lietuva. Jeigu jau Kauno 
universiteto klinikose stinga 
medikamentų, tvarstomo
sios medžiagos ir filmų 
Rentgeno (X-ray) nuotrau
koms. tai kokioj padėty yra 
provincijos ligoninės?

Taip! Sovietų Lietuvoje 
veikia sveikatos apsaugos 
komisariatas,* įvestas nemo
kamas gydymas ir tt ir tt, 
bet visa tai tėra ant popie
rio! O klinikose nėra nei 
medikamentų, nei tvarsto
mosios medžiagos...

RADO SUŠAUDYTU
ŽMONIŲ LAVONUS.

Iš Kauno gauta žinių, kad 
bežaidžiantieji vaikai prie 
Kleboniškių miško užtiko 
duobę su nesenai nušautų 
žmonių lavonais. Subėgę su
augusieji žmonės ištyrė, kad 
lavonai yra žmonių, nušau
tų iš užpakalio.

TĖVAS IŠŽUDĖ ŠEIMY
NĄ IR PATS NUSIŽUDĖ.

Helena, Mont—Staigiai 
išėjęs iš proto, 46 metų am
žiaus Petersonas pereiti są
vaitę čia kirviu užkapojo lo
voj savo žmoną, du miegan
čiu vaiku, o paskui nulipo 
sklepin ir pats nusišovė.

Keliatas Faktų Apie
Terorą Lietuvoje.
Lietuva dabar valdo Sta

lino žvalgybos (GPU) a- 
gentai. Lietuviški komisarai 
atlieka tik paprastų “stupai- 
kų” pareigas. Kitaip pasa
kius, jie tik tarnauja Stali
no žvalgybai paprastais ber
nais. Visus įsakymus ir pa
tvarkymus daro GPU žval
gybininkai, o Paleckiai, 
Venclovai ir kiti tik pildo 
tuos įsakymus.

Nuo to laiko, kaip Stalino 
aimija užėmė Lietuvą, iki 
šiol Lietuvoje esą jau suim
ta ir išgabenta Rusijos gilu
mon apie 14,000 lietuvių. 
Kai kurie jų jau prisiuntė ir 
laiškų savo pažįstamiems. 
Jie skundžiasi, kad bolševi
kai pristatė juos dirbti ka
torgos darbus Sibyro giriose 
ir kasyklose.

Už ką Stalino žvalgybi
ninkai areštuoja Lietuvos 
žmones, parodo šis pavyz- 
dis. Nelabai senai Kaune 
buvo sušauktas Lietuvos 
mokytojų suvažiavimas. Su
sirinko apie 600 mokytojų. 
Suvažiavimui pasibaigus, 
žvalgybininkai sukomanda
vo sudainuoti rusišką gies
mę Stalino garbei. Sudaina
vę tą giesmę, mokytojai sto
vėdami sugiedojo ir Lietu
vos himną. Žvalgybininkai 
padūko. Tuoj prasidėjo are
štai. Buvo suimta 400 žmo
nių, kuriuos išbugdė Rusijos 
gilumon.

Žinios iš patikėtinų šalti
nių sako, kad da baltiniu 
laiku Lietuvos kalėjimuose 
sėdi sugrusta apie 5.000 Lie
tuvos inteligentų, kurie atsi
sakė šaukti “ura” už Lietu
vos nepriklausomybės pa
naikinimą.

Kiek iš suimtų žmonių y- 
ra jau'nužudyta, apytikriai 
pasakyti negalima, nes žmo
nės žudomi nakties laiku ir 
nakties laiku užkasami kur 
nors laukuose, šiomis dieno
mis netoli Kleboniškio vai
kai bėgiodami užtiko palei 
Nemuną šviežiai suraustą 
žemę. Manydami, kad kas 
nors bus užkasęs pinigus, 
vaikai ėmė duobę atkasinė
ti. Pasirodė, kad tenai už
kasti sušaudyti žmonės, ku
rių ta r j k' keli buvo Lietuvos 
karininkų uniformose.

KIEK KAINUOJA IŠLA
VINTI LAKŪNĄ?

Nelabai senai Kanados 
žinių agentūra buvo paskel
bus. kad paruošti vieną ar
mijos lakūną kainuoja $25,- 
000. Kai kam išrodo, kad ši
tose skaitlinėse turi but klai
da. o gal ir stačiai “buržua
zijos melas.” Bet štai, šią są
vaitę Kanados oro jėgų mi
nisteris C. G. Power pranešė 
parlamentui, kad paskirtos 
$600.000,000 sumos lakū
nams įuošti toli giažu neuž
teks vieniems metams, nes 
per 6 mėnesius reikėję iš
leisti jau dvygubai daugiau. 
Taigi išrodo, kad paruosti 
vieną lakūną ištikiu ių gali 
kainuoti $25,000. Reikia, 
mat, atsiminti, kad lakūną 
negalima paruošti mokyklos 
kambary. Tam tikslui reika
lingi da orlaiviai, reikalingi 
specialus skraidymo laukai, 
pakilimo ir nutūpimo aikš
tės. jų įrengimas ir užlaiky
mas, ir prie kiekvieno moki
nio orlaivy’ visuomet reika
lingas* atskiras instiukto- 
rius. Visi šitie dalykai ir su
daro aukštą lakūno paruoši
mo kainą.

Apvaikščiojant Maskvoje 
bolševiku revoliucijos 23 
metu sukakti, Kalininas pa
lakė. kad užsienio politikoj 
Rusija turėjo didelių “lai
mėjimų.” Bet jis sarmatijosi 
paaiškinti, kad tie “laimėji
mai,” tai silpnų tautelių pa
vergimas,

ši nuotrauka buvo padaryta netoli nuo Bostono. Ji parodo artileristus grūdant šovinį į kanuolės nasrus, iš kuru jis tuoj 
bus išspjautas jūron už 30 mylių. Tai “pasveikinimas” diktatorių laivams, jeigu jie kada drįstų prisiartinti prie Amerikos 
pakraščių.

Ką Rašo iš Lietuves Bešališki Žmonės. ™yos PAJIEŠKOJIMAI
——— j __________

Keleivio” skaitytojas, rašo “Maisto” nacionalizuoto-Čia paduodam porą iš
traukų iš laiškų, kuriuos ra
šo iš Lietuvos paprasti žmo
nės. Jie nėra jokie politikie
riai ir jokios paitijos jiems 
nerupi; jie kalba tik apie 
tai, ką mato jų akys ir ką 
jiems tenka patirti asmeniš
kai.

Štai vienas tų laiškų:
“Laiškas rašytas 14 rug

sėjo. Dabar sveikinam jus 
visus ir Agą su jos šeimyna.
Mes kol kas esam da visiianar^istus. 
sveiki. Bet Lietuvoje šįmet 
nelabai smagu. Nežinom ko 
sulauksim. Rusų kareivių vi

iš Bangor. Me.:
Viena žydelka prisiuntė

savo seserei laišką iš Vii-‘ pirkimo

-KELEIVIO 
KALENDORIUS

1941 METAMS.

tt

Ar jau užsisakėt “Kelei
vio” Kalendorių 1941 me
tams? Jei dar neužsisakėt, 

‘tai išsiųskit užsakymą da
bar.

Kalendorių parankiausia 
užsisakyti prisiunčiant pre
numeratą už “Keleivi.” Bet 
nesunku ir atskirai užsaky- 

: mą prisiųsti. Mucų skaityto- 
jjams Kalendoriaus kaina—
; 25 centai. Kvoteri galima 
‘ suvyniot į popierėli ir Įdėt į 
’ voką kariu su laišku.

Dabar Kalendorius vra 
; spaudoje ir neužilgo bus ga- 
i tavas. Taigi piašome pasi
skubinti .‘u užsakymu, kad 
' galėtumėt Kalendorių gauti 
da prieš Kalėdas.

, 1941 metų Kalendoriuje
l us daug Įdomių dalykų. 
Bus atspausdinta Lietuvos 
pavergimo istorija ir kaip 
dabar Amerikos lietuviai 

į rūpinasi paliuosuoti savo tė. 
i vų kraštą nuo svetimų oku- 
; pantų.

Tilps pamokinantis pa- 
!aiškinimas, kaip yra daromi 
'visokie sūriai—amerikoniš
kas, šveicariškas, limburgis- 
kas. miunsteriškas ir kiti.

Bus paaiškinimas ir apie 
įtai, kaip namie išdirbamos 
visokios odos ir mažu žve-Petronė Zidunukė. pajieškau kai-

Lietuvos padėtį. Sako, Vii- ; Kretingoje ir Utenoje. Ki- & Tin^L^j.^^andasTmaionJkit 
niuje žmonės badu miršta.; tuose apskrities miestuose ir pranešti jų adresų, busiu dėkinga ar- 
Nuogi guli ant gatvių. Ot,; miesteliuose “Maisto” san- pravardėj seVa^h ,a' 
tai tau ir komunijai! Ot, ką įdėliai bus įsteigti vėliau. To- R F
jie padare! Tegul juos per- se vietose, kur tie sandeliai ------------------------------------------
kunas nutrenkia, tokius; jau veikia, privatiniai asme- Pajieškau brolio v inco jasu-

: nyS ir pirkliai turi visas za- kruojo miesto. 38 metai kaip Ameri-
; lias odas ir kailius perleisti k°Je- ir draugo Petro Balnionio iš Ro- ,. j-,- oi j i zalimieėiu-Kazarezų kaimo, 36 metaisiems sandeliams. Skerdyk- Amerikoje. o>

Jonas Jasulaitis
12304 So. Emerald avė., Chicago, III.

Geras Pirkinys
su^b^nkL^DUONypYKLfjĮ^e paskerstų^gyvulių odas

sur pilna, giriose ir miestuo- į lietuvių kolonijoj. Kostumerių turime; ir kailius išvežti iš skerdyk
se, su armotom. su visokiais' kPiui^parS^dr ŠShJ p^u- i draudžiama 
ginklais. Nuo Vilkaviškio; >-rirnal duoda užsakymus mums. Ne-
IKI PlUSŲ neleidžia jokio pasidaryti jrenĮ gyvenimą.
Žmogaus--- nei eiti nei va- kepyklų išlaikėme26 metus.
žiuoti.

aHi Vedimai.
Kaip matome, steigiami 

Jį* i sandėliai superka arba pri-
T". 1 senatve verčia ją perleist ki • : VCTC1H perleisti OGUS 11’ KUI- esu našlė, 55 metų.
^ezmOlTl^ KO SUldLlK* tam. Biznis gerai įdirbtas, (1) i line *7vrlii vilfll ItnTlftTi*’ **P**-‘ save suteiksiu laišku.

«im Vi«kas iau baigiasi ir Aleksandra mikalajunas “us.zyaM :ų.,, V, J Mrs. v. k.um. V R KdS Jdu OdlgldS]111 -os g paca st> Baltimore. Md. ' llUOjamam Maistui. Bet! 104 Havt mever st.. Brooklvn, N. Y. 
sunku gaut nusipirkti. Jeigu------------- - ------------------------ kur gios piekės parduoda
eini ko nors pirkti, tai turi Rheumatizma* Nugalėta* mos__ nieko nesakoma. Be
neštis ir pasą. Be paso nieko deksnio galinga

Pajieškau apsivedimo tiksiu drau
go tarp 55 ir 65 metų, ant farmos ar
ba kuris gauna senųjų pašalpų. Aš 

Platesnes žinias 
(81

nevalia parduoti nei nupirk- £ejt*< mato. nes načioie Sovietu
}IO8TIS abejojimo. pirkėjai jų ne- 

ydo skau- / . S^vUtn

Pajieškau merginos tikslu apsives
ti. Prašau su laišku prisiųst ir sav« 
paveikslų. Ant rimtų laiškų atsaky
siu kiekvienai, nežiūrint iš kaip toli 
atsišauktu. C. K-as

o" lltU, ll' sinntimn. Siųskite užsakymus adre-metrą reikalauja 
tai niekam neverta materija, 
negali nei paltelio pasiūti, i J 
O ūkininkų javai ir gyvuliai 
tai pigus, ba niekas neperka, i 
mat niekas nežino kas bus 
rytoj. Gerai tai jau nebus.

“Buvo i>as mus Z., tai sa
kė: jei bučiau žinojęs, kad 
ateis tokie laikai, tai visai 
nebūčiau to gyvenimo ė- 
męs...

“Dabar pas mus ruduo, 
kai kas rugius sėja. Ruduo 
labai šlapias. Pradeda kilti 
visokios ligos: šiltinė, rau
donoji ir kitokios.

“Visko negalima rašyti,, 
kaip pas mus yra. Tai ne 
pirmiau Lietuvoje. Dabar 
gyvenimas nuėjo po velnių.; 
Jei bus kada možna, tai pa
rašysiu daugiau. Jus man 
parašykit laišką greitai. Ir 
parašykit, ką rašo laikraš
čiai, ba mūsiškiai teisybės 
nerašo...”

O dabar štai kitas pavyz
dėlis. John Melso, senas

su: JOHN M. STASSEL <6,
406 Barti St. l<a Porte. Ind.

KERE WE ARE

YOURS 
FOR TEARS

By
STANLEY PATRUS 

$ij»«
Snpplied By

PEGASUS PUB. CO.
67 44-tb Street,

NEW YORK
(In Knglish)

Pajieškau Darbininko
Farmos darbininkas nuo 20 iki 50 

m; tų amžiaus, darbas ant visados. 
Žiemų mokam $25. o vasarų $:{<• už 
mėnesi. Valgis, ruimas ir apskalbi- 

! mas. Turi mokėt gerai karves melžti, 
'trokų draivyt, valdyt traktorių ir ki
tokį farmos darba. Atsišaukit grei
tai. J. ORI N, <<»>

. R. S, Box 37, Merrill. Wis.

FLORIDA
Pabandykit Pagyventi Saulėtoj Flo

ridoj PATAISYMUI SAVO SVEIKA
TOS. Mes turime jums kami>ariu. 
Pragyvenimas pigus. Kas įdomiauja- 
te Floridos nuosavybėmis: kaip įsi
gyt farmų, Orančių sodnų arba biznį, 
aš jums suteiksiu visas informacijas 
teisingai- Rašykit: (0)

STANLEY JONAITIS
Star Route. BUNNELL, Florida.

kurie 
įgad

inai ir pigiai, apsistokit pas mus. ,9) 
ANTON BENKEVIC1A 

Indiana Apt.
977 S. W. t-th nt.. MIAMI, FI.A.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- 

•tės pas mane: duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (43)

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water SU I’hiladelphia. P*.

ir daug naudingų patarimų 
bei nurodymų, iš ko ir kaip 
kas daiyt.

Be to, tilps daugybė viso 
kiu statistikų, eilių ir pa
veikslų.

Siunčiant užsakymus, pra
šome adresuoti taip:
“Keleivis,” 253 Broadway,

South Boston, Mass.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

PujĮUohjai but Sveikais:
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
1 Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85centai.) 
Kaina su prisiuntimu $l.<>0. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth SL. So. Boston. Mass.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska

noti. krinta, vartok
AI.FAANDER’S 

SHAMPOO 
50 centų už bonkų ir

ALEXAX1»KR’S
STIPRINANTĮ TONIKA.

50 centų už bonkų. Prisiunėiain 
ir per paštų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROAIHYAY,
St). BOSTON, MASS.

III
M

I
/S KRANO IR BONKOMIS 

XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimų. Knygoje randasi ::io 

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

Knygą sutaisė K. Petrikienė. išleido A. I., D, L. D 
Moterų Skyrius. Kaina

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Karas Europoje
VYRIAUSIS TEISMAS
UŽTARĖ JUODVEIDį.

Texas valstijoj buvo nu
teistas juod v e i d i s, ku
ri kaltino užpuolus baltvei- 
dę moteriškę. Bet juodvei- 
dis ajiskundė šitą verdiktą 
Vyriausiajam Teismui kaip 
neteisingą, nes i prisaikintu- 
ių suolą, kuris -prendė jo 
bylą, vietos teisėjas neįleido 
iuodveidžių. Vyriausis ša
lies teismas vienbalsiai to 
teisėjo verdiktą |>anaikino 
ir juodveidis išėjo laisvas.

TELEFONAS •l LAFAYETTE ST. 
WORCESTER, MASS.

KURIE NORIT T1KR: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mam. Tel. SOUth Boston 2271.

NAUJIENOS”
173B South Halsted Stml

CHICAGO, ĮLUNOB
^909 1
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MvPaahpb. KELEIVIS, 8O.BOSTOM.

Moterims Pasiskaityt
A v E orvunt TUinrnŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHEISONIEN&.

PIETŲ AMERIKOJE 
KRINKA LIETUVIŲ 

ŠEIMYNOS.
Pietų Amerikoje, ypač 

Urugvajuje, tarp lietuvių iš

“MEILES TEISMAS** IN- 
DO-KINIJOJ.

Prancūzų Indokinijoj (To
limuose Rytuose), kasmet 
būna viena šventė vadina-

eivijos prasidėjo didelis šei- j ma “Meilės Teismas.” šitos 
mynu irimas. Moterys pa- šventės nepaprastai laukia 
lieka savo vyrus ir bėga su * jaunuoliai ir mergaitės, nes 
kitais, o vyrai pameta mote-j jos metu jaunieji renkasi 
ris, ir tt. Į sau mylimas mergaites ir

Kodėl taip yra? | paskui su jomis susituokia.
Moterys skundžiasi, kad ' Anksti iš ryto i paskirtas 

blori laikai ir nedarbas slė- • vietas renkasi tūkstančiai 
gia koloniją. Pasidairius ap- ; gražiausiai pasipuošusio 
link matome, kad daug mu- Į jaunimo, senių, tautiniai or
tų brolių ir sesučių vargsta kestrai. šventikai ir valgių 
ir kenčia ne dėl ne*darbo ai ' gamintojai ir padavėjai. Su- 
mažo uždarbio, bet dėl gir- dunda griausmingi bubnai. 
tavimo. Girtybė žmogaus peklišku triukšmu suskamba 
gyvenime via didžiausia orkestrai, vaikinai ir mergi- 
nelaimė. Padaro žmogų sa- nos sustoja i eiles kits prieš 
vo šeimos, tautos priešu ii kitą ir šventė prasideda, 
degtinės vergu. 1 A aikinas, nužiūrėjęs sau

Girtavimas daugiausiai patinkamą mergaitę, išeina 
kenkia moterims, griauna iš savo eilės ir priėjęs prie 
jų gyvenimą. Per girtybę mergaitės švelniai paliečia 
moteris praranda gražiau-‘jos kairi petį ir ima kalbėti: 
sius savo bruožus, moteris- dieviškasis padare!
kos meilės jausmus, kurie Tavo akys spindi kaip žvaig- 
sildo ne vien musų širdis, ždės, o plaukai banguoti 
bet ir visos tautos. Persisky- kaip Mekongo upės vilnys, 
rusių tėvu ir palaidai gyn ė- Sutik savo 'gyvenimą su. 
nanėių vaikams nėra tėvų, jungti su manuoju. Aš turiu 
nėra namų. Jų gyv enime ne. pakankamai pinigų ir tave 
ra nieko brangaus. Jų laukia išpirksiu iš tėvu; turiu dide- 
tukstančiai pavojų, kurie įjus namus, daug gražiu jau- 
kiekviename žingsnyje tyko čių ir geros žemės. Mylėk 
pran ti jų skaistybę. mane. grožio karaliene, ir

Gražus ir doras vaikų iš- paduok man savo ranką!” 
auklėjimas yra ateities viltis jej mergaitė paduoda ran- 
ir žmonijos džiaugsmas, ką, tai vaikinas ją nusiveda 
Mes. moterys, susirūpinki- jr paskui tuokiasi: bet jei jis 
me jaunosios kartos tinka- mergaitei nepatiko, tai toji 
mu auklėjimu, kad ji butų rankos nepaduoda, bet dai- 
blaiva. dora ir lietuviška, nuodama atsako: “Tavo. 
Bukime, pačios blaivos, kiek bernuželi, perilga nosis, ta- 
galime kovokime už blaivy- vo ausys plačios, kaip iš-
be Nelaiminga Marytė.

BAISIEJI SAPNAI.

Daugelis žmonių nuolatos 
sapnuoja baisius sapnus, iš 
kurių paskui daro visokias 
išvadas. Daugelis kreipiasi 
net i burtininkus, jieško pa
aiškinimų sapnininkuose ii 
baiminasi, nes bijosi, kad 
gali ištikti nelaimė. Bet vi
sos tokios nuomonės yra 
klaidingos ir nieko bendra 
neturi su nelaimėmis.

Yra jau nustatyta, kad to- vandeniui, 
kie baisus sapnai žmogų 
kankina tik tuomet, kai jis 
nueina gulti arba labai iš
vargęs, arba perdaug pri
valęs sunkių valgių.

Norint kad tokie sapnai 
žmogaus nekankintų, einant 
gulti reikia vengti sunkaus 
valgio, kaip mėsa, sausas su
ris, karčių ir rūgščių valgių.
J eigų jaučiamės perdaug 
nuvargę, tai patartina išeiti 
i orą ir penkiolika minučių 
pasivaikščioti. Tuomet ra
miai miegosim ir sunkus bei 
baisus sapnai nekankins.

KAS ATRADO BAK
TERIJAS.

Daugelis žmonių mano, 
kad Louis Pasteur buvo pir
mutinis mokslininkas, kuris 
atrado ligų bakterijas. Bet 
t iki ūmoje bakterijos buvo 
pastebėtos net du šimtai me
tų prieš Pasieni i.

165S3 metais olandas Keu- 
\venhoek pasidirbo savo
tišką mikroskopą ir per jį 
pastebėjo ligų bakterijas.

' “AN APPLE A DAY.
KEEPS THE DOCTOR 

AWAY.**

Pas anglus yra tokia pa
tarlė — “An apple a day 

į keeps the doctor away.” Tai 
reiškia, jei kasdien suvalgy
si po obuolį, tai turėsi svei- j 

i kus vidurius ir nereikės i 
šauktis daktaro pagalbos. į

i Gal tai ir perdėtas paša-' 
kymas, bet kad obuolys yra 
geras daiktas, to negalimaĮ 
ginčyt. Šitą tiesą pripažįsta 
ir daktarai.

Anglijos daktarų sąjunga 
išleido biuletinį, kuriame 
pataria suaugusiems ir vai
kams valgyti daugiau žalių, 
prinokusių obuolių. Ypatin
gai vakare, prieš eisiant gul
ti. kiekvienas privaląs suval. 
gyli po žalią obuolį. Jie pa- 

j taria obuolį tik nuplauti, bet 
niekad nenulupti.

Ten pat jie nurodo ir ko
kią naudą žmogaus organiz
mui žali obuoliai teikia. Jie 
sako:

“Žali obuoliai turi nepa-Į 
prastai daug fosforinių dru
skų, kurios būtinai reikalin-; 
gos žmogaus nervą sistemai, ; 
o jų rūgštys nepaprastai ge- i 
rai " ir stiprinančiai veikia 
jaknas ir valo kraują. Jie 
būtinai reikalingi ir dantų 
sveikatai ir geram vidurių 
funkcijavimui." į

Dabartiniu laiku kaip tik: 
obuolių sezonas, jie geri ir 
pigus. Kas neturi užsiaugi
nęs savų, tas gali nusipirkti. 
Ypač obuoliai reikalingi 
vaikams. Todėl patartina 
šiuo laiku jais naudotis.

skėstos laivo burės. o tavo 
akys kaip apuoko. Nebusi 
tu mano bernelis.”

Gavęs tokį “arbūzą” iš 
vienos, jis eina prie kitos, 
nes jei tą dieną nesusiras 
sau sužieduotinės, tai vėl vi
sus metus pasiliks nevedęs.

Indokinijos laosai ypa
tingai žiuri susituokusiujų 
ištikimybės. Jeigu kuris tą 
ištikimybę sulaužo, tai tokį 
pririša prie sielių ir palei
džia verpetingoj upėj pa-

KARALIŠKA SKRANDA

B

Lengvaduonių Gyvenimas

čia parodytas Ne\v Yorko mi iionierius John Hay Whitney 
baliavojant naktiniame Xew Yorko kliube su Hollywoodo 
aktorkomis. Kapitalistinėj sistemoj geriausj gyvenimą turi 
tie, kurie nieko naudingo visuomenei neduoda.

KAIP MŪŠŲ BOČIAI SENOVEJE
SKAIČIAVO LAIKĄ.

FRUKTŲ PYRAGAS.

2 puodukai obuolių košės. 
1 puodukas razinkų.

KUR SMĖLIS DAINUOJA.
Afrikos dykumose yra 

vietą, kur smėlis dainuoja.
Dainuoja taip gražiai, kad 
ne vieną neprityiusį keliau
toją apgauna. Išgirdęs tokį 
dainuojantį smėlį, keliauto- kailinius.
jas mano. kad kur nors arti _____ L
vra stovykla: pradeda eiti ta 
kiyptim. bet tas apgaulingas 
balsai ii vilioja vis gilyn ir 
gilyn Į smėlio karalystę.

Jurižių akt orka Luc-’Hc IlaJi 
demonstruoja skrandą iš baltu 
šarmenų termine) kailiuku. Eu
ropoje tik karaliai dėvi tokius

RYMAS. Romanas. Ta knyga yra 
versta j visas kaib&s, todėl kad yra 

gražiai aprašyta apie Rymų. Lietu
viška' vertima? yra lengvas ir gra
žu*. Ch’.cago, IIL 1SJ09, pusi. 432. 
Drut*. apdaryta .............. .. $2.5€

MOTERIŠKAS NORAS.
Tėvas: Na, Onut, kuo gi tu 

norėtum būti užaugus?
Mergaitė: Aš norėčiau būt la

bai turtinga ir jauna našlė.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. .Matulaitis. Ant 
-a. peržiūrėta ir | ajrerinta laida.
Ke’nr ...........................................

No. 49. Lapkričio 27 <L 1940

Taktų fakteliai.
Susivienijime Lietuvių A- tojui. Dabartinis, vadina* 

menkoje, trumpiau tariant mas modemiškas karas, ci- 
t SLA, kaip parodo rekordai, viliama gyventojams pavo- 
j 25 metai tam atgal, iš 1000 jingesnis, negu kariuome 
narių mirdavo apie 8 žino- net Kariuomenė turi tam 
nes į metus. Dabar iš 1000 tikrą apsaugą, tuo tarpu ci- 
miršta apie 16 žmonių (na- viliai jos neturi, štai, Pary- 
rių). Mirtingumas padidėjo žiu bombarduojant vienu 
dvigubai; tai dėl to, kad na- vokiečių užskridimu iš oro 

i riai senėja. Jei taip yra Susi- užmušta 254 žmonės ir su
vienijime. kuris kas metai žeista 652. Viso 906 nelai- 
gauna vis naujų ir jaunų na- mės. Iš užmuštų buvo: 195 
rių, kurie užpildo mirusiųjų civiliai gyventojai ir tik 59 
vietas ir SLA dar paaugina, kariškiai. Sužeistųjų tarpe 
tai kaip bus su tom vietinėm buvo 545 civiliai ir tik 107 
pašalpos draugijom, kurių kariškiai. Tas pats dabar 
nariai senėja, miršta, o nau- dedasi Londone ir Berlyne.
jų, jaunų jėgų neprisideda? 
Jų dienos suskaitytos: jos 
turės išnykti, likviduotis. Ir 
esamų dar gyvų narių per. 
metų metus mokėti pinigai 
turės žlugti. Vienintelis 
toms organizacijoms išga
nymas—tuč tuojau prisi
jungti prie SLA. (Bet ar Su
sivienijimui reikalingi seni 
žmonės?—Rd.)

Taigi, džiaugtis ir nebijoti 
karo vien dėl to, kad tavęs 
nepaims į kariuomenę, ne
tenka: “modemiškam” ka
re karšta visiems.

; Kaunas prieš bolševikų 
‘okupaciją buvo tapęs mo- 
i dernišku Europos miestu su 
modemiškais pastatais, j tų amžiaus. 

: meksfaltuotomis gatvėmis,
' didelėmis krautuvėmis ir tt.
Gyventojų skaičius per 20 
metų buvo dvigubai paau- 

Į gęs ir siekė jau 140,000 gal- 
: vų. Dabar, kaip žinios sako, 
bolševikai (atsiųsti iš Rusi
jos gilumos ir pakraščių vi-

Padavimai ir šiokie tokie 
dokumentai sako, kad Kau
nas tapo įkurtas 1030 me
tais. Jį įkūręs Lietuvos kuni
gaikštis vardu* Kūnas ir nuo 
jo vardo tapo pavadintas 
miestas vardu Kaunas. Jei 
tai teisingi padavimai, tai 
šįmet Kaunui suėjo 910 me.

Lietuviu bočiai netaip nesyje. O senuose laikuose!??^
skaičiavo laika, kaip dabar lapai imdavo kristi lapkri-i^^jįįf1

■ mes skaičiuojame ir skai- čio mėnesy. j susigabenę savo šeimyną ir
činnifl kitns kiilrimnjros Tan- o - r ♦ • • - .gimines, non vieni patysi ciuoja KiiOfc kurui ingos tau-, Senovės lietuviai nežino- Kauną apgyventi Todėl
|t°Pas senovės lietuvius «a- j° ™‘a"d^ Kaunas padaromas, neva,
i ras senovės lietuvius sa nežinojo jokia kita tauta. tvirtovės miestu ir dauguma 
vaite turėjo 9 dienas, nors t iptuviai tada skirstė diena v 7 • * • i-

į metai ir tada bnvn dalinami • lietuvių gyventojų tun jj apmėtai ir tada buvo dalinami „avt, «tnk,ai« pavadini- ieisti Sovietų Lietuvos “val-
1 puodukas supiaustytų į j 12 mėnesių. Mėnesiai trn ė- mai‘s-"aušra.* pmšvfta,'voke- 

dziovintų slyvų. jo tokius vardus: sausis, ko- snis, saulėtekis, pusrytėlis,
1 puodukas alyvos (Ma- vas, balandis arba kaiyelis, pusrytis, priešpietis, pietus,! 

zolas ar kitos išdirbystės). |geguz’s> birželis arba kuine-, popakaitė. pavakarė, pava-
1 puodukas smulkiai su- ■S1US’. kepa, rugpiutis. silas. karele, saulėleidis, brėkšta,

kapotų riešutų. ' spalis lapkritis, gruodis ir sutema, vakaras, išvakares,
2 kiaušiniai. siekis. . nakvovydis. įmigis. pirmie-
2 šaukštukai baking so- menesių vardų mes ma- ji gaidžiai, antrieji gaidžiai,

: tome,-kad nekųne mėnesiai keliamasis iaikas ir prieš- 
tada buvo kitaip vadinami, aušris.
Rugsėjis vadinta šilu, o va-

baking
dės.

1 puodukas cukraus.
12 šaukštuko druskos.
3 puodukai miltų.
Slyvas ir razinkas 

merk pusvalandžiui šiltam 
vandeny; išėmus nuspausk 
vandenį. Slyvas nupiaustyk 
nuo kauliukų, kad padarius 
1 puoduką. Cukrų išplak su 
kiaušiniais; paimk 2 puodu
ku išvirtų ir į košę sutrintų 
obuolių, sumaišyk su cuk
rum ir kiaušiniais;

pa-

Žymiausis pasauly biznio 
ir finansų (pinigų) centras, 
tai New Yorko Wall Stree- 
tas (gatvė). Tą vardą ši gat
vė gavusi nuo sienos (ang
liškai: wall). kuiią pirmieji 
kolonistai buvo išmurinę ap- 

azijataiir kaukazie- sigynimui nuo indi jonų.

Greičiausia tekanti pasau
lyje? upė yra Rona, kuri teka 
per Šveicariją ir Prancūziją. 
Jos vandens greitis vietomis 
pasiekia net 60 kilometrų 
per valandą.

kuriose Polinezijosdžia” ir turės išsikraustyti į 
Vilnių. Viskas daroma, kad į salose, Pacifiko vandenyne, 
gruzinams butų Kaune erd-' vėžlių dantys vartojami vie- 
viau. ‘ ! toj pinigų.

----------  1 Surinko J. Kr-nis.
Pasaulyje yra daug dau- *

0*15)11 RiiHo^ stabilu ii* ateitii«»f KAIP TAPTI SUV IENYTU giau nuaos statutų ir suku VALSTUV WUečiu?
lėlių (mukelių), negu Kns-, įguldyti pilietybė? jstaty-
taUS. Buda yia įsteigęs bu- mai su reikalingais klausimais ir at-
dizmo tikėjimą, o Kristus— S ^n^"'

*ina.....................................25c.sario visiškai nebuvo Vietoi Iš to aiškiai matom, kad. krikščionybę. Kaip Lietuvo- i*id*. Xric“buvci SS. Tik jis vietoje 24 valandų, para bu-Įje būdavo Vitai namaj. pilni —
J —- — - - _ _ ' i a • • ai 1 ir •užėmė ne vasario vietą, bet vo dalinta į 22 tarpus. Tų i laukai ir sodybos kryžių su

buvo nustumtas i paskutinio tmpų pavadinimai tėra už- Kristaus mukelėm, taip Ja- • ___ V • *_ ?
mėnesio vietą, o gruodis, ku- silikę ir iki musų dienų. Ne- j ponijoj. Kinijoj ir kitur pil- AT DUVO KFlSulSi
ris dabar yra paskutiniu, ta
da buvo 11-tu mėnesiu.

kurie jų ir po šiai dienai j na Budos balvonėlių. 
vartojami teisiama prasme ! ----------

Atkreipiant atydą Į lap- mUS« kalbo> ir penimę, 
kričio mėnesį, kaip jisai mu-: 
sų bočių buvo nustatytas, davatkų gadzinkos w

H.

_______  MYTAI APIE KRISTŲ
... Knygoje rasite legendas apie Kristų,

Anglijoje nenumetama kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
lakas kas aulima vėl su- tapo Dievo santuni.

J?;" tai savo pavadinimu geriau linksmos dainos. Apart juokingų sudek yat.k9 Gadzinkos’’ telpa 30 p. . , • • - , atitiko gamtos atmainų at-slyvai, razinkas ir nesutus; * šiu dienu-iap.
supilk alyvą ir ant pat galo j atitiDabartiniam 
miltus, kunuos kartu su ba-; Įap{ęričio mėnesyje visuo- 
king sode ir druska reikia 3|m€t būna visi medžiu lapai 
kartus persijoti, Viską gerai nukrit? Juk tie^ kEad 

lapai ima kristi spaliu mė-pv- i
ciuje. Už 20 minutų reikia' 
karštį padidint ir kept apie • 
valandą laiko. Tuomet į-! 
smeik šipuliuką į vidurį; jei 
ištrauktas šipuliukas bus 
sausas, tai pyragas jau gata
vas ; o jei jis bus tešla apsi
vėlęs, tai pyragas turi pa
kepti ilgiau.

Išėmus iš formos, kai at
vės, pyragą suvyniok į vaš
kuotą popierą ir laikyk vė
sioj vietoj. Taip laik<

, • Ts L!!}' I KRISTŲ, todėl turime
naudoti. Štai, Vien is vai“ žinoti kaip mytai apie Kristų sasida-

rė. žinosite kaip krikičionys pasisa- 
pagonų pasakų apie Kristų, 

ir Velykų šventes, o dabar 
adina pagonis bedie

viais. Atrasite kad net Biblija neši-

—— — - — —- -----7 --
džios įstaigų sunaudoto ir j Ų|<u 
“besketus” išmesto popierio Kak

kitos 
“Da- 

įvairių
ugehs ?rdainųl‘ti’nkaarS?o{un£)iS Surenkama po 10 tonų | me- i

SSm48CiS- _ !tUS ir vėl perdirbama į po- no tad. Kristus pmė, mirė ir kada
—5 jisai buvo nukryiiavotas.

, RYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
: ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- 

ir dabar— ‘ f»«ti "Keleivio” afise ar-

juokinsJUO
Da

*11 * • senai nukritę. Juk tiesa, kadišmaišius siipdk i foimą ir | lanai ima snalill mS. aaoore
kepink vidutinio karščio

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
18,000 žodžių. Labai paranku? turėt 
kisenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir ; 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių ; 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” ‘
Kaina .......................................... SI.00 |

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1910 METAMS. 

Jos Mačiulis — pirmininkas,
. 906 Prescott St. Waukezan, IU

pyragas bus šviežias per ke- F. sedomvia. - 
lias sąvaites ir bus gardesnis
negu šviežiai iškeptas.

tomas

ai įsKeptas.
S. Paplauskienė.

ATMINČIAI.
Nors debesys juodi 
Saulutę užstotų. 
Trankytų perkūnai. 
Vien audros bujotų;

Beširdis likimas 
Nors mudu perskirtų. 
Tikiu—draugiškumas 
Musų nepranyktų.

pirm.-psgelbi.iin., 
Lincoln st., lVaukegan, III. 

Suzana Gabria— nutarimų rast.
730 McAlister avė., AVaukegan, III 

Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, VYaukegan, III.

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St., VVaukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI 
D. Lauraitis, K. Ambrorunas. 

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus. 

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis. 

Susirinkimai būna paskutinį ncdCl-
iienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th

733

Janionis.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius 

Si nauja knyga užpildyta vien re 
rėptais, aiškiausi nurodymai kokia; 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
300 puslapių. Kaina
Audeklu viršeliais .................. $2.8l>

NEBŪK ŽILAS
10 METŲ JAUNESNE

I X
i Stebukliagus Gyduulės,
‘ naikina Milinių, Plankų
Pleiskanas, šias gyduoles
turėt kiekvienas, kuriam i,._,__
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu- 
co, bet nėra dažai. Nėra nieko ui 
jas goresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bos sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO, 

Depi 4.
Adams Sta.. tVaukesan. UI.' 1 P- O- Box 305, ClmtOR, Ind,

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyt* Amerikos Uetaviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbės Mukytejas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA 91.09.
DR. D. PILKA, 525 Columbaa Are,

pierj.

Karas seniau 
skiriasi kaip diena nuo nak- į 
ties. Dar 1918 metais ka-į 
riuomenė kariavo su kariuo- i 
mene; mirtis ęręsė karei-j 
viui, bet ne civiliam gyven-

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

SIELOS
BALSAI

GRAUOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papoo&ta daogeHa apahaatą pnikię paveikslu, 
223 paslapif dydiia, apie ISt {vairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILČS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNttKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EIUŲ KNYGA.

KAINA TIK ll.M.
Aaibna apteab 91J5.

tame konveite, bet luflda aUtiai 
rusų ir nepamirikit prilipyk ail ea

Raitas geriausia 
luti ttesiog papras- 
» ir •‘Keleivio” ad-

"KELEIVIS”
»BR0ADWAY, SG BOSTON. MASS.



No. 48. Lapkričio 27 C.1944 a. KELEIVIS. 80. BOSTON.

ŽINIOS išLIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Po Audron Tennessee Valstijoj
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Pirkejams Rodoma “Neapykanta.”

Raudonarmiečiai Nagaikomis 
Sustreikavusius “Drobes” Darbininkus.

Streikieriai reikalavo palei* 
sti areštuotus dirbtuves ve“ 
dėjus ir pakelti atlyginimą 

už darbą.
Iš Kauno gauta žinių, kad 

buvo sustreikavę “Drobės” 
tekstilės fabriko darbinin
kai. reikalaudami paleisti be 
jokios priežasties suimtuo
sius fabriko vedėjus. Be to, 
darbininkai reikalavo pa
kelti atlyginimą už darbą, 
nes pragyventi jau nebega
lima. Nora uždarbiai pakelti

{20—30 nuoš., bet maisto ir 
I kitokių produktų kainos tiek 
i pakilo, jog darosi neįmano- 
ima pragyventi Pav., pora 
i batų. anksčiau kainavusi 25 
=—30 litų, dabar pakilo iki 
i 200 litų, o už kostiumą rei
kia mokėti iki 1,500 litų. Bet 

i ir to negalima gauti 
j “Drobės” fabriko strei
kuojančių darbininkų mal- 

; sinti buvo iššaukta net rusų 
i kariuomenė, kuri su nagai- 
! komis “tramdė” darbinin
kus.

'V

- •.

Crockett Mills miestely, Tennessee valstijoj, šiomis dienomis buvo užbaigta nauja gimna
zija (high school). Už 24 valandų kilo audra ir iš naujo triobėsiai liko tiktai plieno gre
bėstai ir krūva plytų. Stogas nulėkė kaip orlaivis.

Žmonėms Žada Sta-Neapsakomas Darbi- 
tyt Budas iš Lentų, ninku Išnaudojimas.
Nes geresnius gyvenamus Bet streilcuot uždrausta. Už { 

butus užėmė rusų okupantai. j streikus gręsia net su-
Susidarius stačiai katas- šaudymas,

trofingai padėčiai dėl butų Lietuvos okupantai viso- ! 
stokos Kaune ir kituose Lie- mis priemonėmis stengiasi ‘ 
tuvos miestuose, keliamas įkinkyti darbininką į visą ; 
klausimas apie medinių ba- sunkesnį darbą ir iš jo mus-; 
raku (būdų) statybą. Tokiekulų kuo daugiausia išspau- 
barakai-budos dar šį rudenį' sti. Organizuojamos įvairios i
busią pradėta statyti Kre-! “socialistinės” lenktynės, i FlSIif Betvarke
tingoje. Taip pat Kaune: dirbama stachanoviškais C ’ / "
burmistras Garmus yra pa- i “metodais” ir tt. Bet Lietu- &UirUT€.
ruošęs projektą medinių bu- i vos darbtoinkas puikiai su- i Profesiniy sąjungų cent- 
dų statybai iš lentų Projek- į pranta, kad jis baisiausiai j ro biuro pirmininkas paskel
tas numato net l.i 20 būdų išnaudojamas, nors tas is- ! į* specialų nutarimą apie 
pastatymą, bet tam reikalui. naudojimas ir pridengiamas įad profesinės sąjungos 

turinčios dalyvauti “socialis-

BE PINIGŲ* “BRIGADOS”; “GALVIJIŠKI ŽMONES.” 
NEI IŠ VIETOS. i «Maistas” delbia, kad 

Sovietų Lietuvos laikraš-! jis gavęs daug skundų prieš 
čiai dieną iš dienos plačiai Į pardavėjus, bet ištyrus pasi
skelbia apie “nepaprastą” rodė, kad tie skundai nepa- 
kulturinės veiklos pakilimą: grįsti. Pasitaikę net ir tokių 
girdi, visur steigiamos meno pirkėjų, kurie savavališkai 
kultūros ir kitokios “brigą- ėmė “tikrinti” kratuvę ir 
dos.” Tačiau iš J. Jurginio jiekoti “paslėptų” riebalų ir 
straipsnio “Tarybų Lietuvo- mėsos. O jeigu tokiam pir- 

sužinome, kaip tos gar- kėjui pavykę rasti taukų ki-
’brigados” veikia, logramą, atidėtą ligoninei

didėia artinantis žiemai oasižvinėsia darbo našumo i •**“----- ”7^ .*• JurSinis , ašo: “GavS pa- arba vaistinei, tai jis imda-
ukluose» krautuve-! raginimus suteikti žinias, ves triumfuoti ir tuo pat 

£ k™^Tw se’ jstaiSose- Reikalaujama, i ant greitųjų susirašę i taria- skųstis vadovybei. “Tarybų
XSehttan<,e iU0Se p iXsvlXrSsk°mi^nate I įmonės neįsnęistųp^- ’m^ias meno brigadas, iš-Lietuva,” spausdindama šį
pine.e n tt. ; esąssvarsiomas. {lmių žmonių ir jvestų }fei- sinnko dirigentus, kapel- pasiteisinimą, sako: “Visiš-

Kauno miesto savivaldy-^ Aišku, kiekvienoje kitoje.džiamuosius leidimus, kad meisterius, rezisorius, paža- kai tiesa, kad pirkėjų tarpe 
be? bu^ skyrius v lesai pra- j salyje darbminkai mažiau-, butų įsteigta nuolatinė ap- dėjo jiems atlyginimą ir yra ne žmoniškų, o galvijiš- 
nesa, kad jis kambarių bei.šiai paskelbtų streiką pnes sauga viduje ir iš lauko, kad praneša centrui: be pinigu kų žmonių. Pardavėjai pa
būtų visiškai neturi (juos tokią negailestingą eksploa- butų tinkamai sutvarkytas darbo negalima pradėti. Vi. darytu didelį patarnavimą, 
užėmę Stalino kareiviai ir Uciją. Bet sovietų darbmm- priešgaisrinis inventorius ir ‘brigada’ ramiai sėdi ir jei tokių nežmoniškų pirkė- 
smpai), todėl gyventojai kų rojuje streikai yra; įvesta griežta visų gamybi- laukia pinigu. Kai į vietos ju pavardes užsirašytų.” 
prašomi į jį tokiais klausi- gneztai uždrausti Uz taikių vertybių ir jų realizavi- paštą ateis algos orderis di-!
mais nesikreipti. Aišku, lan-Įgręsia net mirties bausme! !»«« _._2____ v___ ;
dynėse skustantieji gyven- -----------------

PRASTAI IŠRODO ŽE- ije, kaip ir kitose civilizuoto- choras, o‘špyga’. šviečiant!

Autorius, atremdamas-------------

reikėtų 15 milionų litų. Bur-! įvairiais skambiais Šukiais, 
mistras Garmus kreipėsi į, Todėl visos tos priemonės 
vyriausybę, prašydamas jo neduoda bolševikų norimų

ir

tinio turto’’ apsaugoje. Biu
ras kviečia visas nrofesinps

tojai menkai tenusiramins, 
iš butų skyriaus patyrę, kad 
“butų krizei pašalinti, vy
riausybė ir partija deda vi

mo atskaita. iigenW, tada atsiras chorasj Taip Prasidėjo “laimin-
Nepriklausomoje Lietuvo- iš to choro, žinoma, bus ne ^sr ir, .gyvenimas

ie. kain ir kitose civilizuoto- ; Stalino konstitucijos saulei
MES ŪKIO REIKALAI. įse valstybėse, nereikėjo 
Iš Kėdainių apskrities {skelbti specialinių nutarimų 

— i' pranešama, kad ten šiais ^čl dalykų, kurie yra savai- įrvp;icai11 ,-3^. “Anot liesas galimas pastangas. {Ltais kviečiu apsėta 30me suprantami. Tvarkos, &
Kauno gvventoiai vėl gale- - ». ”, P® • švaros ir atsiskaitvmo roika- tuvių pnezodzio. lauk su-
tu pradėti normalu evveni- 2H0S- m.azi,au P?™31 * ™nie, kol padla padvės.” šis
tų pradėti ų gyve §įmet sėja buvo vėluojama, hngumas buvo \ įsai natūra- prježocĮis tiktu ir Vlriem5 s?^’? kaina Sieninių Kalendorių. Biz-

nes laiku. negalėjo feigyti Į Lietuvos okupantams... '; ST
mineralinių trąšų. Ukmin- paselindavus vos Kelis ---------------------------------------- vinėt paVjeniąis arb»_ norint Tgen-

mą. jei išsikraustytų raudo
nieji okupantai ir GPU žval
gybininkai.

ŽMONES “ŠVIEČIAMI” 
RUSŲ KALBA.

Komunistų partijos Kau
no komitetas nuo spalių 16 
iki spalių 18 d. surengė tris 
paskaitas. Tik viena jų buvo 
skaitoma lietuvių kalba. Dvi 
likusios buvo skaitomos ru
sų kalba. “Draugo” Sokolo- 
vo paskaita buvo apie “Krik
ščionybės atsiradimą ir jos 
klasinę esmę.” Kitą paskai
tą skaitė “draugas” Stepa
novas apie ‘ Lenino-Stali- 
no” partiją.”

Kažin, ar daug lietuviškų 
bolševikų galėjo suprasti, 
apie ką tie Maskvos agentai 
aiškino? “Laisvės” Bimba 
tikrai šito “mokslo” nesu
prastų. O bet gi iis visom ke
turiom stoja už nišų okupa
ciją Lietuvoje.

PAŠĖLUSI LAISVE!

Profesinės sąjungos reika
laujančios iš savo tarnauto
jų, kad jie įsipareigotų be 
vyresnybės sutikimo nekeis
ti taip staiga savo tarnybų.

Na, tai kas gi sakė, kad 
Lietuvoje dabar nėra lais
vės? Kaip matot, be komi
sarų sutikimo darbininkas 
jau negalės vieno pono, pa
mesti ir eiti pas kitą. Vienu 
žodžiu su “Stalino saule” į 
Lietuvą sugiyžo tikroji se
novė, tikroji caro laikų bau
džiava, kada baudžiaunin
kas neturėjo teisės savo po
ną pamesti.

priekaištus, kad nesą gaidų

stabomis pirkėją palydėti. 
Visi pirkėjai be išimties, 
uniformuoti ar ne, turi būti 
lygiai traktuojami (Pasta
ba: Uniformuoti yra tiktai 
maskolių okupantai, tai jie

?anizaciios Kaune buvo su- reikalauJa> kad butų priima- ganizatijos, tvaune ouvo su- ., Ki^kvitmas tešauktas “Paramos,” “Mais- mi ?e .eiles). Kieto ienas tar- 
i to.” “Pienocentro” ir preky- gautojo ne laiku atėjimas į
bos komisariato Driežiuroie darbą arba Pas^^m^as iš ,oos Komisariato priežiūroje d b turį būti praneštas 
esančių prekybos Įmonių ve- nvbei Prpkė< turi tu- 
deją ir komisarų susirinki-
mas. šiame susirinkime bu- > e« aishias Kainas, oauna- 
vo skaitomi net ištisi refera- Jn<^?s^leidz-iainOl>. P,ekes 
tai. kaip tolis elgtis “sočia-1tun butl su‘as-rtos ! 
listinės” prekybos įmonės! šie “postulatai” rodo. ko- 
tamautojas. Pasak referen- kių elementarinių dalykų 
to, kooperatinėje krautuvė- ’ reikia jau mokėti, atėjus 
je turi būti mandagus ir kul-: “laimingajai” gadynei. Pa- 

. turingas patarnavimas, toks sak referento, šių nuostatų 
i “koks pridera būti socialis- nevykdymas bus kvalifikuo- 
itinėje visuomenėj^.” Bet jamas, kaip “kenkimas so- 
reikia apgailestaujant paša- cialistiniam valstybės u- 

į kyti, kad “musų” kai kurio- kiui.” O “kenkimas” bau- 
se krautuvėse paskelbiama džiamas mirties bausme, 
priešingų reiškinių. S Prekybos komisariato at-

“Visų pirma, visiškas abe. stovas nudžiugino susirin-
’jotiškumas, jei nepasakyti kusius pranešdamas, kad 
griežčiau — neapykanta nacionalizuojant Įmones, 
kiekvienam pirkėjui, kuris buvo rasta sandėliuose pre- 
dijsta pastarosiomis dieno- kių už 80 milionų litų. be to. 

i mis į krautuvę užsukti.” muitinės sandėliuose dar
j Taip skamba referento Paęak jo. jei iš
žodžiai. Bet jis pamiršta ar. užsienio daugiau prekių vi- 

i tikriau pasakius, nedrįsta “» >?e.usiveztume, tai ma- 
! pasakyti, kad tie patys par- ^lausla Pus™*™ ' įsų pre- 
davėjai, per dešimts metų klŲ
aptarnavo pirkėjus, be jo
kios “neapykantos.” Ta “ne
apykanta” pi-asidėjo tik ta
da. kada bolševikai suardė 
visą prekybą.

Toliau referentas paminė
jo. kad su krautuvių atida- -rymu esanti tikra sauvalė.! Darbmmkai dabai neziun 
Vienos krautuvės atsidaran- dl_e.nos d&ul?o, oabai piasi- 
čios vienu metu, kitos—kitu d^° sociį1^1111® lenktynių-
metu. Taip pat pardavėjai vlIP.as’ ,d'!'bama k,*'k ‘V 
pirmoje eilėje stengiasi ap- Į* 5la kalbama _ apie dai 
krapinti patys prekėmis, laiko sutrumpinimą. 
Krautuvės savo atsakomybe Tai dar vienas įrodymas 
ki'editoojančios bei avan-i5P‘e. bul^v,kM 
sais aprūpinančios savo ben- * a‘ ” ” 1 " a
dradarbiui. reikalais!__________________

Referentas suminėjo net lytiškos ligos ir kaip nuo jų
Ifi nunktu kain krautuvei apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma- IO punKių, Kaip Krautuves tulaitis Antra, peržiūrėta ir pajre-
tunnčios atrodyti. Is SIU rinte laida. Kaina.......................25c.
punktų pažymėtini šie, ku
rie rodo, kad praktikoje yra 
priešingai: pardavėjas turi 
pareigas atlikti kultūringai, 
mandagiai, be nervinimosi.
Krautuvių lentynos, vitrinos 
ir pačios patalpos turi būti 
švariai užlaikomos. Pirkėjai

Neapykanta1 
kurie ateina į krautuves 

prekių klausti.

Gyventojų tarpe kilus di- 
, džiausiam nepasitenkinimui 
dėl visiškos prekybos dezor.

musų rinkai užtektų.” 
Taip. vis likučiai iš “pluto- 
kratijos“ laikų...

“Draugė” Volenskaja sa
ko: “Parduotuvių tarnauto
jai kelia darbo laiko su
trumpinimo klausimą. Šis 
klausimas dabar nekeltinas.

SIENINIAI .

KALENDORIAI |
1941 .METAMS

Užlaikau daug visokių rūšių ir^yi-į

Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knvp« 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-
turi būti įsileidžiami ivar- ! zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
kingai eilėmis.” Pardavėjui :i^u.. ištarimu ir gramatika. Antra 
neleistina bet kokiomis pa- st Mfcbeisona? 95.____ 35c

kai vis tikėjosi gauti ju, to- mėnesius, fabrikuose ir įmo- paparčio žiedas ir keturios .
dėl Drisilaikė SU uėia Bet nėse prasidėjo tokia betvar- KITOS APYSAKOS: !naus-Gireno Kalendorių su p, aero-
aei pnSliaiKe SU sėja. oetj P reikia sneciali- , Neužsitikintis Vyras; (2) žy
pagaliau numojo ranka 11 K“- Kaa Jau spėčiau- dinti Giria. (3) Kiaida; <4> Korek
pasėjo su tiek trąšų, kiek j nutanmų, ~ & S paH
tuSjo. f Bet ir pats sitas Įsakymas VKT,.pne_^. isc.'

Ukmergės apskrityje že- j su betvarkę ir su-

tauti, geros išlygos. Turime ir Da-

Neužs-likirtĮs Vyras; '"‘i

Z. GILEVIčlUS ,
73* Hartford Are.. 

NEW BRITAIN. CONN.

mės “pertvarkymo” darbai i irutę,-nes jis visai neparodo, 
___ kada ir kaip privalo jį

vykinti. Todėl gali atsitikti
esą baigti. B viso nusavinta 

ba.32,500 ba., Išdalinta buvę 
23,370 ba. Žemės gavusios taip, kad jo arba visai nie-
4,669 šeimos. Nesunku su- kas nepildys, arba visi fa Iš
skaičiuoti kiek kiekvienai! !*Jko darbininkai pradės

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS IIL Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinų teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikimų monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii 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 VUL 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 
knygų, aea Jaja na daag retkaUngų dalykų ir geriausiai galės 
sasipaiiat sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUV1UL karia turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam
sintam plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kaa. M. Valadka.

didelio formato; spauda aiški.
raidėse įspaustas kny-

savoi šluoti irlinai leno. ______ - saugoti _____
Mažeikių apskrityje pir- ?*rbtHY*;, ^ tuomet nebus 

mas baigė žemės dalinimo kam dirbtuves darbas dirbt, 
darbus Laižuvos valsčius.
Ten buvo nusavinta 1,272 
ha., o išdalinta tik 930 ha.
Juos gavo 162 asmenys.

Marijampolės apskrityje 
nusavinta 27,782 ha. Patys 
“reformos” vykdytojai pri
pažįsta. kad visoje apskrity
je nebuvę dvarų. Buvę tik
tai ūkininkai, turėję virš 30 
ha. žemės, bet visa ta žemė 
nusavinta.

šeimai teko.

VISKAS PAVEDAMA ŽY
DŲ GLOBAI.

Vadinamas “liaudies svei
katos” komisariatas įsteigė 
savo žinioje vyriausiąją far
macijos valdybą. Ši valdy
ba aprūpinsianti farmacijos 
reikmenimis vaistines. Šios 
valdybos viršininku paskir
tas Ber Joffe, jo pavaduoto
ju—VI. šperling, o nariu— 
trečias Kauno žydų vaisti
ninkas A. Bilski. Tokiu bu
du lietuvių vaistininkai pa
vesti žydų Joffės. šperlingo 
ir Bilskio globai!

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsnių, juoki,, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl.............. 28c.

| PAGARSINIMAil
•KELEIVr

kad lujiolnlmii tilptų 
ORKlT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau RANCDR-1 
UO VAKARO. Siunčiant per pat- 
tą, reikia pasiųst lt anksto, kad pa- 

|| siekti, mus ne vttlau kaip panedt- 
ly. Vėliau pautl garsinimai | tos 
sąvaltės numer, nespėjama patai- [ 
pint.

kad garsinimas 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

ORAUOIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok} parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už tt.OO. Už didės- 
nlua garsinimus skaitoma nuo colio.

Ut pajleėkcjimua darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
tlmus, kaina 2c. už žodi- Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—1Sc. eatra.

••Keleivio” prenumeratoriams u* 
pajležkoilmua giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod). Mažiausio eajietko- 
jimo kaina tSc.

Norint pajteftkot su pavolkate, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.
"K«U«IV,».” m ■ROAOWAV. 

•O. BOSTON, MAM.

■

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo taulė* 
garbintojų Iki pat krikščionių gadynės.

Ypatiimi
perskaityt, nes t* tada gulki

aiųati popieriai doleij

KELEIVIS. 2SS BraMhray

fgnŠM
A82.H.KAINA
viršeliais, kalas 81JS.

Galima gaat pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. J, DALTON. PA.

Taipgi galima gaat tų kaygų aootdyts kaina ir

■KELEIVIO” KNYGYNE
SSS BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



AM

[Vietinės Žiniosj
D. Jokubonis gavo 15 metu! 

kalėjimo.
teis-i

negavo nei 
4000 balsų.

Bostono

No. 4$. Lapkričio 27 4, 1940 m.

vakario-
Pereitų nedėldienį apsi-

Suffolk apygardos teis-j Pereitą subatą buvo pa- vedė rimtas jaunuolis Juo* 
mas pereitą sąvaitę nuteisė I skelbti jau pilni prezidento zas Skiendiel iš Stoughtono 
D. Jokubonį už plėšikavimą i rinkimų daviniai Massa- su p-le Maryte Platakiute iš 

į nuo 10 iki 15 metų į valsti-j chusetts valstijoj. RooseveL Needham. Vestuvės buvo 
BOLŠEVIKŲ KRIKŠTAS * “Pažangiųjų Lietuvių Ta- jos kalėjimą. Jokubonis bu- i tas ėia gavo 1,076,522 balsu, So. Bostone ir labai iškilmin-

JAU |VYKO.
Naujas jų vardas bus
“Pažangioji Taryba.”

Kas sakė. kad lietuviški 
bolševikai yra didžiausi be
dieviai. užkietėję Stalino 
dogmų varijotai? Tai šmei
žimas ! Tai klerikalų ir so- 
sialfašistų prasimanymas!

Gal sakysit, kad aš kalbu 
nesąmones? Visai ne. Fak. 
tai patys už save kalba. Pa
siklausyki!. ir patys su ma
nim sutiksite.

Pereitam “Keleivio” nu
mery kažin keno buvo pasa
kyta, kad “Laukiama komu
nistų krikšto.’’ Toliau buvo 
minima, kad komunistai 
(kalba eina. žinoma, tik 
apie lietuviškus komunis
tus > savo tarpe jau turi ir 
Kunigužį. Taigi, jau vien tik 
šitie du dalykai, “kunigužis 
ir krikštas,” parodo, kad

tiybai” išrinkta vadovybė.; vo išleistas iš to kalėjimo o republikonų kandidatas gos, dalyvavo apie 300 žmo- 
! kaip teko girdėt, iš šešių' vos tik pereitą gegužės mė- • Willkie—939,700. Vadina- nių. Tėvai jaunojo Skiendie- 
draugų ar ponų (bala juos nesį. ir tuojau vėl įkliuvo. į si. Rooseveltas gavo 136.- lio yra labai rimti ir draugiš- 

r-oj.A n.ifovA co™ Susidėjęs su kitu banditu,j 822 balsų daugiau už savo ki žmonės ir gyvena ant sa- 
spalių 15 d. jisai apiplėšė oponentą. vo ūkės prie Stoughtono. o
Revere miestely gazo iri Iš “mažųjų partijų” kan- jaunasis Skiendiel veda di- 
elektros kompanijos tarnau- ’ didatų geriausia išėjo Nor- delį biznį gyvuliais.

Thomas, nežiūrint kad Po sutuoktuvių i

težino, kaip jie nutarė save 
cadinti).

Dvasia šventoji, apšviesk 
kreivą jų kelią žengiant tie
siai į Stalino rojų!

Dėdė Sakė.

Curley turi užmokėt “nepri
deramai paimtus” $37,957.

Džim Curley, buvęs Bos
tono majoras ir valstijos gu
bernatorius, turi su savo sėb
rais grąžinti miesto iždui 
$63.000, kuriuos “nepride
ramai paėmė.” Pats Curley 
turi užmokėt $37,957 su 
nuošimčiais. Toki sprendi
mą Superior Courtas padarė 
jau senai, bet Curley apelia
vo į vyriausi valstijos teis
mą, ir vyriausis teismas tą 
sprendimą dabar patvirtino. 
Bet Curley nenori mokėt. 
Žinoma, tokia suma jam ne
daug tereiškia, bet sarmatamusų bolševikėliai, jeigu

kada nors ir buvo bedieviai, i nuo žmonių. Todėl jis prašo 
šiandien jau pasitaisė ir su- j vyriausi teismą dar sykį jo 
grižo prie dvasios šventos, apeliaciją persvarstyt. ir 

Lietuviškų bolševikėlių • pripažint jį “nekaltu.” 
krikštas jau įvyko. Tai bu- į __ 1-----------
vo “masinis krikštas, pana-1 Dieso agentai nepasirodė, 
šiai kaip Jogaila krikštino Paskutinėmis dienomis 

Dieso komitetas išpūtė spau-
nvlė ant kalvos sauia van-!^ di<?eII burbulą apie pro- 
dens—ir pakrikštvlas? Prie-j jektuojamas kratas bostone

"51 !’° ba sąvaitės pradžioje Bostone 
‘ žinoma? komunistus krik-j

ris? bet kunigužis, kuris Buvo net paleistas bur-
-profesoriškojf teminolo- 
gijoj reiškia “daktarą su

senoveje lietuvius: suvarė 
v-įsus į upę. kiekvienas užsi-

se Bostone susektas “bombų 
sąmokslas.” Tas nugąsdinoPh. O. W.. P. 0. Box. I.O.U. . .... T . -a , e

ir kitokiais titulais. bet kuris ”et Pohciją. Laivyno jardas 
buvo apstatytas sargyba ir 
automobiliai buvo krečiami, 
kad neįvežtų “bombų.” Iš
gąsdinti žmonės laukė ab-

paprastoj mužikų kalboj 
reiškia tik kunigužį.

Per krikštą musų bolševi
kėliai gavę vardą “Pažan
giųjų Lietuvių Taryba” (na, 
matai, o kai kas ėmė juos, 
vargšus, vadinti “lietuviš
kais kacapais.” “penktako- 
jais” ir kitaip. Ar tai ne pra
simanymas? )

Moderniškai krikštijant 
nereikėjo nei upėn juos va
ryti. nei marškinių duoti: 
užteko alum gerklę suvilgyt 
—ir “dacol.”

vykstant Dieso agentų. Ma
nė, kad jie atvyks ir tuoj su
seks visus “sąmokslininkus” 
su “bombomis.” Bet Dieso 
agentai nepasirodė.

Kažin kokiais tikslais to
kiais nepagrįstais gandais 
Dieso komitetas nuolatos 
dilgina visuomenės jaus
mus. Ir kažin kodėl valdžia 
nepadaro šitam raketui 
ga

Gyvos Žąsys 
Dangaus.

Visi yra girdėję apie 
“keptus karvelius iš dan
gaus.“ Tokių karvelių, žino
ma. niekas da nevalgė. Bet 
žąsienos iš dangaus tikrai 
bus. Pereitą nedėldienį per 
Xev\ Hampshire valstiją 
skrido keli šimtai laukinių į 
žąsų. Jų tarpan įlėkė didelis J 
keleivinis orlaivis ir suardė « 
jų tvarką. Žąsys sumišo, pa-;» 
kriko i kelis pulkus ir jokiu. « 
budu negalėjo iš naujo susi- 2, 
tvarkyti kelionei. Plasnoda- 
mos vietoje jos tiek pavar
go. kad pradėjo kristi že
mėn ir kai kurios jų užsimu
šė. Kitas žmonės surinko da 
gyvas. Jie džiaugiasi, kad 
turės žąsienos Thanksgiving 
dienai, nereikės pirkti kala
kutu.

tS

Green Gaus 320,000 
Per Metus.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija New Oy- 
leans mieste šią sąvaitę nu
tarė pridėti savo preziden
tui Greenui $8.000 algos per 
metus. Iki šiol jis gaudavo 
$12.000 per metus, taigi da
bar gaus $20,000.

Na. kaip sau norit, tas tai 
jau šlykštu. Darbininkai 
dirbdami <unkų ir purviną 
darbą dažnai negauna 
$1000 per metus, o jų vadui, 
kuris jokio darbo nedirba, 
bus mokama $20,000! Tai 
ne tik neteisinga, l>et ir ne- 
žmnnišlci ’

toją, išlupdams iš jo $2.668.Į man Thomas, nežiūrint kad Po sutuoktuvių jaunieji 
Jo sėbras Charles Florenza, j didžiuma socialistų balsavo tuojaus išvažiavo į Kanadą 
kuris dalyvavo šitame už- už Rooseveltą, bijodamiesi, praleist taip sakant “me- 
puolime, nuteistas 7 metamst kad nepraeitų republikonas. daus mėnesį.” Linkime jau- 
į pataisos namus. Jokūbo- ‘ Reikia pasakyti, kad socia- navedžiams kuolaimingiau. 
niui paskirta sunkesnė baus-j listai ir agitacijos nevarė už šio gyvenimo.
mė dėl to, kad jis jau nebe' savo kandidatą, tuo taipu A. J. Namaksy.
pirmu kartu sugautas ir prie j komunistų agitatoriai nuo- -_______  _____
to da buvo ginkluotas. Pas-. latos sakė agitacines pra- |
Rūtiniais laikais jis gyveno >kalbas per radiją. Ir nežiu-’ [ 
susidėjęs su viena airiše. ■ rint to. jų kandidatas Brow- «

Jokubonis vadinosi da ir ’ deris gavo mažiau balsų ne-; I 
kitokiais vardais. Kai jis iš- < gu socialistas Thomas. 
ėjo pereitą vasarą iš kalė ji- štai rinkimų daviniai: ii
mo. tai buvo nuvykęs į Mai-į
ne’o valstiją ir tenai prasi-j 
kalto. Jo jieškojo jau ir Ban
goto policija.

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

1.076,522 I
Į I

Kunigui gerinu patiktų 
Hitleris.

“Geriau tegul Hitleris už
ima Ameriką, negu eiti į ka
rą !” Taip pasakė vienas Bo
stono kunigas, kuiis ir regis
truotis buvo atsisakęs. Da
bar jis yra traukiamas teis
man.

Rooseveltas
Willkie ............ 939,700;*
Norman Thomas 4,091
Browderis ............ 3,806
Aiken, soc. lab. 1,370
Kiti .................... 12
Balsai įrašyti už tokius 

kandidatus, kurie nebuvo 
oficialiame balote, priskai- 
tyti prie “kitų.”

414 W. BKOADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston *948 
KĖS. 251 CHESTNUT AVĖ, 

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

Bostono Komitetas Kovai 
už Lietuvos Nepriklausomy
bę buvo nurengęs vakarienę 
visuomenės supažindinimui 
su savo veikla ir dabar skel
bia tos vakarienės atskaitą 
visuomenės žiniai.

Pajamų buvo .... $165.20
Išlaidų *................ 120.36

Gryno pelno liko $44.84 
šie pinigai bus vartojami 

kovai už nepriklausomą Lie. 
tuvą remti, būtent: mitin
gams ruošti, salėms samdy
ti, spaudai ir tt. Komitetas.

LATVYS LA1SN1UOTAS 
KARPENTER1S.

Statom naujus ir 
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas. 
PadaTom reika

lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
mų. Matyt geriausia vakarais.

J. J. KIRSIS 
32 Haathorne Avė, 

ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 5537-J

Tri. TBObcMųt SOS

Dr. John Repshis
(KBPtTg)

LIETUTIS GYDYTOJAS 
Vabalui: M Ir M 

NuMiaaU Ir ėranlabanbb 
mo 10 ild u rm

278 HABVABD STBEBT 
bau lamu ri. arti Central rie. 

CAMBBIDGB.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTABA8

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMEB STBEBT. 

LAWBENCE. MASS.

Išvažiavo Floridon.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to 
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BUKIT TEISINGI
Savo Laikrodžiui.

TeL K1R 7118

Paaliu LazecInsM.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge,

Drg. J. Stevensonas, žino- 
i mas vištų ukio savininkas iš 
Randolpho, šį utarninką iš
važiavo automobilium į Flo
ridą. Kartu su juo išvažiavo

CASPER’S BEAUTY 
SALON

Jaunimo Ratelis ruošia 
vakarienę.

Mus prašo pranešti, kad: ir jaunas Viltrakis.
South Bostono Jaunimo Ra-:- —■-------------
telis lapkričio 30 d. turėsi Plėšikų vadas Edward F., 
metinę vakarienę Lietuvių'Walsh iš Cambridge’aus bu-’ 
salėje. E ir Silver gatvių i vo nuteistas kalėjiman iki 
kertėj. Vakarienė prasidės; gyvos galvos.
kaip 7 vakare. Bus lietuviški -
cnl-ini linf nvricVrYC rloirsrvc ii* ašokiai, lietuviškos dainos iri» 
muzika. ;»

Norwoode sudegė didelis į | 
medžio sandėlis. Nuostoliai 
siekia $500,000.

FARMA N Y. VALSTIJOJ
Tarpe Richfields Springs ir Coo- i 

perstown. randasi vakarinėj pusėj Į 
gražiausio Canadarago ežero. 225 j j 
akeliai derlingiausios žemės, daug * 
vaisinių medžiu, didelės ganyklos, 
iau g miško, beveik nauja barnė dėl; 
12 karvių, svirnas grūdams. 9 kam
barių stuba ir kiti budinkai. Tinka- i 
minusia vieta išvystymui turistinio į 
biznio šalę unininkystės. Savininkas , j 
priverstas tuojaus parduot, arba mai- J 
nyti ant namo netoliau 15 mylių nuo J 
Bostono. Dėl platesnių informacijų 1 
kreipkitės pas: A. J. KUPSTIS. ' } 
332 W. Broadway, So. Boston, Mass. S

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

I

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultnros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDkam 1636

asytsežs/ HOUI!

Musų ekspertai peržiūrės ir 
pertikrins jį veltui. Jeigu reikės 
pataisyti, tai mes už mažą kai
ną pataisome. Užeikite pamaty
ti musu naują pasirinkimą 
BULOVĄ, WALTHAM, HA- 
MILTON, GRUEN ir WEST> 
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir 
MOTERIMS. Musų krautuvė 
pagarsėjusi dideliu pasirinki
mu dovanų. Užeikit šimdiea!

KETVIRTIS * CO.
312 Broadway, TeL ŠOU 4649 

South Boston, Mass.

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

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. VMorių 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
h

Specialistas Vyriškų i; 
lagų, taipgi Kraujo ir

■uo 19 IU 12 
2 iki 4, auo 7 iki 2 

186 HUNTINGTON AYB.
BOSTON. MASS.

Tek Com

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Tel. TRObridge 9466

■ Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UKraVB DENTISTB 
VALANDOS: 84 Ir 74.

678
(PRIE CENTRAL SKVtBO) 

CAMBBIDGB. MA88.

SMAGI VIETA PASIVAISINT DR. G. L. KILLORY
I’as VINCĄ BALUKONI

Treti Metiniai Šokiai
Rengia L. D. S. Jaunuolių kuopa

Subatoje, Lapkričio-Nov. 30, 1940
Nuo 8 iki 12 vakaro.

Municipal Buildinge, E. Broadway, So. Bostone.
Gros Michael Haberek Orchestra

Polkas jr amerikoniškus šokius, Įžanga 40 centų.
Bus tikrai puikus pasilinksminimas. Kviečiame 
visus atsilankvti.

H J

60 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Lafayette

ar- » ♦ e.i__ • . ■ — art* Somerset 2044-JVisokių Stipnų ir Minkštų specialistas kraujo inkstu
Gėrimų ir Užkandžių. 1R nervų ligų.n... \ x... T VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Puikų patarnaumą užtiknna- Nedėliom, nuo 10 ryto iU L

me. Vieta gražiai įrengta. Pra- į ;____________________
šome visų užeit pas mus pavie
šėtu

249 BR0ADWAY, 
Sootk Bostone,

TeL 28624

TeL šou
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Nao 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

L Street Liųior Store, Ine.
Ir jo manageris CHARLES STRAVINSKAS užprašo 

Jumis aplankyti šią lietuvišką likerių krautuvę. Nepersenai 
toji krautuvė buvo visiškai atremontuota viduje ir iš lauko, 
ir šiandien ji yra viena iš gražiausių ir moderniškiausiai 
Įrengtų likerių krautuvių Bostone. Padidinus krautuvę da
bar jus gausite didesni ir geresni pasirinkimą visokių filių, 
Vynų. Degtinių ir Kordelių, importuotų ir Amerikoje išdirb
tų. Užeikite i ši Lietuvių Sandėlį ir atsinaujinkite savo pa
žintį. Ariinanties šventėms visokius filius. Vynus ir Degti
nes specialiai nupiginom, kad jus galėtumėt daugiau nusi
pirkti mažesne kaina.

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI.

JI DGE WINSL0W — Bottled in Bond kvorta $1.79 
Straight Whiskey. 4 metų senumo—1<X> Proof.

CORONA BRANDY — 4 metų senumo o-th $1.49
ARISTOCRAT — Saldus Vynas galionas $1.19
CASABEL—Importuotas Portugalijos Vynas bonka $1.00
YACHT CLUB — 4 m. šen. Straigkt Whiskey kv. $1.00
ROBERTIN — Importuotas Frencti Cognac Brandy

20 metų senumo o-th $2.73

Pristatymas Veltui. TeL ŠOU 4147

195 L STREET,
(J.

SOUTH BOSTON, MASS.
STRIGUNO NAME)

i

- ui—. ......

Gyv. 21122

į DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
ano 2 iki I 
nao 7 iki

fteredom 9 iki 
ir

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akla ir _ 
mu laiku sugrąžina triasą. It 
saminuoju ir

114
LATVBENCB, MA82.

Čia yra tsbslas askščiausiss raBes mišinio 
sumaišymas ir retas, atsargas mokėjimas 

padaryt, dsoda galimybės pagaminti 
“ELIŲ kuris yrą EUU”

is KRANO • IR BONKOSE
OP:wtO CY HAFFENPEFFER A CO.. Ine.. eosten. m sss. 

«'.•!>> liKlil 1SI«.
BWWRW SlNCE 1470
llaffenrvffvr * Vo.. Ine.

1 m

MOTOR SERVICE

O SOUth

STUDEBAKER AUTDKOMUV 
IR TROKV AGENTŪRA.

DMeR 
H:

air
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI. 

UU8 IR TROKUS VISOKIŲ 
MINRBY8CIV.

■ I TvCMmRS IT
Jot K

Ir
1 HAMUN 81RBT

i k a r. >>^aaai




