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Fabrikai turkią dirbti 

ną ir naktį, 24 valandas

Toks klausimas dabar 
svarstomas Amerikoj. Hoo- 
veris agituoja, kad Amerika 
duotų maisto , toms šalims, 
kurias diktatoriai turi už- 

$lvfl00Jt00 Grobio, ėmę. Žmonės tenai badauja,
Graikų karo vadovybė įrneSįoiė&d j^d

praneša, kad iki pereitos są- ;s
vaitės pabaigos jų paimtas ,k.Am%ka nS

grobis buvo apakai- “" SL,“

Phillips. Jo misija esanti 
paaiškinti Wash ingtono vy
riausybei finansinę Anglijos 
padėtį ir įtikinti šios šalies 
vadus, kad Anglijai būtinai 
reikalinga paskola. Kalba
ma, kad toji paskola siek
sianti pustrečio biliono do
lerių. nes kitaip Anglija ne
galėsianti cia užmokėti už 
savo užsakymus. O tų užsa
kymų daug ir da galo jiems 
nesimato. Amerika pasiža
dėjusi duoti Anglijai dar 
150 laivų. Cia jau reikalin
ga didelė krūva pinigų. Jei 
Anglija gautų paskolą, ji 
galėtų iš tos paskolos užmo
kėti už laivus ir už visą karo 
medžiagą.

Vokiečiai pradėjo pašė* 
lūšiai bombarduoti Angliją, 
norėdami priversti ją pasi* 

Amerikos

orlaivius ir gaminti ginklus. 
Iki šiol Vokietija yra laimė* 
toja. Ji jau galėtų ir norėtų 
karą baigti. Jeigu Anglija 
butų priversta dabar taiky
tis, tai Vokietija galėtų pa
siimti sau viską, ką ji iki 
šiol yra užgrobus, palikda
ma Anglijos imperiją taip 
kaip ji šiandien stovi. Bet 
Anglija taikytis tokiomis 
sąlygomis nenori. Nenorėtų 
tokios taikos ir Amerika. 
Demokratinių šalių tikslas 
via paliuosuoti visas dikta
torių pavergtas tautas Euro
poje. Todėl ir Amerikai ir 
Anglijai rupi sudaužyti Vo
kietijos miestus tiek, kad ji 
nebegalėtų ilgiau kariauti ir 
butų priversta taikytis de
mokratijos nustatytomis są
lygomis. Dėl to Amerika da
bar stengiasi pagreitinti gin
klų ir orlaivių gamybą. 
Washingtone šią savaitę jau 
buvo pasakyta, kad fabrikai 
turėsią dirbti 24 valandas į 
parą.

Taigi dabar tolimesnis 
karo tęsimas priklauso jau 
nuo Amerikos. Be Ameri
kos, Anglija turėtų taikytis 
fašistų sąlygomis. Amerikos 
tikslas yra remti Angliją iki 
fašistai suklups. Tiki tikslu 
Amerika prižadėjo paramą 
ir Graikijai.

Bet jei karas užsitęs daug 
ilgiau, tai ir pati Amerika 
galės būt į jį {traukta. Jau 
dabar pradedama kalbėti, 
kad Amerikos karo laivynas 
turėtų pasiimti savo žinion 
jūrių kontrolę tarp Amen. 
kos ir Anglijos. Jis turėtų 
duot apsaugą prekybos lai
vams, kurie plaukioja tarp 
Amerikos ir Anglijos pa
kraščių. Netenka abejoti, 
kad prie to ir prieis, jei ka
las užsitęs ilgiau. O tai reik
štų jau neišvengiamą konf
liktą su vokiečiais.

Washingtone manoma, 
kad sausio ar vasario mėne
sį bus jau aišku, ar Amerika 
turės eiti knran, ar ne.
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Mussolinis 'Likvi
duoja” Savo Gene

rolus.
Graikai painič jau trečią 
italų tvirtovę Albanijoj.
Kai diktatoriams nesise

ka kariauti, tai jie “likvL 
duoja” savo armijų vadus. 
Taip darė Stalinas, kai jo 
raudonoji armija gavo lupt 
Suomijoj, ir taip dabar daro 
Mussolinis, kurio fašistai 
buvo išgrūsti iš Graikijos ir 
jau baigiami vyti iš Alba
nijos.

Graikijos fronte Mussoli
nis pašalino iš vadovybės 
jau trečią savo karvedį, bū
tent generolą Badoglio (iš
tark: Badoljo), kuris buvo 
kaitomas Italijos “Hinden- 

burgu.” Be to. du generolai 
—Pietro Pintor ir Aldo Pal- 
‘egrini—žuvo neišaiškinto j 
orlaivio katastrofoj. Gali
mas daiktas, kad tai buvo 
paprasta nelaimė, bet gali 
fcut, kad ir suplanuotas “lik
vidavimas.” Diktatoriai, 
mat, išgalvoja visokių būdų 
nusikratymui nuo nepagei
daujamų jiems asmenų.

šį panedėlį telegrafas 
praneša, kad admirolas Ca- 
vagnari, Italijos laivyno va-

Londonas Kaip Liep
snojanti Jura.

miestai taipgi

Vokiečių karo vadovybė 
skelbia, kad jos orlaiviai pe
reito nedėldienio naktį pa
vertę Londoną į liepsnojan
čią jurą. Biznio centras, val
džios įstaigos, aliejaus san
dėliai. javų elevatoriai ir ki
tokios sankrovos buvo 
sprogdinamos ir deginamos 
ištisą naktį. Per tą naktį na
cių orlaiviai numetę į Ang
lijos sostinę 700 tonų gr iau
namų bombų ir 100 tonų už
degamųjų bombų. Nacių or
laiviai pradėję vartoti nau. 
ją “techniką:” jie skrendą 
labai aukštai, taip kad nuo 
žemės jų negali pastebėti; 
paskui neria žemyn pašėlu
siu greitumu, išmeta bom
bas, ir. šauna vėl aukštyn, 
taip kad pataikyt į juos iš 
kanuolių labai sunku.

Iš kitos vėl pusės anglai 
sako, kad jų orlaiviai perei
tos subatos ir nedėldienio 
naktis taip pat sprogdė 
Diusseldorfą ir kitus vokie
čių geležies pramonės cent
rus Pareinėj. Be to, anglų 
lėktuvai smarkiai bombar

Rusų Šaipai Areštuoja 
Lietuvos Inteligentus

SUIMTIEJI VEŽAMI | 
RUSIJOS KALĖJIMUS.

Žydai žvalgybininkai nelei
džia kaliniams pasimatyti

žvalgybos leidimo. Todėl 
Palangos ir viso Lietuvos 
pajūrio gyventojams dabar 
neapsakomas vargas.

Šventojoj gyvenantieji 
žvejai, norėdami išplaukti 
žvejoti jūron, turi kiekvieną 
kartą gauti tam tikrą leidi
mą. Prieš laiveliui išplau
kiant, įusų pasienio sargy
biniai stropiai laivelį apžiū
ri, o patį žveją iškrato. Ypač 
žiūrima, kad į laivelį neįsė?- 
tų pašalinis asmuo, nes bijo.

te-
įzuojamiems lietuviams 

inteligentams pabėgti. Pa
langos žvejams iš viso už
drausta žvejoti, nes per arti 
Vokietijos siena. Žvejai, ne
galėdami verstis savo pa
mėgtu užsiėmimu, yra pri
versti likviduotis ir samdy
tis kitokiems darbams. Tain

Iš Kauno pranešama, kad 
GPU suimtųjų žmonių gi
minėms neleidžiama su ka
liniais pasimatyti. Nuo su
ėmimo praėjo jau keli mė
nesiai, bet niekas iš giminių 
suimtųjų nėra matęs. Visi 
prašymai ir maldavimai ne
duoda jokiu rezultatų. Taip ma, kad žvejai nepadėtų 
pat neteikiama žinių, kur rorizuojamiems lietuvis 
suimtieji yra patalpinti.
Daugelis didžiausiame skur
de pasilikusių giminių turi 
iš netiesioginių šaltinių pa
tirti žinių, kad suimtieji iš 
Lietuvos yra išvežti. Bet 
dauguma neturį apie suim
tuosius jokių žinių.

Yra žinomi atsitikimai, i pat pasienio upėse ir ežeruo- 
kad Lietuvoje suimti lietu- se žvejyba praktiškai ne
riai yra išvežti net į tolimąjį< įmanoma, nes ten eina ga.- 
Kazakistana. siosios 10 ir 80 metrų zonos.

1JOJ
kovoti pneš 180 rusų. jas maitinti, tai Hitleris nuo 

: tos atsakomybės bus paliuo- 
j _» • o *• v duotas; jis tada turės dau- 

AnffUU nllCUipo Af<I- giau išteklių karui prieš
cių Laivą Amerikos Angliją. Kitaip pasakius, 

n r, */ ‘Amerikos duonos kepalasrūKraStįį. j francuzams reikštų bombą
Pereitos sąvaitės pabai- anglams. Todėl Amerika

goję 
Tam

iš
rampico

Meksikos uosto 
išėjo du vokiečių

negali siųsti maisto toms 
tautoms, kurias kontroliuo
ja Hitleris ar kiti diktato, 
riai.

garlaiviai. “Indarwald” ir 
“Rhein.” kurie tikėjosi pra
smukti pro anglų blokadą.
Bet nepavyko. Pereitą ne
dėldienį popiet jau pasigir
do “Inaerwaldo” radijo 
šauksmas: “Netoli Kubos 
mus užpuolė anglų karo lai-į nusiuntė graikų spaudai pa- 
vas... Mes skęstam Kubos i sveikinimą graikams su jų 
pietuose.. Nėra laiko... Ap-' laimėjimais. “Graikai muša 
leidžiam laivą...” Ir daugiau užpuoliką 
nieko nesigirdėjo.

Turkai Sveikina 
Graikių.

Turkų spaudos draugija

das, taipgi buvo priverstas davę vokiečių užimtus uos-
rezignuoti.” Įtus (r mat«.kalP

tenai kilę dideli gaisrai. Di 
dieji plieno fabrikai ir lie
jyklos Diusseldorfe buvu-

Pašalintujų karo vadų 
vieton Musolinis skiria 
naujus. Jis mano, kad jie . .....
galės geriau atsispirti prieš slos visiškai sugriautos.
graikus.

Tuo tarpu graikai trium
fuoja. Pereitą nedėldienį jie 
paėmė jau ir Argirokastrą, 
trečią italų tvirtovę Albani
joj. Graikijos miestuose var. 
pai gaudė visą dieną. Vie
niems varpininkams pavar
gus, jų vieton stojo kiti ir da 
smarkiau tempė virves, lyg 
ir norėdami, kad jų armijos 
laimėjimus girdėtų visas 
pasaulis.

Rusai Giriasi Savo 
Submarinais.

Maskvos “Izviestija” gi
riasi, kad Sovietų Rusija 
šiandien turinti “didžiausį 
povandeninį laivyną pasau
ly” ir priduria: “Musų po
vandeniniai laivai nėra pra. 
stesni kaip geriausi pasaulio 
modeliai. Nėra abejonės, 
kad jie galės apsidirbti su

Dabar graikai taiko j Al- bet kokiu priešu, kuris drįs

Kauno žinios sako, kad 
lietuvių inteligentų suėmi
mai ir ištrėmimai neretai

kuriose, kaip vietiniai žmo
nės sako, ir iš bėgančio kiš
kelio rusai reikliau i a leidi-

vyksta be vadinamos Lietu-! mo. Tokiu budu žvejyba pa. 
vos valdžios organų žinios.' sienio upėse ir ežeruose fak- 
Nors teoretiškai veikia vals-! tiškai yra sustojusi. Iš kai 
tybės saugumo departamen- i kurių žvejų, kdrie turėjo di-
tas, bet tikrovėje didžiumą 
suėmimų daro tiesiogiai 
Maskvos GPU agentai, ku-

desnius laivelius, viskas yra 
konfiskuota.

Vienu žodžiu, teroras pu
rių pilna Lietuva. Mums ži-: vergtoj Lietuvoj yra pasie- 
nomi keli atsitikimai, kad ' kęs tokio laipsnio, kad npt 
įstaigų viršininkai, patyrę i pažįstami žmonės vengia 
apie jų žinioje esančių vai-; savo tarpe susitikti, nes me
dininkų suėmimus, kreipėsi į kas nėra tikras, kad tas ar 
į saugumo departamento di- kitas žmogus nėra pasamdy- 
rektorių A. Sniečkų, klaus-į tas tarnauti Maskvos žval- 
dami, kas pasidarė su suim
taisiais valdininkais. Šnieč-

gybai GPU. Net ir mokslei
viai privengia savo draugų.

Vėliau paaiškėjo, kad vo
kiečiai savo laivą uždegė, o 
patys susėdo į valtis. Bet 
anglų jurininkai tuojaus su
lipo į degantį laivą, ugnį už
gesino, Hitlerio vėliavą nu
traukė, o jos vieton iškėlė 
Anglijos vėliavą. Dabar ši-

musų saugumo 
zonoj, todėl jie kovoja ir už 
mus.” sako turkai. Graikų 
laimėjimai pakėlė ir kitų 
mažų tautų viltį atsilaikyti 
prieš agresorius, priduria 
turkai. Dabar jau ir Bulga
rija įsidrąsinusi, ir Turkija 
drąsesnė pasidarė. Bulgari
ja, Turkija ir Graikija su

banijos sostinę Tiraną, ku
rią jie tikisi paimti iki Kalė
dų. Atvaduotuose miestuose 
plevėsuoja Graikijos ir Al
banijos vėliavos.

atakuoti musų socialistinę 
tėvynę.”

Bet kiek ištikrujų Rusija 
turi submarinų. “Izviestija” 
nepasako. Pagaliau, dideli 

; skaičiai nedaug tereiškia, 
į Rusų armija irgi skaitlinga, 
: o tačiau saujalė suomių išlu- 
i po jai kailį. Dabar tą patį 
' matome su Italijos armija,

tas vokiečių laivas jau ang- Anglijos pagalba jau leng-
lų rankose.

Angim Paėmė SOO 
fialų Afrika).

Iš Londono pranešama, 
kad anglų spėkos Egipte 
pradėjo mušti įsiveržusius 
italus visu frontu ir jau pir
mą dieną paėmė 500 Musso
linio fašistų nelaisvėn. Ang
lijos spauda ir visuomenė 
senai jau ragina savo vy
riausybę “išmušti Italiją iš 
karo.” Anglų armija Egipte 
susideda iš pačių anglų, iš 
australiečių, naujazelanaie- 
čių. indų, lenkų ir francuzų. 
Tačiau italu annija 
esanti skaitlingesnė, 
anglų.

vai galėsiančios atmušti bet 
kokį užpuolimą.

JURIU I 
AMERIK

tenai
negu

MUŠIS PIETŲ 
OS PAKRAŠTY.

Pietų Amerikos pakrašty 
pereitą sąvaitę įvyko smar
kus jūrių mušis tarp gink
luoto anglų laivo “Carnar- 
vom Castle” ir vokiečių ka
ro laivo. Anglų laivas buvo 
smarkiai sudaužytas ir atėjo 
į Urugvajaus uostą Monte- 
rideo užlopyt skyles savo 
šonuose. Bet nemažiau nu
kentėjęs ir vokiečių karo 
laivas. Anglai sako. kad jie 
palikę jį degantį. Dabar jo 
jieško kiti anglų laivai.

AMERIKOS KONSULAS 
VLADIVOSTOKE.

Jungtinių Valstijų 
nių depaitamentas praneša, ^urj^ graikų baigia
kad Angus I. Wardis Ame- v^j ~ Albanijos. Jeigu rusų 
nkos ambasados Maskvoje į,.į tik t£k vel?
topo paskirtas konsulu VIa-. kjek Stalino ir Mussolinio 
dirostoke. Washingtono v y- armijos, tai nedaug iš jų bu- 
nausybe Įsteigė savo konsu- t naJudos to m«tu lv
latą Vladivostoke kaip ste- * _________
bėjimo punktą, iš kurio bus AMERIKIEČIAI RINKS 
stebimas japonų veikimas1 AUKAS GRAIKAMS. 
Tolimuose Rytuose.

kus nekartą yra atvirai pri- Yra buvę atsitikimų, kad 
sipažinęs, jog jis pirmą kar- Į dėl vaikų kalbų gavo nuken 
tą tegiirii apie to ar kito lie-'
tuvio inteligento suėmimą.
Jis. girdi, irgi esąs bejėgis 
prieš GPU agentus, atvyku
sius iš Maskvos. Tenka pa
stebėti, kad šių agentų tar
pe labai didelį nuošimtį su
dalo žydai. Ir Lietuvos 
saugumo departamente tar
nauja nemaža žydų tauty
bės agentų.

Pabėgti į užsienį iš Lietu
vos dabar negalima, taip 
kaip ir iš Sovietų Rusijos 
niekas neišleidžiamas, kad 
nepasakotų užsieny, kas Ru
sijoj darosi. Žinios sako. 
kad net žvejai neišleidžiami 
į jurą žuvauti be bolševikų

tėti suaugusieji žmonės. 
Sovietų Rusijoje vaikai

jau senai yra naudojami 
kaip šnipinėjimo įrankiai.

ROOSEVELTAS PRIŽA
DĖJO GRAIKAMS PA

GALBĄ.
Pereitą sąvaitę preziden

tas Rooseveitas pareiškė, 
jog Amerika duosianti grai
kams ginklų ir orlaivių. A- 
merika yra pasižadėjusi pa
dėti toms tautoms, kurios 
ginasi nuo užpuolikų, sako 
Rooseveitas. ir ji padės.

Šitas Amerikos preziden
to pareiškimas sukėlė Grai
kijoj didžiausio džiaugsmo.

VIENA SUBMARINA NU
SKANDINO 6 LAIVUS.

Berlynas praneša, kad 
viena vokiečių submarina 
pereitą sąvaitę nuskandinu
si 6 ginkluotus anglų laivus.

PRIDARĖ ME
TODISTAMS DAUG 

NUOSTOLIŲ.
Amerikos metodistai ga

vo žinių, kad vokiečių bom
bos Anglijoj padarė meto
distų bažnyčiai $1,200,000 
nuostolių.

Naujoj Anglijoj jau įsiku- 
- rė amerikiečių komitetas
ĮĄS KA- Graikijos žmonėms remti.

Komitetas rinks pinigus, už 
kuriuos pirks vaistus, dra-

IŠSPROGDE HITLERIO 
GAZOLINĄ RUMUNIJOJ.

Iš Bucharesto pranešama, 
kad Rumunijos žibalo lau
kuose, netoli nuo Plotesti. šį 
panedėlį sprogo milžiniškas 
gazolino sandėlis, kur buvo

HITLERIS 
LEDAS

Vienas diplomatas, kurio
šalis palaiko su Vokietija panas ir kitokius daiktus ir 
draugiškus santikius. pareiš- viską siųs Graikijon. Kai
kė Londone, kad Hitleris Sovietų Rusija užpuolė Šuo- r .. .
ruošiasi švęsti Kalėdas Ang- miją. amerikiečiai šel|)ė ir: laikomas gazolinas. Hitlerio 
lijoj. Kitais žodžiais tariant, suomius. Amerika visuomet orkų viams. Ugnis išplito ir
iki Kalėdų jis tikisi užimti simpatizuoja užpultiems. 
Angliją. Pamatysim, kiek 
jam tas planas pavyks. OLANDAI NEGAUNA 

NEI ŠUNIENOS.
Amerikos žinių agentūra 

(AP) praneša, kad Haagos

apėmė visą aliejaus 
mių lauką.

vers-

DANIJOJ AREŠTUOTA 
350 NACIŲ.

Hadenrslevo miestelyje, mieste olandų moterys buvo 
Danijoj, fašistai užsimanė pagaminusios nedėldieniui 
nuversti valdžią ir paimti dešrų iš šunienos. Sužinojo 
miestelį į «avo rankas. Po. apie tai vokiečiai ir tuojaus 
licija pavartojo gazines tas dešras atėmė. Vokietijos 
bombas ir 350 šitų gaivalų gyventojams Hitleris leido 
suėmė. Malšinant nacius šunieną valgyt, jei kas gali 
buvo sužeisti 6 policininkai. Icur šunį nutverti, bet oku- 
Riaušininkai nukentėjo da puotoj Olandijoj naciai ir 
daugiau. šunienos žmonėms neduoda.

KAIZERIS ATSISAKO
GRĮŽTI VOKIETIJON.
Hitleris buvo nusiuntęs 

buvusiam Vokietijos kaize
riui pakvietimą grįžti Vo
kietijon, bet šis mandagiai 
atsisakė. Eks-kaizeris dabar 
gyvena Olandijoj. Doorao 
miestely, kur jį dieną ir nak
tį saugoja nacių “garbės” 
sargyba. Dabar jam eina jau 
81 metai ir jis yra visiškai 
pabalęs, sulinkęs senukas.

10 METŲ KALĖJIMO KO
MUNISTŲ VADUI.

Oklahomos valstijoj ne. 
senai buvo suimta 12 komu
nistų už “kriminalinį sindi- 
kalizmą.” Kiekvieno suim
tojo byla svarstoma atski
rai. Šį panedėlį pasibaigė 
Oklahoma Cit v komunistų 
sekretoriaus Alano Sbaw 
byla. Prisaikintujų suolas 
pripažino iį kaltu ir reko
mendavo jam 10 metu kalė
jimo ir $5,000 pabaudos.

ANGLIJA NETEKO 19 
LAIVŲ.

Anglijos laivyno žinyba 
išleido pranešimą, kad j»e- 
reitą sąvaitę Anglija nete
kusi 19 prekybos laivų, kar
tu 75,560 tonų talpos. Vo
kiečiai gi sako, kad jie su
naikinę 118,020 tonų Ang
lijos laivų.
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Gražus Vaizdelis iš Kanados

KAIP IŠRODO 
ROS ŽIDINIAI”

“KULTU-
RUSIJOJ.

DA VIENAS MELAS 
SUGRIAUTAS.

Lietuviškieji bolševikai Susovietintoj Lietuvoje 
nesenai buvo paskelbę, kaip bolševikai pradėjo kalbėti, 
“laimingai“ gyvena Sovietų kad reikia kelti “liaudies 
Rusijos žmonės, ir kaip tuo kultūros lygis.“ Girdi, pa
talpų “buržuazinėse“ vals- vyzdžiu mums turi būti So
tybėse gyventojai “badau- vietų Sąjunga, kur kaimuo: 
ja.” Esą, “buržuazinėj Šuo- se steigiamos bibliotekos — 
mijoj, Švedijoj ir Šveicari- kultūros židiniai, 
joj Įvestos duonos kortelės. ; Bet štai ką apie tuos “kul-

“Keleivis” jau vra nuro-' turos židinius“" Rusijoj rašo 
dęs, kad tos ‘pasakos apie i Pati Maskvos “Pravda:” 
“laimingą ’ gyvenimą Rusi- “Jomis (bibliotekomis) vi
joj yra melas, nes užėmę sai mažai tesirūpina liaudies 
Lietuvą bolševikai tuojaus į Švietimo skyriai. Labai dažnai 
išplėšė jos javų sandėlius ir Į kaimo bibliotekos neturi savo 
išgabeno gludus Rusijon; o
dabar, kai Lietuvoje pritru
ko duonos, tai bolševikai at. 
siunčia iš Rusijos vieną-kitą 
vagoną savo armijai maitin
ti. Nors tai yra pačios Lietu-; 
vos javai, tačiau bolševikų! 
spauda dumia žmonėms 
akis pasakodama, buk tai 
esanti Stalino “draugiška 
parama Lietuvai.“

Kad Rusija ištikrujų duo
nos neturi ir jieško jos ki
tur, tai mes nurodėm ir tą 
faktą, jog Maskvos agentai

patalpos, o yra kaimo tarybos,, 
skaityklos, raudonojo kampe
lio kampininkės. Joms kartais 
skiriama blogiausia kaimo 
trioba. pusiau sugriuvusi, su
puvusi, supuvusiu stogu. To
kioje patalpoje purvina, šalia, 
nejauku. Kaip gi galima joje 
vesti kulturini darbą? Gal būt,t 
kaimo bibliotekos daugiausia 
kenčia iš sritinių finansinių 
organų pusės. Kartais kuklios 
sumos, skiriamos bibliotekoms 
papildyti, dar pilnai joms
patenka. Apie 200 kaimo bib-

ši nuotrauka parodo naują automobilių kelią per Kanados kalnus, Albertos provincijoj, 
lumoj matosi Athabaskos kalnai, žiūrint iš pietų.

TRUMPAI IR STORAI.
Vienas lietuvių bolševi- 

ne* kas kadaise man padovano-
T - j jo knvga “History of thedabar perka javus Jungtine- : hotekų Riazanes apygardoje Communist Paitv of the So_ 

se Valstijose irtiems javams į Per 1940 m- aštuonis menesius v«et pnjon ♦»
gabenti Į Vladivostoką nese- negalėjo Įsigyti nei vienos „ ' <=n»us-
nai pasisamdė du laivu A- knygos. ’ . -»o •: dmta pereitais metais Newmenkoje. Jeigu Rusijos! - -................. - - !

Kanados lietuviškųjų ka-

ką žmogus perka, paso nu
merį ir tt. Kol vienas nusi
pirks aršiną perkelio, kol

capų laikraštis “Liaudies pardavėjas viską įrašys—

žmonėms 
Maskva

negręstų badas 
dabartiniu laiku

Ir šitokį kultūros skurdą Yorke. Jos kaina apie $2.00 
bolševikai stato Lietuvai pa-1 ir kiekvienas partijos narys

uauaiuniu kuku vyzdžiu. Jeigu jiems bus lei- privalėjo ja isigyti. štai ko- 
n£iau Lietuvoje pašeimi- dėl komunistai giriasi, kad

Balsas” sieksninėm raidėm 
pirmam puslapy šaukia: 
“Kaimietis tapo lygiu prezi
dentui ir kalba su juo nuo 
vienos platformos.“

Kalba čia eina apie tai. į 
kaip Paleckis pademonstra- ’ 
vo pakviesdamas kaimietį * 
Kaune kalbėti. Tuomi musų

NUŽUDYTOJO TROCKIO DVASIA 
PERSEKIOJA KOMUNISTUS.

Dabar pasiklausykit, ką 
praneša Lietuvos Informa
cijų Biuras iš Berno, Šveica
rijoj :

“Kiek Maskvos agentų re
daguojamai ‘Tarybų Lietuvai’ 
rupi tiesa, matyti kad ir iš to 
fakto. Ji piešia kaip ‘laimingai’ 
gyvena Sovietų piliečiai ir kaip 
‘badaujančios' kapitalistinės 
valstybės. Girdi. Suomija. Šve
dija, Šveicarija įsiveda duonos 
korteles.’

“Mes pasistengsime patik
rinti. ar yra duonos kortelių 
Švedijoj ir Suomijoj, ir apie 
tai paskelbsime savo biuletiny- 
je. Kai dėl Šveicarijos, tai čia 
jokių duonos kortelių nėra. 
Tai yra grynas išmi 
riuo siekiama mulkinti okupa-: 
vijoj gyvenančius lietuvius 
neturinčius galimumo patik
rinti viso to melo. kuriuo jie 
yra Maskvos agentų maitina
mi.“

BOMBOS NAIKINA LIE 
TUVIŲ KOLONIJĄ.
“Sandara“ sako:

tinosi dešimtimis tūkstančių 
egzempliorių, nes juos taip 
pat privalėjo pirkti kiekvie
nas valdininkas ir valstybės

• ši politika reiikė jmžįms 
j dalies j senąją tvarką ir atf 
įsakytu
liucijų 
nas ši 
pasukt 
Trocki

Kol Trockis buvo gyvas, 
komunistai negalėjo ramiai 
užmigti. Bet dabar, kai Sta
lino agentai Meksikoj jį nu
žudė, juos pradėjo persekio
ti jo dvasia.

Visoj Pietų Amerikoj, iš
skyrus tik vieną Cili, komu
nistų judėjime šiandien ver
da tokia aštri savytarpė ko- 

i va, vyksta toks gilus skili
mas, tokia demoralizacija,

; kad vargiai tenai išliks gyva 
i bent viena komunistų parti
ja.
i Ir visos šitos suirtitės prie- 
! žastis yra “trockizmas“.Taip 
■bent išrodo žiūrint pavir- 
į šium. Visi nuosakesni ko- 
' munistai, kurie stoja prieš 
fašizmą ir nacizmą, yra “va
lomi“ iš partijų laukan kaip 
“trockistai.”

Rusijoj “tiockistai” buvo 
! šaudomi dėl to, kad “norėjo 
i vienybės su Hitleriu,’’ o Pie- 
į tų Amerikoj dabar “trockis- 
į tais” apšaukiami tie, kurie 
priešingi Hitleriui.

Du metai atgal “trockiz- 
mas” reiškė fašizmą ir hitle- 
į’izmą, o šiandien jau kaip 
tik atbulai.

šita permaina komuniz
mo “principuose“ įvyko dė 
to. kad Maskva susibičiulia- 

ir pasirašė 
draugiškumo sutartį.

Iki tos sutarties pasirašy
mo, Maskva bijojo Hitlerio 
užpuolimo, todėl hitleriz- 
mas tada buvo didžiausis 
komunizmui pavojus. Ir ki 
tik Stalinas norėjo prakeikti 
ar sušaudyt, jis apšaukdavo 
tą “Hitlerio agentu.“ Todėl 
ir trockininkai buvo stato
mi ant vienos lentos su hit 
lėlininkais bei fašistais. Vi 
sų šalių komunistams tada 
buvo įsakyta daryti “bend
rus frontus” ir kovoti prieš 
fašizmą.

Bet kai tik Maskva susibi
čiuliavo su Berlynu, tuojaus 
iš Kremliaus pasigirdo kito
kia muzika. Molotovas tuo
jaus paskelbė viso pasaulio 
komunistams, kad “kovoti 
priei Eitlerizmą yra ne tik 
beprotybė, bet KRIMINA- 
LIŠKAS PRASIŽENGI
MAS!“

Ir nuo tos dienos visų ša
lių komunistai persivertė ra 
gožium ir pradėjo šokti vi
sai naują šokį. Nuo tos die
nos jie pradėjo skelbti kovą 
ne hitlerizmui, bet tiems, 
kurie Hitleriui priešingi. Jie 
pradėjo dabar šmeižti de
mokratines valstybes: Ang- 
liją, Francuziją ir Jungtines 
Valstijas, kurių tikslas buvo 

’ hitlerizmą pažaboti.
Kadangi Pietų Amerika 

i dabar sudarė su Jungtinė
mis Valstijomis lyg ir vie
ningą frontą prieš fašizmo 
pavojų, ir kadangi nuosa
kesni komunistai Pietų A- 
merikoje šitam frontui pri
tarė, tai iš Maskvos buvo 
duotas įsakymas “išvalyti” 
juos iš partijų, o kad tokią 
“čvstką” butą kuo pateisinti 
—apšaukti juos “trockis- 
tois.”

Taigi du metai atgal “troc- 
kistais“ buvo krikštijami 
tie, kurie pritarė Hitleriui, o 
šiandien “trockistais“ Mas
kva vadina tuos, kurie norė
tų nuo Hitlerio apsisaugot

Bet kaip pirmuoju, taip it 
antruoju atvėjais Maskva 
meluoja. Trockis niekados 
Hitleriui nepritarė. Rusijoj 
jis buvo pašalintas iš komu
nistų partijos vien dėl to 
kad buvo perdaug kairus 
bolševikas. Kai po pirmųjų 
revoliucijos metų bolševikiš
ki eksperimentai susmuko 
ir užtraukė ant Rusijos bai
sų badą, per kurį išmirė apie 
5,600,000 žmonių, tai Leni
nas nutarė tuos eksperimen
te nutraukti ir jų vietoj nu
statė “Naują Ekonominę 
Politiką,” kuri geriau buvo 
žinoma trim raidėm: NEP.

kiti turės laukti ilgiausioj 
eilėj. ________

Kažin, ar čia bus įgyven- j vo su” Berlynu 
dintas stachanovizmas? 1 *

Giraites Žentss-

UŽ MUILĄ NUKIRTO 
GALVĄ.

rvauiie naioeii. luoiiiimu^ų, panedėlį Berlyne na- 
kampeliai labai džiaugias, Gel.
kis <bWuJaS.'žin iŠ UbSi 'f.rtui «?£» V* J“?
aukšto, genijus, nuo Marscr avo bombų slėp-
žmogus. Tuo tarpu Paleckis! 
yra paprastas žmogelis, tik! 
truputį aukščiau prasikopęs 
už tą kaimietį.

Antra vertus, tokios ša-
i tarnautojas.

“Gavome pranešimą, jog i ______ _____ _____ _______
bombos baigia išdraskyti lietu- Įdomiausia čia paminėti' yes> kaip Suv. Valstijų pre- 
vių koloniją Londone. Daugelis tai, kad kaip katalikų kny- zidentas" yra “milijonierių- 
namų sugriauta; neišliko svei- gos turi būt vyskupo apro- kapitalistų“ Žmogus, anot tų 
ka nei lietuvių bažnyčia, žmo- buoios (t. y. cenzūruotos ir pačių kacapu, ir tai nesibijo 
nės begalo vargsta; kaikurie leistos), taip komunistinės susidurt ir kalbėt su farme. 
išbėgo iš miesto, kiti apsigyve- “vieros” knygos yra apro- darbininku ir bile pilie- 

i no beizmentuose. Naciai dabar buojamos aukštų komisarų čiu.
; pradėjo smarkiai bombarduoti kolektyvo. . Bet pas komunizmo da-
! Glasgow miestą, kur irgi gy- Aukščiau minėtoji knyga vatkas visai kitaip: pas juos. 
į vena nemažai lietuvių.“ redaguota tam tikros komi- kad įr paprasta šiukšlė, bet■

r. • ji. sijos, kurią skyrė centrali-: vai tik e-avo “didžioio“Sta-Reikia žinoti, jog dabai' į naitiin« komitetas Mask v UK i ° (nn .ian nėra tos dienos ir nak- nis. Pa]Ws komitetas .viash- jmo maiOnę, paaukštinimą
iu nėra. :aU ne? j°i j ‘°* 11 ? . v°le- Bet parašius tą knygą __ tai ir dievaiti* Ir iie«tebi-
: . ties, kad Londonas nebutu j..,. • i ? - i iu 11 Jie • °sias. ku- , j. k rtus bombarduoia- Ro{nlJ,Uai , neuzsitiketa sl, kad jis kalba nuo vienos

- iKelk \ iuuoja —la (| r skaite. cenzūravo ir nlatformė* *u kaimiečiu Ar Į mas. Stebėtina, kad tena, <la tik įU(,me. "autorizavo" vi- Line
’ l yra gyvų žmonių! —- ____ n—-- i_____ j tai ne smarve.

tuvių.

3 MKLES MVAMS
kurios bus branginamos

LIETUVOJE EINA SLAP- 
TAS LAIKRAŠTIS.

sas centralmis komunistų į jr tje žmonės drįsta va-
komitevas. dinti katalikus nesusipratu-

Tai j ra aršiau, negu caiVjgjajs žmonėmis, kad šie
laikais. Anuomet koks Pla- siais žmonėmis,

. , • . i tiki kunigams “ilgaskver-
Maskvos šventai nnrėio K Ka«no atėjo žinių, kad tonovas,.lasydamas etonjos i niams”? Ir jie drieta kriti- 

.,arotoi^baT?šveiearriirLietuv°je dabar esąs lei- vadovėli, ga ędavo objekty-; kad šie
?U, liksi,, kad Oe?uJS <lžiamas ir plakamas slapčiau nusviesti istorijos fąk- ,aikfei jsikirt va.
žmonės nešisSu nerdaiS Us laik>-aštis- pavadintas .nes „s turėjo daugiau do., Feį... j v kacapai pra 

uždarytos šaulių Sąjungos laisves. - *•- * ”

atsi
sakymą nuo kurstymo revo
liucijų kitose šalyse. Stali
nas šitą “naują politiką“ 

o da daugiau į dešinę, 
rockis buvo griežtai tam 

priešingas. Jis stojo už viso 
pasaulio revoliuciją. Jis aiš
kino, kad proletariato vals- 

i tybė negalės ilgai išsilaiky- 
jti, jeigu nebus sunaikinta 
buržuazija kitose šalyse. Dėl 
šitų pažiūrų skirtumo tarp 
Trockio ir Stalino prasidėjo 
aštri kova. Bijodamas, kad 
Trockis jo nenugalėtų. Stali
nas ištrėmė Trockį iš Rusi
jos. Bet senieji bolševikų 
vadai palaikė Trockio pusę. 
Jie taip pat stojo už “revo
liucijos gilinimą.“ Tuomet 
Stalinas nutarė juos sušau
dyt O kad šitą niekšystę 
butų kuo pateisinti, apkalti
no juos sąmokslu “parduoti 
Hitleriui sovietų Rusiją.” 
Tai buvo baisiai šlykštus 
melas, nes tokio “sąmokslo’’ 
visai nebuvo.

Tokį pat melą Maskva 
skelbia ir dabar, apšaukda
ma “trockistais” tuos komu- 
įistus, kurie stoja už bendrą 
abiejų Amerikų apsaugą 
nuo fašizmo pavojaus. Jie 
nėra jokie “trockistai.” tik 
iemokratijos šalininkai, ir 
odei jų “valymas” iš parti
jų sukėlė Pietų Amerikos 
komunistuose didžiausią su
irutę.

Ši suirutė prasidėjo nuo 
paskutinės Pan-Amerikos 
komunistų konferencijos, 
kuri įvyko šių metų spalių 
mėnesį Santiago mieste, Gili 
espublikoj. Stalino agentai 

iš New Yorko ir Maskvos 
stengėsi pravesti toj konfe
rencijoj rezoliuciją, kad Gili 
respublikoj jau atėjo laikas 
organizuoti kareivių, darbi
ninkų ir valstiečių sovietus 
ir steigti “sovietų respubli
ką,” kad “išgelbėjus” tą šąli 
iš Washingtono ir Wall 
Streeto ruošiamų “pinklių.“

Rimtesni komunistai šitai 
rezoliucijai pasipriešino, 
teisingai nurodydami, kad 
sąlygos “sovietams” Cili 
respublikoj nėra pribrendu
sios ir todėl toks bandymas 
nenusiseks; o jeigu jis nusi
sektų, tai “susovietinta” Cili 
butų tiktai vartai Europos 
fašizmui į Ameriką jsi- 
briauti.
• Tai-buvo sveikas argu
mentas: Bet New Yorko ir 
Maskvos agksEtoriams jis 
baisiai nepatiko ir jie tuo
jaus pradėjo agituota, -kad 
ie, kurie bijosi Europos fa

šizmo, yra “trockistai” b tij- 
ri būt iššluoti iš partijų, kad 
netrukdytų Maskvos planui

Štai. į ką išsigimė komu
nizmas!

štai. tikrai patikslenkiant visus!savo likimu. Bet šis musų n,.o.nrin
- 55 ir“ vii ■ Jis paduoda teisingas žiniasmas ,s pačios Šveicarijos su- j į Lietuvos oKįar,tusmusų Romos katalikų kum-

griovė ir tą bolševikų melą. Li,:_q gams ne koser, ir gana.* ,TL aiškiai kad UL alskina Lietuvos žmonių vvfn i tuvos prezidentu buvo 1S-^a^rinktas K"rini;,&• -

“Trimito“ vardu.
Prie progos man prisimi

nė 1926 metai, kuomet Lie-- — “ • ’r ,

SIUKX KAVOS VIRDULĮ*. Ja
me idverda gardi, pilno skonio 
kava. Oražioa išvaiaOoe, Jis vi- 
•ada mylimas priedas bile stalui. 
Taigi, pasistengkit norą vienam 
padovanot ji, kuriuos turit ant 
dovanu listd. TIK S^.45

panašiais _____ ____
nenori kūdikiu krikštyti. Jei ]nau°in acijospriešintis bolševikams

skelbia Lietuvos nepriklau- n* i«^yu. oci
------------------- enmvhė* nbaki kukstma, būtinai prie lietu-

B KUR_.®* iii.2! KAD ‘ litoUtfc skleidžiamas Ygk? vąrdo prikengia žydiš-
TAI MELAS?

Rokas Mizara rašo “Lais- rankų Į rankas, taip kaip bu 
vėje

“Vienas žmogus man sakė 
šiomis dienomis gavęs iš Lie
tuvos laišką. Rašę jo giminės.
Laiško rašytojas.
laiško, sako: ‘Kai perskaitysit . ..., . . . necenzuruotu zmiusi laišką, atsargiai nupieškite 
nuo voko paštaženklį ir mums 
ji prisiųskite; mes norime ma
tyti. kaip jis atrodo, pasiekęs 
Amerika'.”

jis atvyko į' 
karo muziejaus sodelį užde- į 
ti vainiką ant nežinomojo ; 

laptu budu, paduodant iš Jankeh-Joną, Liskę^uo-jįj Bist.

Vinaras (m“-kabinetesda
K,JT u; vardai esą “pagoniški;” to

kiais vardais, esą, nėra šven
tųjų ir vaikas neturėsiąs 
“patrono’
lvstėj.

turą caro viešpatavimo lai
kais. Sakoma, kad “Trimi
tas” turi labai dideli pasise-

nabaiiroie kim^’ nes kiekvienas nori 
bolševikų žvalgybos (GPU)

buvo nepakeistas) ir visa 
eilė generolų, bei aukštų 
valdininkų. Visi jie buvo pa-

dangaus kąra- firėd? frak®i?> cilinde™“ 
ir visa paradine uniforma.

Kas kita žydiški vardai— Tuo ^*PU Prezidentas Gri-
jie visi šventi. paprastu

_____  kostiumu, su minkšta juoda
Ne tik laike krikšto kuni- skrybėlaitė, su gera nuotai-

gai lietuviškus vardus igno- ka. su šypsą ant lupų. .
uoja. štai ką rašo mano se- ’r P? *o’. l>rezidentaujant.

Kai tą štampą laiško ga 
vėjas nuplėšė, tai jis pama

AMERIKON PLAUKIA 
KITŲ ŠALIŲ AUKSAS.

ruk auksas0 iš tenaTpradėfo ’’»* Chicagos: “Musų Al- dr. Griniui jau keJ«Jtą mė-
bėgti Amerikon. \Vashing- girdas jau ne Algirdas bet ^įLsTfe AJėfa 

irmais karo trank. Kaip jis ėjo j katali- yaiKscjojant Laisvu Alėja1 r* * * * -w *

tė po ja]^irasjla: “Me» mir- ^e^feHA^i-ikon’buvo aG kišką mokyklą, tai jam pa- i kukliai apsirengsi lazjjuke 
•tame vežta iš kitu šalių $806- tar® (žinoma, minyškos).I^sJramscmojant, ir_kalban-

R. Mizara įspėja savo nnn Q„vcr, nakovfir,;™ vaitoti Frank, girdi, leng- M su visokiais žmonėmis.831.000 aukso. Dabartiniudraugus komunistus, kad jie laifcu j , w vesnL<>
Amerik°j jau Tai tik .gudrybė Minyš-

esąs nioens metas. ! $3,601.419,000. koms i upe jo ne “lengves-
Na, o iš kurgi R. Mizara —.— ----- I----------- -----------nis” vardas, bet klerikaliz-

žino, kad tai yra melas? Ia rymas, lUmnas. Ta mas. Religinis fanatizmas
kur jis žino, Kad tokio laiš- r\^. k<Liet™' jas skatino lietuvišką vardą

vilkas ,vertima, yra lengvas ir gra į nakeisti “krikščionišku”ko ištikiu jų niekas nėra ga
vęs? ___ žus.

Drūtai III. 
ryta

ltMMt, pust. m |P?ke.i?,t'
................ $2.5c (žydišku).

Tai buvo nuoširdi, demo
kratinė, o ne propagandinė 
demonstracija, kaip kad da
ro Stalino lekajus Paleckis.

Lietuvoje Maskvos agen
tai įvedė pirkimo lapus. 

'Juose pai davėjas turi įrašyti,

Padarykit saa Kalėdas

NOMA ŽIBUČIAI paskRidSia 
tvsndiv smagumo visoj stutoojs. 
Jie žvilgi, puošnus ir nebrangus. 
Mln« pasirinkimą rasite Jusu 
Edisono Krautuvėse.

15 ZibuėiM Setas—TIK t2-«

"Laikas bėga"
tykiai. Mitingai, kada j«s duo
dat atsakomingo etefctrlkini vir. 
tuvis laikrodi. Sems kaina Ir ne. 
paprastos vertis dovana. BNs 
vienas Jt TIK S4.M
Pirkit Anksti — Siųskit Anksti

Edison
Shops

AMERIKA DAVĖ KINI
JAI $100,000,000.

Šiomis dienomis Jungti
nių Valstijų valdžia davė 
Kinijai $100,000,000 para
mos. Pusė tos sumos bus su
raudota Kinijai reikalin
giems daiktams Amerikoje 
nrkti. o kita pusė bus pa
raitota Kinijos pinigams sut
virtinti. Tai yi’a skaudus 
mtausis Japonijai, kuri šio- 
nis dienomis pripažino 
Wang Ching Wei “valdžią” 
Kinijoj. Wang Ching Wei 
/ra Kinijos “Paleckis,“ par- 
idavęs svetimai valstybei 
■Japonijai). Suteikdama 
’00 milionų dolerių paskolą 
'Unijai, Amerika parodė, 
kad ji yra pasiryžus išmušti 
aponus iš Kinijos. Anglija 
aipgi remia Kiniją.

Japonija jau arti bankro- 
o. Jos pinigai visiškai nu
muko, o Kinijos pinigai, 
raremti Amerikos doleriais, 
1abar pakils. Japonams bus 
rau labai sunku Kinijoj ką 
nors nusipirkti nusmuku
siais savo pinigais.

A
I
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KAS SKAITO, BAIO 

TAS DUONOS NVSAIO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS TO N1KKAS NBPBUOA

KAS NIUO NBVBUOA

PITTSBURGHI8KOS PASTABOS. Buso Katastrofa Clevelande.
Apie išsigelbėjimo kelius.

“Tėvynės” redaktorius 
Jurgelionis jau kiek laiko 
kaip jieško per “Tėvynę** iš
sigelbėjimo kelio, kuris iš
gelbėtų netik lietuvių tautą, 
bet ir visą žmoniją nuo visų 
dabartinių nelaimių.

Jau mes turėjom laim’ės 
skaityti “Tėvynėje” visokių 
pasiūlymų, kaip nugalėti 
bolševizmą, kaip išlaisvinti 
Lietuvą, kaip sustabdyti ka
rą ir kaip prašalinti visas ki
tas žmonijos nelaimes.

Nors visi tie Jurgelionio 
planai žmonijos išganymui 
neturėjo ir neturi daugiau 
praktiškos vertės, kaip Billy 
Sunday arba Kapucino pla
nai dūšios išganymui, bet 
vistiek jis juos siūlo mums. 
Jisai pataria visiems atsiža
dėti pavydo, puikybės ir vi
sų kitų blogybių, bet pats jų 
neišsižada. Jis vis mėgsta 
mandriau už kitus rašyti ir 
kalbėti, visai nepaisydamas, 
kad tai gal būti ir kvailystė.

ip. Jurgelionis nepaaiškino, j 
1 kaip mes galėsim dirbti lau
kus nevartodami geležinių 

; plūgų, akėčių ir kitokių 
, žemdirbystės padargų, ku- 
! rie šiandien yra padalyti iš 
geležies. (Galima bulvių 
prisodinti ir kiaulės žemę 
suknis.—Zec.)
Pato turėtų pradėti vykdyti 

gyvenimai*.
Nors ir gražiausia teorija, 

bet kol ji neįvyksta, nieko 
neverta. Todėl aš bijau, kad 
ir p. Juigelionio “išsigelbė
jimo keliai** nueis niekais, 
jeigu jis neparodys mums 
pavyzdžio, kaip galima ap
sieiti be geležies ir išsimai
tinti ant pusės hektaro že- 

j mės.
! Esu tikras, kad SLA na- 
į riai be didelio sunkumo nu- 
Į pirktų jam ne pusę hektaro, 
j bet ir dešimtį hektarų že
mės, kur musų “Tėvynės” 
redaktorius galėtų darbais 

j parodyti netik lietuviams, 
bet ir visai žmonijai, kaip 
vykdyti praktikon jo' genia
lius planus.

Tai atsitiko CIevelando mieste, šis busas važiavo skersai geležinkelį, kaip staiga sustojo jo 
motoras. Motormanas paprašė savo pasažierius padėti jam nustumti busą nuo bėgiu. 
Kaip tik jie išlipo, atūžė traukinys ir smogė į busą, paversdamas jį krūva laužo. Jeigu pa- 
sažieriai nebūtų išlipę, gal visi butų buvę užmušti. Dabar gi tik vienas buvo mirtinai su
žeistas.

Praktiškas išsigelbėjimo 
kelias.

Jei mes pirmiau “Tėvy
nės” redaktoriaus nesupra
tom ar nemokėjom jo geni- 
jales mintis įvertinti, tai da
bar jau turėtume suprasti, 
kaip išgelbėti lietuvių tautą 
ir visą žmoniją, jei tik aty- 
džiai perskaitysim “Tėvy
nės” 46 numery jo parašytą 
Otraipsni: “Išsigelbėjimo
Kelias.”'

Sulyg gerb. Jurgelionio, 
žmonijos išganymas gludi 
ne ateities moksluose, ne 
išradimuose, bet praeity, 
laukinio žmogaus gyvenime, 
kada žmonija nieko nežino
jo apie geležį, apie plieną ir 
kitus metalus.

Tiesa, Jurgelionis nieko 
nesako apie laukinio žmo
gaus laimę, bet jisai pasmer
kia geležį ir visus kitus me
talus, patardamas “Tėvy
nės” skaitytojams atsižadė
ti geležies, o gal tada išnyks 
geležies fabrikai, kur yra 
liejamos kanuolės ir kiti ka
ro pabūklai daromi.

Na. gerbiamieji, tik pa
galvokite: jei visi “Tėvy
nės” skaitytojai ir visa žmo
nija paklausytų p. Jurgelio
nio patarimo ir atsižadėtų 
geležies ir plieno, kas tada 
atsitiktu su mūsų Pittsbur- 
ghu? Pittsburghas butų pa
smerktas mirčiai, nes jis yra 
geležies ir plieno gamybos 
miestas. Apsigyvenę čia lie
tuviai tuomet negalėtų nei 
duoklių į SLA užsimokėti ir 
“Tėvynės” redaktoriui ne
būtų iš ko algos užmokėti. 
Tačiau Jurgelionis visai ne- 

iso, kas atsitiktų su Pitts- 
urghu, nors dar ne taip se

nai jis agitavo, kad SLA 
Centras butų perkeltas į 
Pittsburghą. Bet nereikia 
nusiminti. Pittsburgho lietu
viai turi progos išsigelbėti, 
jei tik klausys Jurgelionio 
patarimo ir eis jo nurodytu 
“išsigelbėjimo keliu.” Visų 
pirma reikėtų tik pasirinkti 
Maižiešių iš savo tarpo, ku
ris mus visus išvestų iš mies
tų į laukus, kur nėra nei fa
brikų, nei geležies, ir tada 
busim visi laimingi. Maižie- 
šiaus rolei mes nerasim tin
kamesnio, kaip pats Jurge
lionis.

Jisai netik žinos kaip mus 
išvesti iš tos geležies fabri. 
kų nevalios, bet jisai turi ir 
planą, kaip laukuose laimin
gai gyveųti. Jisai mus užtik
rina, kad su organiškos che
mijos pagelba busią galima 
pasistatyti namus nevarto
jant geležinių vinhju o vie- 
nam žmogui išsimaitinti pa
kaksią pusės hektaro dirba
mos žemės. Tik pamislykit. 
kokia tai laimė—namas be 
geležinių vinių! Tik kol kas

Su vėju ateina, su vėju 
nueina.

i
Tačiau bėda su “Tėvy-

nės” redaktorium yra
Kitą kartą apie veliony LAIŠKAS IS PAVERGTOS LIETUVOS.

ta, Balciuvienę parašysiu dau. ___________
“Vita Lietuva kaip krau- Į Baigiant bučiuoju jus. JusųKorespondentas.kad pas jį labai greitai viso- Sa

kios teorijos gimsta irgrei- ~ ,
tai miršta. Kas šiandien pas Slapta Tautininkų

Konferencija Brook-
ma, rytoj bus griaunama ar lyne.
užmiršta; kas jam šiandien
draugas, tas rytoj bus prie-, . _l. . , „ ,
šas. Jokio pastovumo pas jį tojams pranešti, kad Brook- 
nėia. Visi sumanymai ir teo- ^n.° . tautininkai daro są- 
rijos pas jį su vėju ateina su okupuoti Susivie-
vėju nueina. T6dėl aš ma- u nelyginant
nau. kad ir tas jo “išsigelbė- Rusijos .okupavo

1 jimo kelias” liks nevaikščio- , slt-°
jamas ir apžels žolėmis. tikslo, Paleckio rolę ture- 

Senas PitUburghirtis. s1^ suvaidinti Jurgelionis.
Šiomis dienomis New

iŠ Pittsburgho Lie- Yorke viešė jo p .J. Bačiūnai 
Čirenimo.

r»

jas.” “Laisva spauda uždą-: sesuo E... 
ryta.*’ ‘Tautiškos dainos 

uždraustos.**
i Vardo ir pavardės neskel- 
! biam.

Vienas “Keleivio*’ skaity. i 
i to jas Worcesteryje gavo iš i CARNEGIE, PA.

Galiu “Keleivio” «kaitv- • Lietuvos laišką nuo savo se- į Biblijos studentų mokslas 
- - - sers ir prisiuntė jį mums, _••-«—•

kad paskelbtume “Kelei
vyje.”

Išleidus privatinius ,. . , . .
mynos reikalus, musu drau- biant, kad nuo tų irtų metų 
g© sesuo lašo- * ; zmones nemirs, tik neatsi-
* u ii- ! menu nuo katrų metų.

Dabar, siais laikais, ne-< get pas mus Camegie lie- 
zima kas bus uz valandos. < tuvių tarpe, tas biblistų mo- 
Vieną dieną tokios žinios, kslas jau pradeda pildytis,

(ja:„1iSe‘T51' nors ū‘ netaip, kaip buvo
................ ~ skelbiama. Kol kas dar pas

mus žmonės miršta, bet yra

pildosi.
Kiek metų atgal teko gir- 

i dėti biblijos studentus skel- 
" i biant, kad nuo tų '

tik neatsi-

kraščius kad ir skaitom, bet 
jie dabar nieko gero nerašo.iš Sodus, Mich.. ir turėjo ši-

tuo reikalu slaptą konferen- Kaip tik pasikeitė Lietuvos 
ęiją su Brooklyno tautinin- val(jįia visa Lietuva nusi
kals. Is tiesų buvo ne viena

Lietuvos Sūnų Draugija mi
nėjo 40 metų sukaktuves. .. .
Lapkričio 10 d. Lietuvos *onferencUa. bet kelios jų.

Sūnų Draugija minėjo savo Įdomus yra faktas, kad _
40 metų sukaktuves, ku- P- Bačiunas vengė susitikti i bar uždaryti, spaustuvės nu 
rioms pažymėti buvo suren- su SLA sekretorium p. Vini- savintos. Dabar spauda pas

valdžia, visa Lietuva nuri 
dažė raudonai kaip kraujas. 
Visa laisva spauda, laikraš
čiai, kurie ėjo pirmiau, da-

vilties, kad turės sustoti, nes 
tūli seni vyrai, sulaukę dau
giau kaip 50 metų amžiaus, 
pradeda atjaunėti, mokina
si šokti ir už šokių lekcijas 
moka gana brangiai. Reikia

jJcluGH pHS ; j tOS Šolcilį lck*
gus šaunų" bankietą. Publi- ku. Sakoma, kad jis nešima-' mus tik raudona. Jums galijcįjos jįems pagelbėjo ir jie 
kos buvo tiek, kad netilpo į tė ir su kitais SLA Centro būt aišku, ką ji mums žada. į jau yra Įjeįę atjaunėję, kad 
svetainę. Valgiai buvo mo- žmonėmis, išskyrus p. Jur- Visi vienuolynai atimti, vie- j baliuose jokie jaunikliai ne- 
terų pagaminti labai gerai., gelionį. Su pastaruoju p. nuoliai išvaikyti visais pa- gajį su jais susilyginti. 
Bankieto toastmasteriu bu- Bačiunas matęsis net kelis kampiais, kiti grj’zo pas te- Taigi įrodvmas, kad 
vo draugijos vice-preziden- kartus ir kelis kartus kalbė- vik gyventi, da kiti kitur ?enįaį gaiį atjaunėti, o kai 
tas Jonas Pabarčius. Buvo jęsls telefonu. prisiglaudė. Klebonijos taip atjaunėja, tai yra viltis kad
perstatyti kalbėti kunigas J. Kodėl gi p. Bačiunas ne- Pat visur užimtos, kunigai galima išsigelbėti ir nuo 
Misius ir J. K. Mažukna, ku- norėjo susitikti su p. Vini- išvalyti. Lietuvos kanuome- mįrtįes.
ris trumpais bruožais apibu- ku? Priežastis esanti ta, kad jau visa is Lietuvos išvež- Kitų kolonijų seni vyrai, 
dino draugystės darbuotę tautininkai galanda peilį vi- to nežinia kur — gal į SSS kurie turi sustymsias kojas, 
per 40 metų. Buvo pakvies- sai Pildomai Tarybai, neiš- Ru^ją- Lietuvos himnas ir turėtų eiti mokytis šokti, o 
tas ir S. Bakanas tarti kelia- skiriant nei p. Viniko. Taip kito* tautiškos dainos už- išmokę šokti tikrai atjaunės, 
tą žodžių. Jisai pasveikino man sakė vienas tautininkų, drausto* įdainuoti viešose
draugystę šių sukaktuvių su- kuris sakėsi dalyvavęs tuose vietose. Kas drysta uždai- 

įkus .ir palinkėjo sek- slaptuose posėdžiuose. Jie areštuojamas.
nutarę “šluoti laukan” visą (Musu pabraukta. — Red.) 
dabartinę SLA valdybą ir Visa buvusioji lietuviškoji 
visas pozicijas paimti į sa- policija paleista, o buvusieji 
vo rankas. Jurgelioniui esą jos viršininkai ir valdimn- 

Lapkričio 27 d. Lietuvių paverta sudaryti ateinan- kai areštuoti ir nežinia kur

šilau!
mingos darbuotės.
Vakarienė Lietuvių Kam-

Senis.

CHICAGO, ILL. 

Ankstyva žiema.

Chicagą užklupo stiprus 
šaltis: gruodžio 3 d. rytą

__ r___________  , r_____ ____ „ ________ .... ... siekė 10 laipsnių žemiau nu-
Piliečių svetainėje buvo su. tiems SLA rinkimams tokį jie laikomi. Turtai visi nusa- Ho. Sniego irgi yra, ir atro-
rengta vakarienė ir Lietuvių “sleitą,” koks jam išrodys vinami. Jokios nuosavybės kad bus daugiau.
Kambario naudai buvo lei- geriausis, ir visi tautininkai nėra. Ką šiandien turime, Krautuvėse prasideda
džiamas laimėjimui $1,000 prisiekę tą “sleitą” remti. Į tai nežinom, ar turėsim ry- prieškalėdinis susigrūdimas, 
vertės Suvienytų Valstijų prezidentus Jurgelionis pri- toj. Gal ateis ir atims. Mies- Jeigu kam nėra būtinų rei- 
bondas. Vakarienės rengi- žadėjęs pastatyti tokį kandi- tuose kas turėjo kiek dau- kalų į krautuves, tai verčiau 
mu ir bondo traukimu rupi- datą, kuris praeisiąs “be jo- giau turto, tai jau viskas at- būti namie ir išvengti to su- 
nosi Lietuvių Kambario ko- kios abejonės.” Todėl kai imta. Didesni ūkiai parce- sigi-udimo. Per susigrūdimą 
mitetas. kas spėja, kad tuo kandida- liuojami. Kai kam palieka nuolat įvyksta kišenių ap-

Vakarienė pavyko neblo- tu busiąs jis pats. Kad pas 30 hektarų, o kai kam tik kraustymas. Netik Chicagoj, 
gai, bondą laimėjo ponia ■ p. Jurgelionį tokių ambiciją 1?. Gal taip ir liks, nieko bet ir kituose miestuose 
Samulevičienė. Nors bondo i gali būt, tai abejoti netenka, niekas nežino. žmonės turėtų būti atsarges-
traukimas buvo žadėtas j Jeigu butų galima, tai jis “Krautuvėse jokių me- ni prieš šventes,
daug pirmiau, bet dėl nesu- užimtų ne tik prezidento džiugų nėra ir negalima šiomis dienomis Chicago*
grąžintų knygučių trauki- vietą, bet visų viršininkų gaut nieko nusipirkti. Mais- je yra gyvulių paroda. Ne-
mas turėjo būti atidėtas. Su- vietas. to produktai labai pabran- mačiusiems tokios ar pana
rintai pinigai skiriami Kam- Bet kiek p. Jurgelionis go. šios parodos, yra įdomu ją
bario skolai atmokėti. j turi šansų laimėti rinkimus J “Tai tiek tik parašiau. O pamatyti. Yra gražių arklių.

-------- tai galima matyti iš 3-čio kitką, manau, patys dusi- galvijų, kiaulių, avių ir net
apskričio konferencijos, ku- protėsit, jeigu šį laišką gau- augmenų ir pašarų, 
ri buvo Pittsburghe lapkri- šit Kai gausit, tai prašau Taigi, yra faktas, kad A- 
čio 24 d. Tenai suvažiavo 52 kaip galit greičiau man pa- merikos ūkininkai užaugi, 
delegatai ir vienbalsiai nu- rašyt. Man labai norisi, kad na visko didelį perteklių, o 
tarė, kad p. Jurgelionis turi jus gautumėt šį laišką ir ži- miestuose žmonėms yra ne-

Soho Pittsbuighe lapkri
čio 18 d. mirė Ona Balčiu- 
vienė, žinomo Lietuvių Mo
kslo Draugijos darbuotojo 
Jono Balčiaus žmona. Bal
čiai yra seni Pittsburgho lie
tuvių pionieriai.

būt pašalintas iš ‘Tėvynės” 
redaktoriaus paraigų.

Švilpa.

notumėt, ko mes dabar susi- dateklius, arba nelengvai 
laukėm, ir kas mus iš tos įperkama. Kame dalykas?... 
raudonos spalvos išgelbės. ' Višakio Ruda.

SLA 3-čio Apskričio Suvažiavimas Pa
smerkė 'Tėvynes* Redaktorių ir Bolševikus

S. S. Pittsburgh, Pa. — s Sovietų Rusijos ir Lietuvos, 
Lapkričio 24 d. Lietuvių Pi-! kuriomis buvo gvarąntuoja. 
liečiu svetainėje Įvyko SLA ■ma Lietuvos Nepriklauso.
3-čio apskričio kuopu meti-™}.??’, . —. . ...
nis suvažiavimas, kuriame!.. Kadangi to^uyos pilie-
dalyvavo apie 16 kuopų su cl“bTJ 'ere‘an? £als“otl 
53 delegatais. Suvažiavimas uz kandidatus parinktus nu
kalbėjo SLA vice preziden- dualistines Rusijos komi- 
tas J. K. Mažukna ir nesenai SUV ginant raudonai'- 
iš Lietuvos atvykęs krikščio- miec1^ durtuvais, >
nių demokratų darbuotojas ’ ‘‘Kadangi balsavimai įvy- 
adv. St. Gamuliauskas, ku- kę liepos 14 ir 15 dd. Sovie- 
riam pavyko išvažiuoti iš tų Rusijos kariuomenės oku- 
Lietuvos " kaipo Amerikos pači joje, svetimai rankaidi- 
piliečiui. Svečias buvo pa- riguojant, yra tautos valios 
kviestas suvažiavime paaiš- falsifikacija ir uzurpuracija 
kinti apie dabartinę Lietu- lietuvių tautos teisių ir suve- 
vos padėtį, ką jis ir padarė, renumo;
Labai nuosakiai ir gyvais pa. “Todėlei mes. ištikimi A- 
vyzdžiais jis nušvietė dabar- merikos Suvienytų Valstijų 
tinę Lietuvos būklę, ir baig- piliečiai. SLA kuopų atsto
damas savo kalba pareiškė vai, giliai atjausdami Lietu- 
įsitikinima, kad' Lietuvos vos padėti, griežtai protes- 
nepriklausomybės atstaty- įtuojam prieš Sovietų Rusi. 
mas galės būt laimėtas tik jos smurto žygius prieš tai- 
demokratijai karą laimėjus, kingą Lietuvą ir jos įjungi- 
Suvažiavimas išklausė ger. mą į Sovietų Rusiją, panai- 
biamo svečio kalbos ir pa- kinant Lietuvos Nepriklau- 
baigus kalbėti visi karštai somybę, ir mes nepripažįs- 
svarstė jo pareikštą minti, i tam Lietuvos okupantų val-

Paskui suvažiavimas .Įgap ..Mes pasižadam k<,voti 
svarstė Tėvynės _ ledakto- u£ Nepriklausomos ir demo- 
naus kl. Jurge.ionio smeizi- kradn^s Lietuvos valstybės 
mą Pildomosios Tarybos na- atstatvmą jr gelbėti visais 

mums galimais budais Lietu-riu ir pavertimą SLA orga 
no į Jurgelionio organą ir 
atsitolinimą “Tėvynės” nuo
SLA reikalų. ! demokratinę ir nepriklauso

Jurgelionio reikalu daug 'ma f iptllvaY
delegatų ėmė balsą ir smer
kė jį. kam jis šmeižia Pildo
mąją Tarybą. Nepasigailėjo 
kritikos ir pačiai Pildomajai 
Tarybai, kad ji negali ar ne
nori sutvarkyti “Tėvynės” 
redaktorių, leidžia jam šei
mininkauti organizacijoj.
Diskusijose buvo prisiminti 1 R<sWlcijl,. AJ
Bagociaus, Vmiko ir Gugio ti ums.
incidentai, kur “Tėvynės’ . ... , , . ., , . . a i • • toms padėka, kad taip tvirtairedaktorius juos atskirai po: K
vieną yra šokdinęs ir mora
liai terorizavęs visą P. T.,

vos žmonėms atsikratyti 
j okupantų jungo ir atsteigti 
demokratinę
mą Lietuvą.

“Lai gyvuoja Nepriklau
soma ir Demokratinė Lietu
va !”

Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Skaitytojų Balsai.

tačiau P. T. kol kas nieko 
nėra padarius, kad suvaldy-

stojat už Lietuvos atgavimą iš 
bolševikų nagų. Tie kraugeriai 
netik pagrobė musų mylimą Lie
tuvą, bet drasko, plėšia žmonių 
turtą, o žmones siunčia Rusijos.. . . * . . j , • turtą, o zmones siunčia kusijosti įsismarkavusi redaktorių, .. • .. . .i*-.,- * i - • j : gilumon prie sunkiu.iu darbu,kuris tokiu savo elgesiu da- *. ... ., . . . .. *.. ... , i Tie musu išdavikai, ludosiai,ro organizacijoj daug ne- _

smagumo ir netvarkos. Pa
žymėtinas faktas, kad suva
žiavime neatsirado nei vie. 
no delegato, kuris butų užsi
stojęs už “Tėvynės” redak
torių. Buvo priimta vienbal
siai rezoliucija, kurioj rei
kalaujama, kad P. T. su
tvarkytų “Tėvynės” redak
torių.

Taip pat vienbalsiai buvo 
priimta rezoliucija prieš 
Lietuvos okupaciją.

Apskričio valdyba atei
nantiems metams didžiumo
je liko senoji. Tik apskričio 
pirmininkas J. P. Milleris iš 
priežasties ligos negalėjo 
suvažiavime dalyvauti ir pa
laikyti kandidatūrą, tai pir
mininku buvo išrinktas Po
vilas Dalgis. Iždininkas K. 
Šinkūnas pralaimėjo prieš 
J. Virbicką. Šinkūnas pra
laimėjo gal dėl to. kad jisai 
bandė priešintis rezoliucijai, 
kur smerkiama Lietuvos 
okupantai-boiševikai.

Sekantis suvažiavimas 
nutarta laikyti Aliųuippa. 
Pa. Suvažiavimui pasibai
gus, vietinė SLA 104 kuopa 
suruošė šaunią vakarienę.

Reporteris.

REZOLIUCIJA DEL LIE
TUVOS OKUPACIJOS.

SLA 3-čias apskritys savo 
metiniame suvažiavime, lai
kytame lapkričio 24 d., 1940 
m., Pittsburgho Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 
Jane st.. apsvarstę? dabar
tinę Lietuvos padėtį, pareiš
kė:

“Kadangi Lietuvo® vals
tybė šių metu (1940 m.) bir
želio 15 d. buvo okupuota 
Sovietų Rusijos kariuome
nės, sulaužant visas sutartis, 
kokios buvo padanlos tarpe

5-takojai, Stalino bernai parda
vė musu tėvynę kacapu vergi- 
jon.

Stokim risi, išskyrus komu
nistus. ir dirbkim išvien už Lie
tuvos paliuosavimą. Bukime 
Lietuvos gynėjai visi, nežiūrint 
kas kokių pažiūrų.

Lietuvos Sargas, 
Schenectady, N. Y.

Gerbiamoji Redakcija! Siun
čiu |2.25 už laikraštį ir kalendo
rių. Noriu, kad “Keleivis” ir to
liau lankytų mano namus, at
nešdamas teisingų žinių ir at
remdamas visus Lietuvos par- 
davikų melus. John Swelnis.

Fountain, Mich.

laiškas Maikio tėvui:
Ar girdėjai, senas generole,

kas atsitiko Susivienijime? Kle- 
ofas Jurgelionis išvanojo kailį 
“septyniem broliam razbainin- 
kam.” o SLA 57 kuopa iš VVor- 
cesterio pagyrė jį už tai per 
“Tėvynę.” Sako. Jurgelionis 
maladiec! Bet SLA 3-čio apskri
čio konferencija vienbalsiai nu
tarė reikalauti, kad Pildomoji 
Taryba broli Jurgelionį pašalin
tų iš “Tėvynės” redakcijos, o jo 
vieton padėtų Bajorą. Na. tai 
kaip dabar bus?

(reighlon ietis,
Creighton, Pa.

Gerinamieji! Mano švogeris 
pavydėjo, kad “Tėvas ir Mai- 
kis” kas sąvaitę vis atsilanko į 
mano namus, o ne pas jį. Taigi 
aš norėčiau, kad jiedu pradėtų 
lankytis ir i jo namus, žemiau 
rasite paduotą ir jo adresą.

Su pagarba, Juhus Stankus, 
Amsterdam. N. Y.

Kašte letorda. Pagal A P SrTinitzert 
sutaisė šertas. Aprašo, kot-iu h«<tu

Įmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena amoniu tau
ta ir tt. Chicago. 1905. pusi 504. 
Apde.rvte ..................................... <2 50
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Bostono Jaunimo Ratelis 
Puikiai Pasirodė Try* faktai apie dabar* 1 

tini karą
Visokie aiškinimai apie

Lietuvių Socialistą Sąjungos Reikalai
Ma***chu*ett* draugai 

finansai*.
Buvo gardi vakarienė ir pa* 

mokinančios prakalbos.

Vžpereitą šeštadieni bu
vo Lietuvių Jaunimo Rate
lio metinė vakarienė, kuri 
pavyko visais atžvilgiais. 
Prie penkių stalų, kiek da
bar Lietuvių salėje telpa, 
svečių buvo pilna. Daugiau
sia buvo jaunimo, čia gimu
sio bet Lietuvoj augusio. Čia 
gimusio ir augusio jaunimo 
matėsi mažai. Nežinau, ar 
rateliečiai nesistengia vadi
namo “amerikoniško“ jau
nimo mie savęs traukti, ar 
gal bando, bet nevyksta. O 
gerai butų. kad musų lietu
viškasis jaunimas, kaip čia 
augęs, taip atvykęs iš Lietu
vos. bendrautų kuo tamp
riausiai. Galėtų vieni nuo ki
tų daug ko pasimokyti.

Nesimatė labai daug ir 
musų “tūzų.“ vadinamųjų 
visuomenės veikėjų. Iš dak
tarų matėsi Pilka. Kapočius 
ir Galinis. Matėsi Jakubaus
kas. Jankus. Jankauskas. 
Anesta. Krukonis. Marke- 
lionis. Grendelytė, Janki- 
nas. Grevis—tai ir visi. SLA 
prezidentas F. J. Bagočius 
pranešė per kitus, kad jis 
negalėsiąs pribūti.

Kadangi rateliečiai dau
gumoj yra sandariečių sim- 
patizatoriai ir net nariai, tai 
man lyg ir keista išrodė, kad 
senesniųjų sandariečių va
karienėj buvo tiek mažai. 
Vieno dalyvių net paklau. 
siau, kur jie? O jis man ir 
sako: “Girdėjau, kad moe- 
kiniai susimetę kažin kur ki
tur.“

Pasirodo, kad sandarie- 
čiuose via koks tai frakcio- 
nizmas. S. Mockus griežtai 
išstojęs ir prieš p. Tumavi- 
čienę. kam toji suorganiza
vusi net dvi atskilas moterų 
SLA kuopas.

Kaip ten nebūtų, bet se
nesniems veikėjams nedo
vanotina nedalyvauti jauni
mo parengimuose. Kam mes 
dar Pėdavo jam. kad jauni
mas su mumis nedalyvauja, 
jeigu me< patys nuo jauni
mo šalinamos?

Vakarienė buvo net jau 
peigeia. Gert ir valgyt buvo 
net perdaug. Vž vieną dole
ri tokios vakarienės negau
tum jokiam restorane. Tai 
buvo tikras banketas. Iš to
kio- vakarienės pelno orga
nizacijai negali likti.

Nuiodžiau šiuos dalykus 
vien dėl to. kad ateity’ mes 
butume praktiškesni žmo. 
nės. Juk i panašią vakarienę

Anglai Atmetė Tai
kos Planą.

Try< Independent Labor 
Panijos atstovai Anglijos 
pariamente padarė pasiūly
mą, kad Anglijos vyriausy
bė paskelbtų savo karo tiks
lus ir mėgintų susitaikyt su 
savo priešais. Bet parlamen
tas šitą pasiūlymą atmetė 
kone vienbalsiai. Už pasiū
lymą balsavo tik 4 atstovai, 
o pnes—341.

ši pasiūlymą karštai kri
tikavo Clement R. Attlee. 
didžiosios Darbo Partijos 
vadas. Priešas da neprimuš- 
tas. sako Attlee. Jeigu mes 
dabar pasiulysim jam taiką, 
.jis norės, kad mes priimtu
me jo sąlygas. O tas sąlygas 
mes gerai žinom. Tai paver. 
girnas visos Europos. Musų 
tikslai kitokie. Mes norim 
laisvos Europos. V isos oku
puotos šalys turi but atstaty
tos ir visoms turi but užtik-į 
rimą pilna laisvė. Tai musų; 
sąiygo-. Bet mes galėsim jas 
pi a vest i tik tada, kai priešas 
bu- paklupdytas.

Ta.p kalbėjo Anglijos 
Darbo Partijos vadas Att
lee. Ir parlamentas beveik 
vien) m Nia i so jim sutiko.

žmogus eini daugiau iš idė- dabartinį karą per spaudą ir
• jos, negu “prisikirsti“ trims radiją tiek pribirzgė žmo- 
1 dienoms. nėms ausis, kad tikrieji ir

Programoj dainavo apie i P^ty® svarbiausieji šio karo 
7 Lietuvoj augusius merge- faktai liko visai užmiršti, 
lės. Jos turi atsivežusius Pamatinių faktų yra tiys, 
daug sutartinių dainelių iš būtent: . .

tėvvnės K<u<| visam pasauliui
Vakarti pirmininkavo p. Hitleris apskelbę išleisda. 

Mereškeviėius iš Lynno. Tai kn.v^*l Mein
irgi musų jaunuolis, bet jau .
spėjęs isitraukti i visuome- — Maskvos nusistatymu-
nini darba: jis jau kelinti PaverFtl .ls nauJO VIT 
metai sekretoriauja SLA ž- £»• ku™s Į» evoliucijos 
ram apskričiui. Kalbėjo šio Pą^Įtoosatusios is ca- 
Ratelio sekretorius Antanas lo >ergijos.
Matjaška. dr. Pr. Galinis ir D .An^1.Os'’ 
dr h Pilka Belgijos, Olandijos, Danijos

. w . i - • t • ir Norvegijos valdžios zmo- 
A. .latjaska nušvietė Lie-,Vokietija ruošėsi ta- 

tuvm Jaunimo Ratel.o veiki- bet iki ,9<9 met 
mą. Pasirodo, kad ratelie- ,h ; tikeJ0 kad Hitleris 
ciai daug pinigų taukavę M ieJ RusSjos
Ietuvos reikalams Pavyz- komunizm?. Hitleris su 
dziui. \ įlniaus klasto lietu- gta|jnu apgavo jas. Jiedu

v ?? -T- at ginklavosi ne viens prieš ki-
I-1,'. Kkupėdos kraao pa- kajmynus.
begeham? davė keliasde- fakų pasaulis pamatė
vm.Si,d0!e™,,:. n. - ® ' v tik tada/ kai jiedu užpuolė 
Kalbėtojas apgailės- Lenkiją iš abiejų pusių. Iki
tavo. kad prie ratelio daug ~ į Hitleris ugnimi spiaudė 
jaunimo dar nepriklauso, j R „ ,^-įzmą. o Mas. 
Dar labiau apgailestavo tą k į ]bė k Vokietijos 
jaunimą, kuns yra nuėjęs hj, j - Tai’buvo gudri
kreivais keliais (kalbėtojas, kad andumuS na-
matomai, turėjo minty ta f"lltlka-. Kad <»wumus P»
jaunimą, kuris yra susibūręs 
bolševikų kuopoje).

Dr. Galinis savo kalboje 
paminėjo dabar einantį ka
rą. Jis yra įsitikinęs, kad šį

auliui akis.

“Nelaimingi žmonės.”

“Keleivio” 48-tam nume- 
vienas korespondentai? 

karą diktatoriai pralaimės: pavadino komunistus, is 
Anglijos jie nenugalės. Bet “Laisvės’ ir “V ilnies” lioge- 
Anglijoj yra daug lietuvių, rių “nelaimingais žmonė- 
kurie jau dabar skaudžiai mi^-r . ...
karo paliesti. Amerikoje da- _ Man rodos, jog “laisvie- 
bar (prieš Kalėdas) yra or- čiai, “vilniečiai ir kiti ko- 
ganizuojamas laivas, kuris munistai yra net labai lai- 
nuvežtų Anglijos nukentė- mingi, kad gali taip laisvai 
jusiems nuo karo šiokių to- P° Dėdės Šamo skvernu gy- 
kių dovanų Kalėdoms. Ar venti ir veikti prieš jį. 
nevertėtų, sakė kalbėtojas, .9*. Jeigu jie butų dabartį* 
ir mums lietuviams tokių nėJ Lietuvoj ar Rusijoj, tai 
dovanų-auku parinkti ir nu- galima butų pasakyti, kad 
siųsti Anglijos lietuviams? ue nelaimingi. Čia gi, demo-j 
Tai butų graži parama ten kratinėj Amerikoj, galima j 
gyvenantiems lietuviams ir apsisiausti bet kokio “izmo i 
kartu gal turėtų politinės į skraiste ir daryti iš to neblo- ] 
reikšmės karui pasibaigus. ’ 83 bizni.

Toliau daktaras nurodė, .. . 77 ...
kaip lenkai smarkiai veikia Lietuvo* pabėgėliai, 
ir ruošia dirvą Lenkijos at- Iš antrojo Lietuvos pabė- i 
statymui. Viena anglė, len- gėlių sąrašo matosi, kad visi! 
ko žmona, esanti parašiusi jie yra šiokie tokie “balta. 
stambią kny gą anglų kalbo- kalnieriai” vyrai. Nekurie iš 
je. kur Įrodinėjama, kad lie- jų, matyt, gerai pasiturintįs 
tuvių, kaipo tautos, visai nė- žmonės. Bet Lietuvos skur- 
ra; kad Lietuvos valstybė džių tame surašė nesimato 
buvus sugalvota vokiečių. nei vieno. Jie, nabagai, pa-

Reikia pasakyti, kad drJHko likimo malonei...
Old TiGalinio pakeltas labai rim

tas klausimas. Mes lietuviai---------  ------------------
griebiamės darbo tik pasku- GRAIKAI PRADĖJO 
tinėj valandoj, bet neruo- NAUJĄ OFENSYVĄ 
šiam dirvos iš kalno. Reikė- PRIEŠ ITALUS, 
tų nepamiršti mus protėvių G įk . Albanijoj neduo.
patarles kad ne laitas sunis da ita]ams atsikviepti. Iš
lakinti; kuomet medžiot, rei. mušę juof |)ereių ^vaRf g 
kia. Štai. kad ir parama An- porto jrdįa ir Argirokastro 
glijos lietuviams: gražus, tvirtoviu dabar ^ikai puo- 
reikahngas sumanymas bet , v , į krv£in)j. fialų 
nervela. nukeltas. Kalėdos ,.anko^, dabar pasiliko tik 

du Albanijos uostai—Valo-

tėme iš rytų d. J. V. Stilsoną 
per plačią Ameriką aplan
kyti su prakalbomis lietuvių 
kolonijas, tai chicagiečiai 
musų organizatoriui parodė 
daugiau talkos, negu mes ti
kėjomės. Mes manėme, kad 
d. J. Stilsonas turės Chica
goje tik dvejas prakalbas, 
bet jis pasakė ketvertas. Tas 
musų supratimu yra per
daug. Mes skyrėme Chica 
gai keturias dienas: dvi die
nas prakalboms, o kitas dvi 
dienas organizacijiniam 
darbui. Draugai chicagiečiai 
panaudojo visas keturias 
dienas propagandai, o orga
nizaciniam darbui nieko. O 
tai įvyko todėl, kad Chica
gos “centralinę” kuopa LSS 
Centro Komitetas negalėjo 
susisiekti. Jos raštininkas 
dar nėra davęs nei vieno at
sakymo į LSS Centro Komi
teto sekr. paklausimus. LSS 
Centro Komitetas nori ko
operacijos su “centralinę” 
kuopa ir tikisi, kad po d. J. 
V. Stilsono prakalbų, chica- 
giškė LSS “centralinė” kuo
pa pasitaisys.

Rockforde, netoli nuo 
Chicagos. LSS kuopos netu
rime. Chicagiečių yra šventa 
pareiga daryti viską, kad 
Rockforde LSS kuopa įsi
steigtų. Chicagiečiai negali 
pasiteisinti, kad jie neturi 
spėkų. Jie jų turi, tik reikia 
tiuputį pasidarbuoti. Dabar 
laikas LSS organizaciją at-

LSS Centro Komitetas 
neturi finansų. Rengianties 
prakalbų maršrutui buvo 
priimta kai kurioms kuo
poms, kad jos pasirūpintų 
LSS Centro Komiteto finan
sine padėtimi. Tas primini
mas nebuvo veltui. Massa
chusetts draugai pirmuti
niai atsiliepė. LSS šešto ap
skričio konferencijoje drau
gai paskyrė LSS Centro Ko
miteto veiklai $25.00 aukų.
Pinigai jau LSS Centrę.

' Cambridge, Mass., LSS 
į 71 kuopa taip pat nebuvo 
kurti; ji savo susirinkime, 
apart duoklių ir visų kitokių 
sąskaitų, paskyrė LSS Cen
tro Komiteto veiklai $8.00.
Tikimės, kad ir kitos Massa
chusetts kuopos neatsiliks.
Aukos reikalingos musų vei
klai.
Musų reikalai Baltimorėje.

LSS 14 kuopa Baltimorėj 
buvo per kelis pastaruosius 
metus lyg ir apmirus. su 
LSS Centro Komitetu ryšių 
nepalaikė. Perkėlus LSS 
Centrą į Brooklyną, pradėta 
įupintis LSS 14 kuopos at
gaivinimu. lr ačiū draugės 
T. Matuliauskienės pasidar
bavimui, LSS 14 kuopa atgi
jo. Aišku, draugė Matuliau- 
skienė daug darbo įdėjo i 
LSS prakalbų surengimą, 
kurios įvyko 4 lapkričio Lie
tuvių Svetainėje. LSS Cent- į statuti, nes to reikalauja gy- 
ro Komitetas labai dėkoja : venimas. Jeigu mes dabar 
T. Matuliauskienei ir ki-į praleistume auksinę progą, 
tiems už tokį gražų pasidar-' kurią turime, tai kitos tokios 
bavimą! vargu sulauktume. Anot to

Drg. J. V. Stilsonas pra- posakio — kalk geležį kol 
nešė iš Baltimores, kad po karšta! Taip ir dabar turi 
įvykusių prakalbų LSS 14 but. Diktatūros teorija prak- 
kuopa tapo žymiai sustip- i tikoje liko nuožmi priespau- 
rinta, gauta keli nauji na- da žmonijai. Socialistų lai
vini. LSS Centro Komitetą? s Rytasis demokratijos princi- 
tikisi. kad po T. Matuliaus- pas pasilieka nesumušamas. 
kienės ir kitų vadovybe LSS nes demokratijose žmonės 
14 kuopa pradės smarkiau i turi daugiau laisvės ir dau- 
veikti. giau duonos, negu diktatūrų
w . įvaldomose šalyse. DarboMu«, ve.kl. Penn.ylvan.jo. žmonių mas& kovoja

valstijoj. pr-e- diktatorius. Tą parodė
Buvo manoma Pennsylva- j ir šios šalies prezidento rin- 

nijos valstijoje atgaivinti vi- j kimai. Tą parodo Anglijos 
są eilę kadaisia gyvavusių! žmonių desperatiškas gyni- 
LSS kuopų. Prieš rengimą' masis nuo diktatoriško ant- 
drg. J. V. Stilsonui prakalbų į puolio. Tą parodo ir Graiki- 
maršruto teko susisiekti su:! jos masių išstojimas prieš 
Philadelphia, Eastonu, Wil- Italijos juodmarškinius. Iš 
kės Baniu, Kulpmontu. Mi-i visko numatoma, kad anks- 
nersville, Mahanoy City ir • čiau ar vėliau demokratijos 
Pittsburghu. Bet dėl laiko i principas parblokš ant šono 
stokos (d. J. y. Stilsonas' diktatorius, kaip pereito pa
turi dirbti “Naujojoj Gady- j saulinio karo audros pai
nėj”), kalbėtojas negalėjo Į bloškė monarchus. Mums 
į visus tuos miestelius nu- dabar laikas veikti.

įT kuopas atgai- chicagoje yra apsčiai mu- 
vinti. Tas bus padaryta ve- lietuviškos inteligentijos, 
hąu nes susisiekimą su to- j? kelis metus žvyravo, 
mis kolonijomis LSS Centro;^ kritus Lietuvai pį mu. 
Komitetas padare. T^esa, donojo imperializmo letena. 
Wilkes Barrej po d. J. V. chicagiečiai pirmutiniai su- 
Stilsono prakalbų SLL kuo- gkato* lbėtf Lietuvos ne
pa susikūrė. Gražus senų so. į priklau^mvbę. Jie pirmutj.
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peivėlai pakeltas, 
jau čia pat

Dr. D. Pilka kalbėjo kaip na Durazzo. Jei graikams 
medikas. Jis ėmė smerkti paVyks paimti ir tuos, tai 
alkoholį ir ragint mažiau, italų aimija Albanijoj bus 
arba visai jo nevartoti. Ži- atkirsta nuo juriu ir Musso- 
noma. daugumai jo kalba Jinis negalės jai pristatyti 
nepatiko, nes publikoje dar jokios pagalbos iš Italijos.
vakarienei neprasidėjus jau* _ ________
matėsi išsikaušusių. DIDELIS GAISRAS

Bet d r. Pilkos kabia buvo AKRONE.
vietoje. Iki šiol musų žmo- §j panedėlį Akrone užsi-, 
nės manydavo, kad už gir- Į degė Lowenthal Rubber Co. į 
tuokliavimą tik kunigai baž-;įmonė. Gaisras buvo labai: 
nyčiose barasi, bet salese didelis ir desė apie 48 va.; 
gali gert kiek telpa ir daiyt landas.
ką nori. Bet reikėtų eit prie________
to, kad ir viešuose parengi- KRITO 20,090 JAPONŲ, 
muose perdaug gėrimo ne- i Kinieč:ai nraneša kad
butų. Išsigėrę žmonės nesu* iunek provinciioi iie naklo-’ 
sivaldo. štai, kad ir šitoj va- * P™.1’
Ralienėj: i^yaitėms be- 1
dainuojant vienas “grino-įdauS karo glohl<K---------------------------

rius” ėmė savo ožišką balsą; 
kaišioL Arba vėl: būrys vy- j 
rų. gerokai įsismaginusių,: 
susikibo į būrį ir kad ėmė j 
bliauti (atsiprašau — dai
nuoti). tai net sienos dreba !
Tai nekultūringa.

TW

t

cialistų draugų būrelis ir jų niai suorganizavo “Demo-
impatiky susirase į LSS i^atijos ir Lietuvos Gynimo 

kuopa. Kituose miesteliuose Sąjungą." Chicagiečiai su- 
LSS kuopos SĮBikui-s vėliau, delegicij, pasi-
nes musų judėjimui yra pn- matymSi si, prezidentu Roo- 
tanancių gana daug zmo’ .eVeltu Lietuvos nepriklau- 
nsomybės reikalais. Visa tai 

Musų reikalai Illinois ' rodo, kad chicagiečiams rei- 
▼alstijoje. 'kia tik įsijudinti, įsismagin-

Chicagoje turime taip va-į**- ° spėkų pas juos yra.
dinamą “centralinę” LSS] Mu*ų reikaUi Michifano 
kuopa. Kada Chicagoje bu-; raitijoje,
vo LSS Centro Komitetas.'
draugai socialistai veikė . Grand Rapidse mes turė- 
smarkiau. Bet kaip LSS kuopą. Ir dabar
Centro Komitetas jio pasku- v, a keli ten musų draugai, 
tinio LSS suvažiavimo tapo Su jais buvo bandoma už- 
perkeltas į Brooklyną, bu-^egsti ryšiai, bet nepavyko 
vusi LSS centralinė kuopa teigiamų rezultatų. Jie 
apsnūdo. Kas tame kaltas, | prisidėjo pne surengimo pp. 
lai sprendžia patys chica-' Daužvardžiui ir Vileišiui
gieciai.

Tiesa, kada mes jiasiun-

•m r«Li< T
thr A«Mwiatinii* run**’*

t« bei* *re^ne »be Meal« »nd 
*( i»wr rwwmry. Ik* l uite* 

State* 9t Amerirm t« revere it* law« 
•m* ia>pirt other* lo nuperi mn«< «bej 
Urna, aa* la all way* te nM la laaklas 
tbfci eeeatry ęrrater aa* better"

prakalbų. Bet kai buvo 
kreiptasi į juos, kad sureng
tų d. J. V. Stilsonui prakal
bas, atsisakė. Buvo para
ginti atgaivinti LSS 51 kuo
pą. Gautas toks atsakymas: 

j “Negalime, visi nusenome ir 
; nėra kam veikti.” LSS Cen- 
tro Komitetas tam netiki. 
Veikti darbininku labui se-

natvė negali pakenkti. Jeigu Į ka organizacinį darbą dirb.
žmogus fiziniai sveikas, am
žius negali but jam užtvara. 
Senumas yra įsivaizdinimas. 
Kaip jaunam, taip ir senam 
reikia gyventi. O jeigu rei
kia gyventi, reikia ir veikti. 
Grand Rapids draugai turė
tu atjaunėti ir pradėti socia
listinėje dirvoje daugiau 
veikti.

Detroite musų reikalai ne
blogi. Ten turime darbštų ir 
sumanų d. J. Besusparį LSS 
116 kuopos sekretorium. Jis 
kooperuoja su LSS Centru. 
Su 116 kuopa malonu turėti 
reikalus! Kada tik į juos 
kreipiesi, visuomet gauni 
nuo d. J. Besuspario kuo pil- 
niausį atsakymą. Tai pavyz
dingas draugas! Jie mokėjo 
sumobilizuoti vietinias lietu
vių organiza ?'ias surengi
mui d. J .V. .Stilsonui pra
kalbų. Vyrai užtai!

Clevelande mes neturime 
LSS kuopos. Bet tikimės, 
kad LDD draugai atsilan
kius d. J. V. Stilsonui, pasi
rūpins socialistų kuopą su
tverti.

Akrone. Ohio, turime LSS 
20 kuopą. Drg. B. Versiac- 
k»s yra jos sekretorius. Jie 
su visom vietinėm lietuvių 
pažangiom organizacijom 
rengia d. J. V. Stilsonui pra
kalbas. Ten musų draugai 
moka veikti. Jie turi gražios 
įtakos vietos organizacijose. 
Akroniečiai pasilaiko prie 
cento: jie turėtų nepamiršti 
LSS Centro Komiteto veik
los ir keliatą dolerių tam 
tikslui paauko.i. Mes mano

me, kad jie tai padaiys.
Musų reikalai Kanadoje.

Toronte yra gražus So
cialdemokratų Federacijos 
narių būrelis. Jis veikia ga
na taktingai. Jie prisidėjo 
pp. Daužvardžio ir Vileišio 
prakalbų surengimo. Ir jie 
suruošė ant gana plačios 
skalės prakalbas d. J. V. 
Stilsonui. Jie gana gausiai 
teikia raštų musų socialisti
nei spaudai: “Naujienoms,” 
“Keleiviui,” “Naujajai Ga
dynei.” Jie nuoširdžiai pa
laiko ryšius su LSS Centro 
Komitetu.

Montreale, Kanadoje, mu
sų reikalai nekoki. Ten kitą
syk gyvavo LSS kuopa. Bet 
dabar, rodos, ji yra pakriku
si. Teko susisiekti su keliais 
ten esamais musų priete
liais, bet teigiamų rezultatu 
nepasiekta. Jie skudžiasi. 
kad einamasis Europoje ka
ras taip paveikė, kad daug 
veiklesniųjų socialistų turė
jo iš Montrealo išvykti, o 
kurie liko, negali taip grei
tai susisiekti su vienas kitu. 
Jie mano. kad po kiek laiko 
susitvarkys ir pradės veikti. 
Geros kloties.

Musų veikla New Yorko 
apylinkėje.

Brooklyne LSS 19 kuopa 
savo narių skaičiumi, turbut, 
stovi geriausia. Tiesa, ji tu
rėtų dar geriau stovėti, nes i 
Brooklyne yra gana plati

ti. Apart ęavyzdingo darbo 
savo valstijoje, massachu- 
siečiai paremia finansais 
LSS Centro Komitetą, kad 
galėtume kur reikia pasiųsti 
agitatorių-organizatorių, ir 
organizuoti naujas kuopas 
arba silpnai gyvuojančias 
sustiprinti. Mes tą jau ir da
rome. Dig. J. V. Stilsono 
maršrutas musų kuopas žy
miai sustiprino, kaip kur ir 
visiškai naujas suorganiza
vo. Prakalbų maršrutas pa
vyko gerai.

Mes su tuo neapsistosime. 
Kaip tik praeis šventės, mes 
imsime Connecticut valstiją 
į savo rankas. Mes .visoj eilėj 
Connecticut miestelių turi
me socialistinių žmonių, o 
LSS kuopų neturime. Mes 
užmezgiam ryšius su savo 
prieteliais ir leisime vieną- 
kitą agitatorių, kad tuose 
miesteliuose įkurtų LSS 
kuopas. Mes manome, kad 
tas mums pavyks.

Reikia priminti, kad LSS 
Centro Komitetas ir LDD 
Centro Komitetas, taip pat 
ir LSS ir LDD kuopos gana 
glaudžiai h* sutartinai dirba 
bendrą darbą. Į LSS oigani- 
zaciją žiūrima kaipo į poli
tinę socialistinę pilnoj to žo
džio prasmėje. Į Lietuvių 
Darbininkų Draugiją žiūri
ma kaipo į kultūrinę socia
listų organizaciją. Ji yra 
bendrai susirišusi su musų 
LSS organizacija ir mes dir
bame bendią darbą, organi
zuodami LSS ir LDD kuo
pas bendrai ir draugiškai 
jausdamiesi, kad dirbame 
darbininkišką darbą. LSS 
nariai jaučiasi, kad LDD yra 
jų organizacija, o LDD na
riai jaučiasi, kad LSS orga
nizacija yra jų organizacija. 
Tai tokia nuotaika gyvuoja 
šiandien musų tarpe.

LSS CK sekretorius.
J. Buivydą*.

LAIŠKAS APIE LIETUVĄ

Man būnant šią vasarą 
Lietuvoje atėjo dabartiniai 
rusai, todėl teko šis tas pa
stebėti. kad ir trumpai.

Sulyg mano pastebėjimų, 
tai tenai da nebuvo taip blo
ga, ypač ūkininkams. Ūki
ninkai patys sakė, kad po 
įusų valdžia esą nebloga. 
Beveik da geriau, negu prie 
Smetonos buvo.

Per ta trumpą laiką aš 
nieko bloga nepastebėjau. 
Už dyką nieko neima iš ūki
ninkų. vis užmoka pinigais; 
o jeigu kareiviai ne užmoka, 
tai nuėjai į valsčių ir vals
čius užmoka už paimtą iš 
ūkininko produktą.

Žydams ilgi neduoda ūki
ninkų išnaudoti; žydai turi 
mokėti nustatytą kainą. 
Man teko su vienu ukinin
ku šnekėti, tai jis papasako
jo, kaip žydai norėjo vieną 
ūkininką apgauti, bet rusų 
kariuomenė nedavė apgauti. 
Buvę taip: ūkininkas vedėsi 
raguotį į paskirtą vietą par
duoti. Žydai jį pasitiko ir

dirva, tik reikėtų įdėti dau- nupirko tą raguotį už pusę 
giau darbo. Veikiausia jiej^1110^ nuS^
taip ir padarys ateityje.

LDD Cliffside, N. J., davė 
pasiulyma suorganizuoti iš 
LSS ir LDD kuopų apskritį 
New Yorko apylinkėj. Kon
ferencija bus gruodžio 15 
dieną, Cliffsidėje, N. J. 
Toks apskritys butų naudin
gas ir jis veikiausiai susior
ganizuos. Massachusetts val
stijoj panašus apskritys yra 
ir jis ten lošia gana žymią 
rolę. Jeigu New Yorke toks 
apskritys įsikurs, tada ir čia 
sutvirtės musų judėjimas.

Mes negalime girtis, kad 
kitame visu plotu, ne! Turi
me vienur-kitur trukumų, ki
tur stovime vidutiniai. Mas
sachusetts valstijoje mes 
stovime geriausia. Ten mu
su draugai moka veikti, mo

ta. Mat. ūkininkas tikros 
kainos nežinojo. Bet kai pa
sakė apie tai rusų kareiviui, 
tai tą žydą sulaikė ir liepė 
užmokėt pilną kainą. (Ar 
tai rusų kareiviai Lietuvoje 
gali žmones areštuoti ir įsa
kymus jiems davinėti? Juk 
tai ne kareiviu, bet teismo 
dalykai!—Red.) Palikęs.

>730 UŽ 50 CENTŲ 
KNYGĄ.

Austin, Tex.—^Vienas as
muo pasiskolino Texas uni
versiteto knygyne 50 centų 
vertės knygą ir negražino 
jos per 40 metų. Per ta laika 
susidėjo $730 pabaudos už 
knygos negrąžinimą, tačiau 
knygynas nutarė tą pabau. 
dn kaltininkui dovanoti.

‘t
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Įvairios Žinios.
AMERIKOS LĖKTUVAI
ANGLIJAI SIUNČIAMI 

ORU.
U Kanados j Anglija ima tik 

10 valandų laiko.
Pereitų sąvaitę vokiečiai 

pasigyrė, kad jų submarinai. 
kurie matomai slapstosi Ai* 
rijos uostuose, į vieną dieną 
paleido jūrių dugnan 17 An* 
glijos laivų, kurie plaukė iš 
Amerikos pro Airiją.

Dėl šitos žinios Amerikos 
visuomenėj kilo nemaža su* 
sirupinimo, nes buvo mano
ma, kad su tais laivais galė
jo žūti daug orlaivių, ku
riuos Amerika siunčia Ang
lijai.

Bet dabar paaiškėjo, kad 
Amerikos lėktuvai Anglijai 
yra ne jūrių laivais gabena
mi. bet oru siunčiamu Šitoj 
transportacijoj dirbą 90 A- 
merikos vyrų. Iš Kanados į 
Angliją jie nulėkdina nau
jus bombanešius per 10 va
landų.

Orlaivių Anglijai prista
tymas yra pavestas ameri
kiečiui G. R. Hutchinsonui 
iš Baltimores, kurio visa šei
myna yra atsidavusi aviaci
ja t Pereitą sąvaitę Hutchin. 
sonas pasakė spaudos atsto
vams, kad nuo lapkričio mė
nesio pradžios Amerikos 
lėktuvai nuolatos yra siun
čiami oru ir da nei karto 
jiems neteko' susidurti su 
priešu.

Pirmutinis toks transpor
tas, susidedąs iš septynių 
greitųjų Lockheed-Hudsono 
bombanešių, buvęs pristaty
tas Anglijon spalių mėnesy, 
sako Hntchinson. Jis pats ir
gi skridęs su tuo transportu. 
Jo orlaivis nusileidęs Angli
joj už 8 valandų 50 minučių 
nuo pakilimo Šiaurės Ame
rikoj. Kiti užtrukę kelionėj 
10 valandų. .

kiekvienam orlaivy skren
da 3 žmonės: lakūnas, jo pa
dėjėjas ir radijo operato
rius. Šitoj tarnyboj dabar 
esą 60 lakūnų ir 30 radijo 
operatorių.

AIRIJOS PAKRAŠČIUO
SE SKANDINAMI ANG

LUOS LAIVAI.

Pasirodo, kad pavojin
giausia Anglijos laivams 
vieta yra aplink Airiją. Pe
reitą panedėlį vokiečių sub
marinai irgi užpuolė 10 lai
vų konvojų netoli nuo Airi
jos ir du jų nuskandino. Ai
riai. kaip fanatiški Romos 
katalikai, yra miltini Angli
jos priešai ir todėl labai ga
limas daiktas, kad jie duoda 
vokiečių submarinams prie
glaudą savo uostuose, iš ku
rių tie atakuoja Anglijos 
laivus su maistu. Anglai pra
šė, kad Airija duotų jiems 
vietos savo uostuose, bet ai
riai atsisakė. Jeigu Anglijos 
vietoj butų Vokietija, tai Ai
rija senai jau butų sudaužy
ta į skeveldras ir visi jos uo
stai butų okupuoti.

Trumpai Apie Viską
Los Angeles mieste pasi

rodė influencos epidemija. 
Pereitą sąvaitę pasirodė jau 
55.000 susirgimų ir 70 mir
čių. Vienam tik kalėjime, 
kur yra 2,100 kalinių, 400 jų 
apsirgo.

Prezidentas Rooseveltas 
išplaukė į Pietų Amerikos 
pakraščius apžiūrėti tas vie
tas, kur bus statomos bazės 
Jungtinių Valstijų laivynui.

Per lapkričio mėnesį A- 
merikos armijos ir laivyno 
einamiems reikalams išleis
ta $365,233.578. Tai yra 
apie 30 milionų daugiau, ne
gu buvo išleista per tą patį 
mėnesi 1916 metais, kuomet 
Amerika kariavo.

Rumunijos valdžia pradė
jo jau tramdyt “geležinės 
gvardijos” fašistus. Jiems 
uždrausta dėvėt žalius marš
kinius ir įsakyta per 3 die
nas atiduoti visus ginklus.

Politikieriai Mėgsta Reklamuotis

ITALAI DUOSIĄ SMŪGI 
ATGAL.

Jugoslavijos sostinėj Bel
grade kalbama, kad jau tre
čią sąvaitę italai ruošiasi 
kontratakoms Albanijoj.. Jie 
duosią graikams tokj smūgį, 
kad visi stebėsis. Kontr
ofensyvą italai pradėsią 
apie kalėdas. Ar taip bus. 
tai lieka dar pamatyti. Tuo 
tarpu gi graikai pila italams 
į kailf ir grūda juos visu 
frontu atgal. Pereitą sąvaitę 
graikai buvo užėmę jau dau
giau kaip aštuntadalį visos 
Albanijos, paėmė kelis svar
bius miestus, paėmė 5,000 
italų nelaisvėn ir daug karo 
grobio.

AUKOS DARIAUS-GIRĖ
NO PAMINKLUI.

Dariaus-Girėno pamink
lui statyti fondo komitetas 
prisiuntė mums 14-tą aukų 
sąrašą iki 1940 m. spalių 19 
dienos. Pagal tą sąrašą, au
kų gauta iš sekamų šaltinių:

Iš LDS 5-tojo seimo, $15.
Iš Brooklyno Martino Liu

terio D-jos narių per Feliksą 
Smaidžiuną, $6.

K. Karaktinas iš šv. Jur
gio D-jos Brooklyne prisiun
tė $2?5

M. Stakovas iš LDS 1 kp. 
prisiuntė $1.

S. Aukštuolis iš Brookly
no, $5.

SLA 173 kuopa. $5.
Pasirašo komitetas: S. 

Briedis, J. šaltis, W. Shabu- 
nas, J. Spurga, A. Gudonis, 
J. Karpus ir J. Kairys.

Prie aukščiau paduoto au
kų skelbimo. Fondo kores
pondentas J. š. dar prane
ša. kad vasario 2 d. yra ren
giamas paminklo naudai 
koncertas, kuris įvyks 
Grand Paradise salėj, Broo
klyne, 4 valandą popiet.

Planą paminklui ruošia 
Juozas K. Stelmokas, jaunas 
lietuvis dailininkas. Tai bu
siąs jau antras planas, nes 
vieną esąs jau padaręs dai- 
linink as Subačius.

Naujas ~ Meksikos prezi
dentas Camacho žada at
steigti draugiškus santikius 
su Anglija. Santikiai tarp tų 
dviejų valstybių buvo nu
traukti 1938 metais, kuomet 
Meksika nusavino Anglijos 
kapitalistų žibalo pramonę.

VVashingtone jau statomi pastatai prezidento Rooosevelto įvesdinimui trečiajai tarnybai. 
Keli politikieriai, pasiėmę į rankas tų darbų planus, pozuoja spaudos fotografams. Turbut 
niekas tiek nemyli matyti savo snukį laikraščiuose, kaip tipingas Amerikos politikieris.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1941 METAMS.

Ar jau užsisakėt “Kelei
vio” Kalendorių 1941 me- 

i tams? Jei dar neužsisakėt, 
į lai išsiųskit užsakymą da- 
; bar.

Kalendorių parankiausia 
į už t isą kyt i prisiunčiant pre- 
! numeratą už “Keleivi.” Bet 
; nesunku ir atskirai užsaky- 
' mą prisiųsti. Musų skaityto- 
įjams Kalendoriaus kaina— 
i 25 centai. Kvoterį galima 
; suvyniot i popierėlį ir Įdėt Į
• voką kartu su laišku.
• Dabar Kalendorius viaU'
■ spaudoje ir neužilgo bus ga
tavas. Taigi prašome pasi
skubinti su užsakymu, kad
galėtumėt Kalendorių gauti 
da prieš Kalėdas.

1941 metų Kalendoriuje 
i bus daug įdomių dalykų.
; Bus atspausdinta Lietuvos 
pavergimo istorija ir kaip 

j dabar Amerikos lietuviai 
i rūpinasi paliuosuoti savo tė. 
i vų kraštą nuo svetimų oku-
■ pantų.

Tilps pamokinantis pa
aiškinimas, kaip via daromi 
visokie sūriai—ameri kon iš-

NUSKANDINO ŠVEDŲ 
LAIVĄ.

Ižpereitą nedėldienį vo
kiečių submarinai Airijos 
pakrašty nuskandino Švedi
jos žvejų laivą “Veronica.” 
Matyt. užpuolikai manė, 
kad tai anglų laivas. “Vero- 
nicos” įguloj buvo 23 žmo
nės; išsigelbėjo tik 3.

ALUMINO STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

New Kensington, Pa. — 
Už perei tą sąvaitę sugiyžo j 
darbą 7.500 alumino dirbtu
vės darbininkų, kurie buvo 
metę darbą dėl to. kad vie
nas išju atsisakė mokėti 
duokles CIO unijai.

ORE SUSIKŪLĖ 2 LĖK
TUVAI.

Netoli nuo Indianapolio 
susikūlė du orlaiviai, vienas 
milicijos, antras privatinis. 
Abudu sudužę nukrito že
mėn ir katastrofoj žuvo 3 
asmenys.

e-

PAKLYDĘS MEDŽIOTO
JAS NUSIŽUDĖ.

Calais. Me.—Pereitą ne
dėldienį netoli nuo čia buvo 
rastas girioje su persipiauta 
gerkle John Mulholland, 19 
metų amžiaus jaunuolis, 
kuris išėjęs medžioti pakly
do ir, bijodamas sušalti, nu
sižudė. Jo pėdsakai ant snie
go liudija, kad jam buvo ap
sisukus galva ir jis klampo
jo aplinkui nedideliu ratu ir 
turėjo but jau tiek nuvar
gęs. kad ir šautuvą buvo pa
metęs.

RUMUNIJOS FAŠISTAI 
PAPIOVĖ 400 ŽMONIŲ.

Budapešto žiniomis, faši
stų teroras Rumunijoj jau 
pradeda atslūgti. Per septy
nias savo šėlimo dienas jie 
išskerdę apie 400 žmonių. 
Jie žudė buvusios karaliaus 
Karolio valdžios narius ir 
jos šalininkus. Tai buvo toks 
pat teroras, kaip Rusijoj bu
vo bolševikams valdžią pa
ėmus, arba kaip buvo Vo
kietijoj naciams užviešpata
vus.

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Tacoma, Wash.—Colum
bia Powder Co. dirbtuvėj, 
kur gaminamas sprogstamo
sios medžiagos, pereitą pa
nedėlį sprogo tonas dinami
to, užmušdamas 4 darbinin
kus. Kelios dienos atgal pa
našus sprogimas įvyko Du 
Ponto parako dirbtuvėj. 
Kažin, ar tai nebus "penkto
sios kolonos” darbas?

Per vieną karo mėnesį Ita
lijos orlaiviai bombarduo
dami Graikijos kaimus ir 
miestus užmušė 604 žmones, 
o sužeidė 8070.

Italai protestuoja, kad 
graikai vaitoja “barbariš
ką” ginklą, būtent, durtuvą. 
Bet kai italų orlaiviai mėto 
bombas į miestus ir kaimus, 
naikindami civilių gyvento
jų namus, žudydami vaikus 
ir jų motinas, tai tas “ne 
barbariška!”

Washingtone kilo suma
nymas duoti Angli j a i 
$2.500,000,000 paskolą pen
kiems metams. Paskola tu
rėtų buti Anglijos aukso 
produkcija.

Anglų orlaiviai anądien 
bombardavo Neapolio mies
tą Italijoj, taikydami bom-į 
bas i geležinkelių stotis ir j 
gazolino sandėlius. Sukelti į 
gaisrai matėsi per 20 mylių, j

Londono žiniomis, anglai 
užsakė Amerikoj 60 naujų 
prekybos laivų. Be to, ang
lai nuolatos perka Ameriko
je vartotus laivus, kai tik 
kas pasiūlo laivą pardavi
mui.

Ateinantį sausio mėnesį 
armijos tarnybon bus pa
šaukta 160,000 registrantų.

NEGRŲ VERGIJOS 
TVARKA.

Zarasuose įvestos “sočia-! 
listinės rungtynės” dirban-j 
tiems viešuose darbuose. Iš; 
šių “rungtynių” sužinome, 
kaip negailestingai yra eks
ploatuojami darbininkai. 
Esanti įvesta tokia naujovė: 
darbininkai dirba 25 minu
tes, o 5 minutes ilsisi. Darbo 
ir poilsio laikas yra griežtai 
brigadierių prižiūrimas. 
Darbui pradėti bei baigti ir 
poilsiams yra duodama švil
puku signalas. Kiekvienas 
brigaderius turi švilpuką ir 
išgirdęs švilpant ši signalą 
perduoda toliau, tokiu budu 
švilpimas perduodamas per, 
20 kilometrų atstumą.

“Griežtai darbą prižiūrin
tieji brigadieriai, švilpukai 
ir “rungtyniaujantieji” dar
bininkai labai primena lai
kus, kai dar buvo naudoja
mas vergų nėgių darbas...

WORCESTER, MASS.
Medžiotojas nušalo kojas 

ir rankas,
Musų apielinkėje plačiai 

žinomas jaunuolis Juozas 
Karalius, vadinamas Carol,! 
pirmiau buvo neblogas; 
kumštininkas, bet paskuti
niais laikais dirbo Endicott 
Street kliube už gaspadorių.! 
Gruodžio 5 d. ryte jis su 
draugais išvažiavo į Hard- 
wicko girias medžioti stir
nų. J. Karalius sako pašovęs 
stirną, bet toji pabėgo. Jis 
sekė ją pėdsakais ir besek- 
damas girioje paklydo, už
puolė jį naktis ir gerokas 
šaltis. Jis išvaikščiojo miške 
15 valandų, brisdamas per 
upelius sušlapo kojas ir tiek 
privargo, kaįd toliau nepa- 
jiegė eiti. Bet šiaip-taip da- 
sigavo prie farmerio Mele- 
sono. Pabeldęs farmerio du
ris jis jau negalėjo iš nuo
vargio nei kalbėti. Bet far
merys įsileido ji į stuba ir 
pastebėjo, kad Karalius 
blogoj padėty. Jo drapanos 
buvo perdėm šlapios nuo 
prakaito, šautuvas prišalęs 
prie drapanų, viena ranka 
ir abi kojos nušalusios. Far- 
merio butą gero žmogaus, 
jis tuojaus pataisė Karaliui 
šiltų gėrimų ir liepė gerti, o 
kojas ir ranką mirkė šaltam 
vandenyje iki jos atsigavo. 
Pa«kui iššaukė jo brolį par
vežti jį namon. Jį nuvežė Į 
Worcesterio miesto ligoni
nę. Linkime J. Karaliui 
greitai pasveikti.

K. P. ŠimIconis.
----------------------------- —

Pajieškau Darbininko
Farmos darbininkas, nuo 20 iki 50 

metų amžiaus, darbas ant visados. 
Žiema mokam $25, o vasary $.”.0 už. 
mėnesi. Valgis, ruimas ir apskaito
mas. Turi mokėt gerai karves melžti, 
trokų draivvt. valdyt traktorių ir ki
tokį farmos darbų. Atsišaukit grei
tai. J. ORIN, (0)

R. 3, Box 37. Merrill, Wis.

LIETUVOJE NEBEGALI*
MA GAUTI AUTOMO

BILIŲ.

Lietuvos Infonnacijų Biu- 
io korespondentas praneša, 
kad didžioji Nepriklauso
mosios Lietuvos kooperaty
vų sąjunga “Lietūkis” turė
jo sovietų automobilių fab
riko “ZIS” (Zavod imeni 
Staliną) atstovybę Lietuvo
je. Nora sovietų automobi
liai neturėjo pasisekimo, bet 
vis dėlto vienas kitas auto 
mobilis buvo Lietuvoje par
duotas.

Atėjus bolševikams, tas 
pats “Lietūkis” diena iš die
nos skelbiasi laikraščiuose, 
kad jis nori pirkti vartotus 
automobilius. Patirta, kad 
minėtas sovietų fabrikas 
“ZIS” dabar "Lietūkiui” 
automobilių nebepristato. 
nes Lietuva jau nebėra už
sienis. o sovietų tikslas tėra 
savo automobilių pristaty
mais siekti ir propagandos, 
ir gauti svetimos valiutos. 
Okupavus Lietuvą, sovie
tams jau neberupi tenai par
davinėti savo automobilių, 
nes iš ten svetimos valiutos

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

PET. LAMSARGIENE
1814 S. VVater SU Philadelphia. Pa.

ii<pw^ru>T®> raiengviTHmas 
ReemeHškų Skansimj

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų. išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
ir.entas ūmai suteikia laukiamą pa-' 
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dčliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ExpeUerio. Reikalaukite Pain- 
BapeUerio su inkaru ant dėžutės.

negi gausi. Iš “Lietūkio” 
konfiskavus visus automo
bilius, net tuos, kurie jo bu- 

; vo naudojami savo reika
lams. pats kooperatyvas pri
verstas per laikraščius jieš- 

! koti nors sunkvežimio.

APSIVEDIMAL
Noriu susirast mylimų draugę ap- 

; sivedimo tikslu, kuri mylėtų tvarkyt 
! ramų šeimyniškų, gyvenimų, gali but 
i mergina arba našlė be šeimynos, tik 
; kad nebūtų senesnė kaip 48 metų. Aš 
esu našlys, 48 m., esu Amerikos pilie
tis. turiu savo farmą 94 akrų. Dau
giau žinių per laiškų. Ch. K. (1) 

R. D. 1, Box 54, Frenchtown, N. J.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 19 METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Zilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Sias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa 
»ti taiso žilus plaukus koki bu- 
co, bet nėra dažai. Nėra nieko ui 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB COn

DepE. 4.
P. O. Box 305, Clinton, Ind.

kas, šveicariškas, limburgiš- 
kas. miunsteriškas ir kiti.

Bus paaiškinimas ir apie 
tai, kaip namie išdirbamos 
visokios odos ir mažų žvė
riukų kailiukai.

Rasite taipgi daug Įdo
mių žinių iš mokslo srities 
ir daug naudingų patarimų 
bei nurodymų, iš ko ir kaip 
kas daiyt.

Be to, tilps daugybe viso
kių statistikų, eilių ir pa
veikslų.

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

South Boston, Mass.

Sveikata—Brangiausią 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins 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.
< Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (->

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Eaurth SU So. Boston. Masa.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska
noti. krinta, vartok 

ALEX ANDERES 
SHAMPOO 

50 centų už bonką ir 
ALENANDER’S

STIPRINANTI TONIKĄ.
50 centų už bonką. Prisiunčiam 

ir per paštą.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROAIDVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Parsiduoda Irt kambariu Nam»< ir 
visais įrankiais DUONKEPYKLA, 

'i ’tnvin kolonijoj. Kostumeriu turimo 
anie -Irtrt. Prie tn ivairiu draugijų, 
kiinbų, parapijos ir biznierių paren
gimai duoda užsakymus mums. Ne- 
<eni ir Kabys lietuviški kepėjai gali 
nasidaryti gera gyvenimą. Mes šia 
kepykly išlaikėme 26 metus. Dabar 
musų senatvė verčia ja perleist ki
tam. Biznis gerai įdirbtas. <1)

ALEKSANDRA MIKAI.AJVNA9 
S. Paca st., BahiiKore, Md.

VIRĖJA
POKŠIU JUOJOty

/S KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO.. Ine
TELEFONAS SI LAFAYETTE ST„ 

WORCESTER, MASS.

KURIE NORIT TIKU: 1410 Columbia Road, 
Sonth Boston, Most. Tel. SOUth Botton 2271.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: "KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Karas Europoje

“NAUJIENOS"
r 1739 South HabM SfcrM

GHIGAQ<L RAINOM

.•
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M. MICHEISONIENR.

KALĖDŲ DOVANOS.
Ir vėl ateina Kalėdos! Ir 

vėl prasideda Kalėdų ir 
Naujų Metų dovanų pirki
mas. Kiek energijos, rūpės-

J|' “Keleivis” Sutaupė 
Jiems S215.00. i

Musų Kaimynai NN yra 
pavyzdingi žmonės. Vyras; 
turi neblogą darbą ir uždir- j 
ba $35 per sąvaitę. Bet ren-

Vokietijoj atsirado nauja j dos už kambarius reikia mo- 
‘garbingų turtuolių klasė/’ keti $38 per mėnesį. Žmona 

susideda vien iš moti-

Datulių “Karalaitė”

TURTINGOS VAIKAIS.

REDAKCIJOS 
. ATSAKYMAI.

Evai Petruvienei.—Tams- 
sta klausi, kodėl Susivieniji
me neduodama jaunuoliams 
apmokamų vietų? Nors tai 
ne musų dalykas, bet galim 
paaiškinti, kad apmokamų 
vietų Susivienijime yra ne
daug. Algas gauna tik P. Ta
rybos nariai ii* redaktorius, 
kurie nėra keno nors skiria
mi, bet renkami. Kodėl SLA 
nariai neišrenka toms parei
goms jaunuolių? Veikiausia 
todėl, kad senesni turi dau
giau patyrimo. Dabar Susi
vienijime eina naujų narių 
prirašinėjimo vajus ir to va
jaus darbininkai pasidaro 
nemaža pinigų. Per pereitą 
vajų jiems buvo išmokėta 
apie $10,000. Progos čia at
daros visiems. Tačiau dilba 
tik senesnieji naiiai. Jau
nuoliai. kiek mums žinoma, 
vajuje nedalyvauja. Tas jau 
ir parodo, kad jiems stinga 
reikalingo patyrimo. O jeigu 
jie nesugeba nei vajuje pa
sirodyt, tai ar galima norėti, 

Supiaustyk lašinius ilgais organizacija rinktų juos

BULVES RUSIŠKAI.
6 vidutinės bulvės.
1 svogūnas.
2 šaukštai sviesto.
3 šaukštai rūgščios Smeto

nos.
Druskos ir pipirų.
Nuskutus bulves supiaus. 

tyk nedideliais keturkam- 
į piais gabalėliais, užpilk tru
putį vandens, kad neprisvil
tų. bet kad visas bulves ne
apsemtų. Gerai pasudyk, į- 
berk pipirų, sudėk smulkiai 
supiaustytą svogūną ir tegul 
verda labai lėtai, saugojant 
kad nepervirtų ir neprisvil
tų. Nuėmus nuo ugnies įdėk 
sviestą su Smetona, pakra
tyk ir pastatyk šiltoj vietoj 
ant poros minutų. Duok kar
štas prie mėsos.

Datulių (dates) augintojai Califonujoj, norėdami daugiau 
išreklamuoti savo produktą, suruošė tam tikslui pašvęstas 
iškilmes ir tų iškilmių “karalaite“ paskyrė šitą Hollywoodo 
aktorką. žakeliną Lambert’aitę. Ji čia stovi su pintine da
tulių.

<un
nų. Pats Hitleris paskyrė

ėio ir pinigu kas metai yra į joms tą “garbės” titulą. At- 
praleidžiama. turbut. niekas • Mty kiekviena vokietė, kuri 
negalėtu nei apskaičiuoti. Į msilauks dešimties ar dau- 
Kartais gal ir perdaug išlėk riau vaikų, vadinsis “turtin- 
džiama? Dovanas daugiau- ga motina.” Kad visi tą ži- 
sia perka moterys. Rodos, totų ir tokią motiną gerbtų, 
gana ati džiai ir su dideliu t ii nešios ant kaklo tam tikrą 
rūpesčiu kiekviena dovanė- ‘ Mėtos medalį. Vėliausiai to- 
lę išrenka, visgi dažnai pasi- i ki medalj užsitarnavus 33 
taiko gauti visai netinkama i metų vokietė iš Leipcigo, 
arba nereikalinga daiktą., kuri susilaukė trečios poros 
Aš pati esu gavuskeliata po- i dvynukų, kas jos šeimoj pa
rų kojiniu Nr. 8, kuomet aš darė 11 vaikų. Gal menko 
dėviu 9: pirštiniu Nr. 61 •». >roto tamsuolė ir džiaugiasi 
kuomet "man reikia 7»". okiais “titulais,” bet protin- 
Taipgi esu gavus kelias beta-, ros moterys vengia tokios 
kas vyno ir degtinės, o aš vi- ‘garbės.” Jos pilnai supran- 
sai svaiginančiu gėrimu ne- a, kam tie vaikai reikalingi 
vartoju. Gavau staltiesę* ku- r koks likimas jų prie Hitle
rį užtiesta ant stalo atrodė io laukia. Tas senas merg- 
kaip pašto ženklelis ant vaikis, kuris pats be pačios 
konverto. Esu gavus ir kito-, gyvena ir jokios šeimos ne- 
kių niekniekių, kurių niekad j augina, visai nesigėdina 
negalėsiu sunaudoti. O visi i nip mulkinti \ okietijos mo- 
jie kainavo pinigus, kiti net beris!
po kelis dolerius. Gražiai:------------------
draugėm padėkavojus, pre- • AIRIJA PRIGLAUS ANG- 
zentus sudėjau i baksą ir ne-! LŲ MOTINAS IR KU- 
žinau kas reikės su jais da-: DIKIUS.
ryti, nes metai iš metų dade.: šio karo metu Airija Ang- 
dant. baksas jau beveik pil-; lijai nėra labai palanki. Vis 
nas. Aš manau, kad ir su ne- į dėl to ji sutiko priglausti
kuriom mano duodamom 
dovanom tas pats atsitinka. 
O tuo tarpu yra dovanų la
bai naudingų, nebrangių ii 
visiems tinkamų.

štai, 1939 metais viena 
draugė užrašė man “Kelei
vi.” Aš taja dovana per išti
sus metus džiaugiausi. Kas 
sąvaitę “Keleivis” man pri
minė tą draugę. Iš visų per
nai gautų mano dovanų, ši 
man buvo geriausia. Aš susi
pažinau su “Keleiviu” ir jo: 
“Moterų Skyrium,” kuris. 
man labai patinka. Aš ji kas I 
sąvaitė atydžiai perskaitau, j 
Mano vyras pirmiausia žiuri 
“Maikio su tėvu.” Ištiki*©, 
buvo tai maloni dovana. Jei
gu mums dabar reikėtų skir- Į 
tis su “Keleiviu.” tai jau bu- i 
tų labai liūdna. Kol galėsiu.; 
aš su juom nesiskirsiu. Ne-! 
tik kad aš nesiskirsiu, bet] 
šįmet ant Kalėdų dar ir ke- i 
liom gerom draugėm užpre-; 
numeruosiu. Tai yra geriau-; 
šia dovana, kuri per visą į 
metą tave lanko, mokina iri 
supažindina su visais pašau.’ 
lio Įvykiais. Aš patariu ir ki
tom moterim taip pat pada
lyti. Jei kuri jūsų draugė ar ! 
draugas dar neskaito “Ke
leivio,” o jus manote duoti i 
jiems kokią dovaną, tai už-i 
prenumeiuokite jiems ant? 
metų “Keleivi.“ Tai yra ge-j 
ra. pigi ir naudinga dovana. 
Laikraštis lankys jūsų drau
gus per ištisus metus ir jie; 
bus jums labai dėkingi, taip' 
kaip ir aš esu dėkinga savo 
draugei K-nei, kuri man už- ■ 
rašė “Keleivi.”

25.000 Anglijos motinų su 
vaikais. kad apsaugojus 
juos nuo vokiečių bombų.

Vaikai ir jų motinos bus 
perkelti i Airiją dar prieš 
Kalėdas.

mėgsta gražiai pasipuošti, c 
14 metų amžiaus jų mergai
tė ima muzikos lekcijas. Vi
si priklauso prie SLA. o jis 
pats da priguli prie kelių 
vietinių draugijų. Negana 
to, jis yra apsidraudęs in- 
siurans kompanijoj ir tenai 
moka apie $150 per metus. 
Visa tai padaro pusėtinai 
daug išlaidų. Rodos, žmo
nės stengiasi taupyt ir be 
reikalo cento niekur neišlei
džia. Jis nerūko ir negeria. 
O vis dėl to sunku galą su 
galu sudurti. Dėl to musų 
draugas N. dažnai susirūpi
nęs. Sako, kol aš dirbu, tai 
dar galim gyventi; bet kas 
butų, jeigu aš darbo netek
čiau?

Kaip tyčia, jo moteris pra
ėjusią vasarą užsispyrė, kad 
jis nupirktų automobilį. Sa
ko, visi musų kaimynai važi
nėjasi automobiliais, o mes 
turim stovėti ant kampo ir 
laukt streetkario. Bet street- 
karis visur da ir nenuveža. 
Norisi nuvažiuot ant pikni
ko—ir nėra kaip! Mergaitė 
taipgi prašo: “Daddy. kodėl 
tu nenuperki automobi- 
liaus?”

ŠUTINTA STIRNIENA.
• 6 svarai stirnienos, 
i % svaro lašinių 
pork).

i 2 šaukštai sviesto.
1 kvorta pieno.
1 kvorta vandens.

! Druskos.

(salt

RUDENS MOTYVAIS
Rudeni vis krinta 
obuoliai ir grušios; 
įudeni tuštėja 
tolumos laikų.
Taip norėtųs drąsiai 
pakalbėt nuo dusios, 
be mažiausio melo 
ir... be paslapčių.
Tik dabar — suprantat: 
paukščiui vien valelė 
švilpauti, dainuoti 
ką tik išgalvos.
Bet ruduo ir paukščiui 
rengia ilgą kelią — 
rudeniui nereikia 
skambančios dainos.
Ką jums pasakyti?
Ką jums surimuoti?
Gal apie patrankas, 
šautuvus, dujas?
Gal kaip graudžiai verkia 
mylimo mergiotė, 
kaip išdrasko vėjas 
jos gelsvas kasas?
Ech! Manau, neverta,— 
širdimi pajausit, 
kaip atūžia, ūžia 
juoda nedalia.
Nieko nepasako, 
nieko nepaklausia — 
jai uliot ir ūžti 
ech! valia, valia!
Tik nereikia baisiai 
nusimint, liūdėti.
Kas skauda širdį, 
gal dar daug skaudės.
Ir gražiausios dainos 
čia negal padėti — 
niekad nepadėjo, 
niekad nepadės.
Tik galiu priminti, 
kad praeina vėjai, 
kad praūžia vėtros, 
baisus viesulai.
Užmiršti, kad širdį 
kažkada skaudėjo, 
kai taip giedrą, giedrą

Dėl Ko Žydai Nevalgo Kiaulienos.
(Kudirkos poezija.)

Anuomet, kada Kristus ant žemės keliavo, 
Platindamas tarp žmonių šventą mokslą savo,
Sykiu su mokytiniais, kaip raštas mums sako.
Į Lietuvos miestelį taipogi nukako.
Tada žydai surinko saviškių daugybę 
Ir taikėsi pajuokti mus Kristaus didybę.
Apsvarstę ir suradę būdą paskutinį,
Paslėpė vieną žydą, apvertę statinę.
Tada, iš būrio išėjęs, tarė Kristui rabins,
Manydamas, kad Jo garbę čia pat nugalabins: 
“Girdėjau, tu galybę turi neištirtą,
Stebuklus rodai, įgavai garbę tvirtą, 

gražiai ir geresnes negali! Parodjrk. ir mums stebuklą nors vieną, 
būt. Atvažiuoja kitas sales-: J tave įtikėsime kad ir šią dieną.
manas ir siūlo savo. Kaip, Matai šią statinę? Medus joje buvo. 
viską išpasakojo, kaip pava-l Pasakyk mums dabar, kas j ją pakliuvo?
— - - -- - Žydeliai labai džiaugės is įsmislo tokio,

Nes tikrai manė nesulauksią atsakymo jokio.
O rabins tik raižęs ir rankomis plakė.
“Po statine guli kiaulė,”—Kristus jam atsakė. 
Kadangi, atrodė, iš šių žodžių vis tik juoktis privalo, 
Tat mažas ir didėlis juokėsi begalo.
Tik štai, iš po statinės išlenda degloji —

Ir tas atsargumas sutaupė! žydams atėmė žadą naujiena šitoji, 
jiems $215.00. Teisingiau Sunku juk netikėti, kada akys matė!

O degloji, išlindus, ausimis tik pakratė 
Ir žviegdama nubėgo į atvirą lauką,

Tėvas peržiurėjo laikraš
ty automobilių skelbimus ir 
parašė keliom kompanijom, 
prašydamas informacijų, 
katras automobilis geresnis. 
Kai pradės važiuot visokių 
kompanijų salesmanai viso
kiais automobiliais, kai pra
dės girti kiekvienas savo. 
tai NN šeimynai ir galvos 
apsisuko. Jau, rodos, vieną 
pasirinko. Mašina išrodo

žmėjo visus susodinęs, tai 
NN. nutarė šitą pirkti Bet 
rankpinigių da nedavė ir jo
kios sutarties nepasirašė. 
Dar vis bijojo, kad nepada
ryti klaidos.

pasakius, tą sumą jiems su 
taupė “Keleivis.” Mat. tuo
laiku “Keleivy” tilpo straip- į Kur piemens ganė bandą. Nelaimingą auką

Jei jūsų draugai turi patys 
“Keleivį” užsiprenumeravę, 
tai jiems užsakykit gerų! 
knygų, kad per šventes turė
tų ką pasiskaityti. Daug ge
riau yra skaityti ir šviestis, 
negu pasigerti ir grimsti 
i tamsią ateitį, iš kurios bus 
labai sunku iškonti. Apsi
skaičiusi ir apsišvietusi žmo-
sugerbia visi ir mėįsta su I dangų'pamatai 
juo draugauti, o nuo girtuo-; 
klio visi šalinasi ir ant juoko) 
jį laiko.

Taigi. padėkime savo) 
draugam prasilavinti, apsi-i 
šviesti ir paprasti skaityti 
gerus laikraščius ir knygas, i 
Duokim jiems tokias dova. • 
nas. iš kurių jie turės naudą!,

Marcele, i ________________
Nuo Redakcijos. Labai - i «?i • v ( Paraše P. D. Chantepie /.v la Sau aciu draugei Marcelei UZ saye, Teologijos profesorius. Vertė 

straipsni ir tokį prielankų

Ir po šitų vėtrų.
Ir po to negando 
bus gal šimtą kai ių 
daug gražiau, smagiau. 
Lai mirtis pašoka, 
peilį išgalandus. 
kad ateitų žemėn 
laimė pagaliau.

M. Naktelė.

sentimentą. Prašome daž
niau parašui "Moterų Sky
riui.

suveiksiu visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventtny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Jhicago, 1914. Kain* ............... 97.M

snys apie automobilius. Per
skaitęs tą straipsnį N. pama
tė, kad kitos kompanijos au
tomobilis yra geresnis ir 
$215.00 pigesnis. Jis pasi
tarė su savo kaimynais, ku
rie jau senai automobilius 
vartoja ir turi su jais paty
rimo. Visi jie pripažino, kad 
tas “Keleivio” straipsnys 
sako teisybę. Ir N. nusipirko i MAMŲ DAKTARAS.
masinę pagal “Keleivio’; pu... daktaras a. j. Karalius.;
nurodymą. Ir dabar dziau- I Si nauja knyga užpildyta vien re-;
erinei kad hnvn <rorn« nirlci.1 wPtais’ aiškiausi nurodymai kokios giasi, Kaa ouvo geias pnki-!kokios Hgos naudoti. Ver- .... Y
nys. Žinoma, automobilis i ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na- . . 1AWS*

.Uvaim.o K-r ’ mų Daktaras vra vienas iš reikalin- Jos Mačiulis —_ pirmininkas,kiekvienas ėda pinigus, bet ; gausių knygų" kiekvienam lietuviui į Prescott St. \Vaukegan, 10. 
vienas ėda mažiau, kitas Jsigykit tuij. Didelė knyga, aoie F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin^

---- •_ Į 300 puslapių. Rama ; 733 Lincoln st., tyaukegan, HL
Audeklo viršeliais .................. 82.50 : guxana Gabris—nutarimų rait.

— į 730 McAlister avė., Waukegan, H
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.! Emilija Kernagis—turtų rait 

šioje knygoj telpa daugybė naujų,1 "20 Vine Place, Waukegaa, I1L
labai gražių ir juokingų monoligų ir: R. Vaitiekūnas — kasteria*, 
ieklamacijų. Visokios temos; darbi-1 726 — St,,_Wai&egan, TO-

Žydai surast mėgino, šerius nušiuruoti 
Ir likusiems našlaičiams tėvą atiduoti.
Jieškojo labai ilgai, bet nei viena neatitiko 
Ir Ickus tarp kiaulių kaip liko, taip liko.
Dėl to tai žydai nieko nedaro kiaulienai,
Nes Ickaus neatranda da iki šiai dienai.
O sviete visi žino tą žydišką būdą.
Kad žyds žydą nekanda, ar riebų, ar kudą.

• Dr. V. Kudirka.

daugiau. Vienas brangesnis, 
kitas pigesnis. Musų N. ne
tik susitaupė pinigų ant au- 
tomobiliaus kainos, bet da
bar jam pigiau kainuoja ir 
jo užlaikymas, nes jo auto
mobilis mažiau suvartoja 
gazolino, mažiau aliejaus, 
jo pataisymas pigiau kai
nuoja ir tt.

Butų gerai, kad “Kelei- 
i vis” dažniau patiektų pana 
' šių straipsnių savo skaityto- 
i jų naudai. K. R. S.
; Redakcijos žodis: Tuojau 
i pc naujų metų ketinam pa- 
l rašyti apie 1941 metų auto- 
į mobilių modelius, nes jie 
į bus jau kitokie. Be to, keti- 
nam duoti panašią radijo 
aparatų apžvalgų, parašyti 

: apie namų baldus, apie “va- 
cuum cleanerius,” apie vir
tuvės puodus ir kitus daly
kus.

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jv 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma 

tulaiti-. Antra, peržiūrėta ir pasv 
rinta laida. Kaina.......................25c

savo vadais?
J. Makauskui.—Laikraš

čiai iš Amerikos į Vokietiją 
eina. bet ar naciai atiduoda 
juos adresatams, to mes ne
žinom. Draugas gali pamė
ginti pats kelis kartus išsiųs
ti savo giminėms “Keleivį” 
ir paklausti jų, ar jie gavo 
jį, ar ne. Ant vieno “Kelei
vio” reikia lipyti už 2 centu 
štampą.

V. L. Kuiaviniui.—Ačiū
už eilėraštį, bet laikraštin 
nedėsime. Nors minčių jame 
yra gana gražių, bet jos su- 
posmuotos ne taip. kaip rei
kalauja eiliavimo taisyklės.

J. M. — Bacevičius gali 
būti neblogas pianistas ir 
kaipo tokio niekas jo nekri
tikuoja. Bet žmonės kriti
kuoja komunistus, kurie var
toja jo vardą savo bizniui ir 
propagandai.

_ , Jonui Švelniu!.—Ačiū už
Sūnūs: O. ne, ji negali g^ius linkėji-

bryzais ir prikamšyk jais 
mėsą. Pasudyk. užpilk pieną 
su vandeniu ir lėtai virink 
nemažiau kaip 3 valandas, 

i Išėmus mėsą, į sosą įdėk 
■ sviestą ir sutirštyk su mil- 
įtais. Pavirinus 10 minutų, 
i įpilk puoduką rūgščios sme- 
) tonos. Smetoną supylus dau- 
igiau nevirink, tik šiltai lai- 
5 kyk ii* užpilk ant mėsos duo
dant valgyt

KAS JĄ BUČIAVO?

Supykęs tėvas sako: Sunau, 
aš dar sykį tave įspėju, kad tu 
tarnaitės, daugiau nebučiuotum. 
Ji gali įsivaizduoti, kad tu ją 
myli.

-vaizduoti, nes kambary 
i tamsu ir ji manė. kad tu ją bu- 
; čiuoji.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL-

įinkiškos, revoliucionieriškos, tautiš- , KASOS GLOBĖJAI
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos, i D. Lauraitis, K. Ambrocanas, 
Visos skambios, visos geros. Tinka i KNYGIAI
visokiems apvaikščiojimams, baliams,! K Dambrauskas, A. Marcinkus, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta j .» «mo
’aida. So. Boston......................... 25c. i _ - . MARŠALKOS:
_________________________________! P. Rukitali*, J. Jarušaitis.

Susirinkimai
DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos idienj kožno mėnesio, ĮMO v. po pistų, 
bnksmos dainos. Apart juokingų “pa- j Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
yatkų Gadzmkos” telpa 30 jvainų j Adams Sta.. Waukeean, 01. 
juokingų damų, eilių, parodijų ir tt, < -
Daugelis iš dainų tinka juokingoms ’ AMŽINOS DAINOS.
ms; . h-j*

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para-1*°™" <*»*"»*lw,t-
šė August ltcbcl, vertė V. K. R. • a « »» arfa.

Yra tai svarbiausia ir geriausia kny-j 
ga lietuvių kalboje tame svarbiame Vieno akto fa 
klausime. Pusi. 429, 1915 m. .

mus.

KIEKVIENA KITAIP. į Ar BlIVO KllStUS?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip Jisai buvo įdievintas, ir kaip

—Kaip mano vyras negeras,
; aš grasinu, kad jį pamesiu ir va
žiuosiu pas motiną.

! -AS turiu geresnę priemonę: “ŠkiME irtisrę, todėl turime 
i Aš sakau jam, kad mano mama < žinoti kaip mytai apie Kristų susida- 
i pus mus atvažiuos.

Kal€dų ir Velyki, šventes, o dabar 
krikščionys udina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Bibliia neži
no kada Krista*: gimš, mirė ir kada 
jisai buvę mikryiia’Otas.

MYTAt APIE KRISTŲ knyga tu- 
rl 111 poslapių. Kaina turtai 35 cen
tai. Gulima pifti “Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halrted St,

CHIC AGO. ILL

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausiniais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerint* 
laida. IUir,a...................................28r

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETUKIOB 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) t»- 
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonis pai
kai tiki į visokias prietarus, 
baitas ir tt Raiba......... .......... 16e.

i SIELOS
BALSAI

GRASIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaik.vta Amcrikes Lietuviams Mekytb Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Uetavių Kalba* Mokytąją* prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA 11.00.
DR. D. PILKA, 828 Cohnibm Avc,

Knyga papMaita daageMa aęalvnetą paikių paveikslą, 
223 pvalapią dydžiu apie 1M įvairią eiMą 
Jl PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nl’0

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:

TAUTUKOS, BBIMYNlflKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK II.M.
Aadime apdarais 91^5.

Riekvieaas

tame konverte, bet reikia iriikiai užrašyti nevi 
rasų ir nepamirikR priHpyt «U eaataa markų.

PMm
iti tiesio

. .. geriausia 
siųsti tiesiog papru?. 

Ir “Ktleivio” ad-

“KELIIVIS”
an BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

\ I
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7INI0S iš LIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Java, 80. BOSTON.

KUR DINGO LIETUVIAI 
IŠ LIETUVOS?

Viskam vadovauja Moze* 
liai, Joseliai, Šinderiai, 

Udaiovai.
Statybos ir instaliacijos 

kooperatyvas “Talka” su. 
rengė susirinkimą ryšium su 
bolševiku revoliucijos su
kaktuvėmis. Kooperatyvo 
direktorius . “draugas” J. 
Mozei kalbėjo apie sukaktu
vių reikšmę. Kauno miesto 
kompartijos komiteto atsto
vas Ubartas kalbėjo apie 
bolševikų revoliucijos tarp
tautinį charakterį, o rusas 
Chičenko—apie sovietų Ru
sijos užsienio politiką. Dar 
pranešimus darė: iš Alytaus 
inž. Šinder. iš Kupiškio— 
Lene, iš “Talkos” stalių 
dirbtuvių—Zerka, iš Berk- 
lainių — Udalov, iš centre 
dirbančių—Mozei. Subocki 
ir Kobylinski.

Kaip išrodo, tai lietuvių 
musų Lietuvoje jau nebėra. 
Visur- vadovauja ir diriguo
ja tik žydai ir rusai.

Sovietų revoliucijos su
kakties proga bolševikai bu
vo surengę Kaune eiseną, 
bet ir čia vadovavo ne lietu
viai komunistai, bet žydai: 
įeik Šimkovič, J. Šmuila, 
Birger ir jiems panašus.

PIRMA TO NEBŪDAVO 
LIETUVOJE.

Pirma Lietuvoje niekas 
negirdėjo, kad kas nors su
pirkinėtų produktus ir slėp
tų juos arba pardavinėtų 
aukštesnėmis kainomis. To
kia spekuliacija buvo nega
lima, nes krautuvėse būda
vo visko pilna ir niekas ne
pirko nieko iš spekuliantų 
aukštesnėm kainom. Bet kai 
bolševikai ištuštino krautu
ves, kai naujų produktų ne- 
atvežama. tai spekuliacija 
darosi jau neišvengiama, 
štai keliatas jos pavyzdžių:

Panevėžio prokuroras per
davė teismui šolomą šmeje. 
rį. Jis sudarė įvairių manu
faktūrų atsargą, bandyda
mas ją pardavinėti aukšto
mis kainomis. Pas jį rasta 
matracams medžiagos 10,5 
mtr.. kelnėms medžiagos 22 
mtr., dačkos 44 mtr. Be to, 
pas jį rasta dar 350 pokelių 
rukščiosios druskos. Šmeje- 
ris bandė dalį šių medžiagą 
per savo agentą parduoti 
mieste pakeltomis kainomis. 
Tam tikslui jis panaudojo 
karo atbėgėlį Veiserį, kuris 
prisipažino gavęs iš Šmeje-
rio parduoti 16 marškinių.

Vilniaus milicija pas buv. 
prekybininką Raudbortą 
padarė kratą ir rūsyje rado 
užmūrytą įvairių manufak- 

: taros , prekių 100,000 litų 
vertės. Paslėptųjų prekių 
tarpe rasta 2,260 metrų 
skalbi n i a m s medžiagos, 
1,258 metrų baiaus ir kitų 
prekių, kuriuos jis sakė “už
miršęs.”

Tauragės miesto milicija 
suėmė mėsos prekiautojus 
Saliauską ir Lipčienę, kurie, 
esą, sudarinėję gaminių at
sargas. Padarius jų bute ir 
rūsyje kratą, rasta 200 cent
nerių lašinių ir įvairių dešrų, 
tame skaičiuje 3,680 kg. la
šinių ir 150 kg. dešrų jau su
gedusių ir jokiam vartoji
mui netinkančių.

NELIKONEI PLUNKSNŲ. 
NEI SKUSTUVŲ.

Mes jau rašėme, kad “Ta- 
lybų Lietuva” įsidėjo skel
bimą. kuriuo jieškomas 
pirkti “Parker” plunksnako
tis. štai kitas skelbimas: 
“Pirksiu ‘Parker’ firmos 
plunksnakotį.” Kitas žmo
gus prašo jam parduoti bar
zdai skusti mašinėlę.

Maskoliai viską Lietuvoje 
išpirko ir išgabeno Rusijon, 
kur tokių “buržuazinių” 
daiktų visai nėra.

ATIMA IŠ ŽMONIŲ NE
TIK NAMUS, BET IR 

PINIGUS.
Okupantų valdžia Lietu

voje išleido jau antrą įsaky
mą namams “nacionalizuo. 
tt” Pirma Kaune, Vilniuje, 
Panevėžy ir Šiauliuose buvo 
atimami (“nacionalizuoja
mi”) tik tie namai, kurie tu
ri daugiau kaip 220 ketur
kampių metrų ploto, o ki
tuose miestuose buvo atima
mi su 170 keturkampių met
inį plotu.

Gi antruoju įsakymu jau 
“nacionalizuojami” visi ju- 
džių teatrai su visais jų apa
ratais ir baldais, visi viešbu
čiai, kurie turi bent 10 kam
barių, visos ligoninės, vais
tinės. vaistų sandėliai, ir vi
sa tai pasiima Sovietų Rusi
jos agentūros.

Be to, visų šitų įstaigų sa
vininkai turi perduoti bolše
vikams visas savo pinigų są
skaitas bankuose; tačiau jei- 

' gu jie turi skolų ar kitokį pa- 
sižadėjimą kam nors sumo- 

< keti kokias sumas, tai tuos 
| pasižadėjimus jie privalo 
j pildyt

Vadinasi, atėjūnai atima 
iš Lietuvos gyventojų na- 

į mus, atima pinigus ir tuo- 
i met liepia savo skolas ap-
i mokėti.

/ ___________
APNAIKINO DOTNUVOS 

ŽIRGYNĄ.
Kėdainių apskrityje neto

li Dotnuvos nepriklausomo
sios Lietuvos laikais buvo 
išlaikomas garsus veislinių 
arklių žirgynas. Atėjus bol
ševikams, okupantai didžia, 
įą dalį žirgyno žemės nusa
vino rusų aerodromo reika
lams. Dabar žirgynas atsi 
dūrė kritiškoje padėtyje. Į 
arkliams skirtų trobesių sta 
tybą įdėti dideli pinigai, nes 
buvo įrengtas vandentiekis, 
elektros apšvietimas ir kiti 
patogumai, bet okupantai 
viso to nepaisė. Prie žirgyno 
beliko 60 ha. be to, 106 ha 
Nevėžio lankų, bet iš šio 
ploto žirgyno nebegalima 
išlaikyti. Šiose patalpose ga
lima butų prieaugliu laikyti 
iki 200 žirgų, bet bolševikai 
bepaliko 112 arklių: 10 er
žilų. 42 kumeles, 5 treigius, 
16 dveigių, 17 mitulių ir 22 
žindukus. Dabar kėdainie
čiai susirūpinę, kas pasida
rys su šiuo žirgynu. Buvo 
projektas perkelti jį į Vo- 
kios dvarą palei Vilnių, bet 
tas projektas dėl kažkokių 
kliūčių buvo atmestas.

BOLŠEVIKIŠKAS “ŽMO- 
N1ŠKUMAS.”

Sovietiškojo “teisingumo’’ 
komisaras Pakarklis sušau
kė Mariampolėje teisėjus ir 
jiems nupiešė, koks turįs bū
ti sovietiškas teisėjas. Pa
sak jo, “žmoniškumu sovie
tiški teismai turės laikyti ne 
liberališką, švelnų elgesį su 
nusikaltėliais, bet nusikalti
mų pašalinimą iš visuome
nės tarpo.” Kaip žinoma, 
sovietų Rusijoje nusikalti
mai yra “šalinami” tuo bu
du. kad įvestos bausmės, ku
rių lengviausia norma—Mir
ties bausmė.

VILNIAUS GALVA PA- 
SKIRTAS IVAN GARIN.

Laikraščiai praneša, kad 
Vilniaus miesto burmistru 
paskirtas kažin koks “tova. 
rišč” Ivan Garin. Lietu
viams inteligentams vietų 
jau nebėra. Mat, jie nėra 
Stalino čebatlaižiai.

KOMUNISTAI UŽĖMĖ 

KURKLIŲ PARAPIJOS 

SALE.

“Tarybų Lietuva” prane
ša, kad kun. J. Katinas iš 
Kurklių laišku redakcijai 
nusiskundžia, kad komunis
tinio jaunimo vietos komite
tas užėmė parapijinę salę.

Pereitojo Pasaulinio Karo Šešėliai

Kai 1917 metais Amerika apskelbė Vokietijai karą, visi vokiečiu laivai Amerikos uostuose 
buvo konfiskuoti. Per karą jie buvo vartojami Amerikos kareiviams Francuzijon gabenti. 
Vienas tų laivų yra parodytas ir šiame vaizdely. Tai buvęs vokiečių garlaivis “Amerika.” 
Iki šiol jis stovėjo kartu su kitais senais laivais Virginijos Įlankoj, paliktas supuvimui. Bet 
šiomis dienomis jis buvo atgabentas Į New Yorką, kur jis bus remontuotas ir paverstas Į 
Amerikos armijos transportą, ši nuotrauka buvo padaryta jau atėjus jam i New Yorką.

ŽEMES ŪKYJE PRASIDĖJO TIKRA 
ANARCHIJA.

Miestų darbininkai varomi 
įšalusių bulvių ir runkelių

t kasti, nes ūkininkai jau 
j nesirūpina.

Iš okupuotosios Lietuvos 
i gaunama žinių, kad ten pra- 
• sidėje jau šalčiai. Vietomis

kas daugiau bulvių ir runke. 
lių prikas. Pietums buvo pa
dalyta pertrauka tiktai pu
sė valandos.
Į nesugebančių tvarkytis 

sovehozų laukus bulvių ir 
runkelių kasti siunčiami net 
moksleiviai. Iš Panevėžio

i hatvarkoc lankiiAci^1 ,r ^.’nokj’tojai. Pei v ienąi kosios betvarkės laukuose 
dar pasiliko nemaža šaknia- dieną 80 žmonių nenukase
vaisių. Pati “Tarybų Lietu- £ei pil?° h?^aro- Iš Jiso ?ž 
va” šiomis dienomis paskel- Tvi •

i bė, kad vien Šiaulių i? Biržų "t'g ?”^a‘
apskrityje dar liko apie 45 (p esančiame bu£
nuos. viso cukrinių runkelių v n--,- dvarp diruo 
derliaus laukuose. Noreikiškių dvare diibo lai-I w « krascių bendradarbiai n

i Vis dar organizuojamos spaustuvininkai. Šiek tiek 
vadinamos talkos bulvėms ir padirbėję ir tegavę pietum? 
kitokioms daržovėms nukas
ti. Turint galvoje, kad di- 

’ džiausią betvarkė viešpa
tauja naujai įsteigtuose sov- 
chozuose, tai miestelėnai 
prievarta siunčiami į laukų

pasilsėti pusė valandos, te
kio darbo nepratę “talkinin
kai” jau apie 3 vai. popiet 
pradėjo skųstis nuovargiu ir 
netrukus išsiskirstė.

Savaime suprantama, kad
valymo darbus. Nei darbi-; normalinėje valstybėje to- 
nmkams nei miestelėnams kios vadinamos talkos butų
neleidžiama net pasilsėti 

t sekmadienį. Jie verčiami 
paaukoti sekmadienį “sočia.' tinimu. Miestelėniškai apsi- 
lizmo labui, o kas atsisako ;vįikę jr apsiavę, prievarta

laikomos tik laiko gaišini
mu, o taip pat žmonių kan-

: —tas skaitomas sabotažnin siunčiami žmonės laukuose
; ku ir kenkėju. Tad darbinin-; nieko nepadaro, o tik susi- 
i kai ir tarnautojai noromis, purvina, sugadina drabužius 
; nenoromis turi vykti j laukų! ir apavą 'Bet sovietiškuose 
darbus, nors netun nei ma- • kraštuose kiekviena nesą- 
ziausio įgudimo siuos dar- ■ monė vra galima!
bus dirbti, nei pagaliau dra- i ' ___________

POILSIO NEBUS DARBI- ŽIAURIOS BAUSMĖS UŽ PALANGOS UOSTO RU- bužių nei avalynes. Čia juos kražiu VALSČIUI JAU 
NINKAMS. ‘ APSIRŪPINIMĄ RYT- j SAI NETOBULINS. su^to artelėmis ir vad.’^^ro^S^HOZĄ.

Lietuvoje paskelbtas nau-į DIENAI. ' Kaip tenka patirti, oku- brigadierių priežiūroje jie Kražiu valgiuie buv Ak-
jas bolševikų įstatymas dar- Į Sovietų teisingumo komi- pantai yra nusistatę nieko tHn lenktyniauti, kad dau- ir AHn<5i«-
bininkams išnaudoti. Jį pa- sąrąs P. Pakarklis išleido nebedaryti Šventosios uos- £iaa bulvių ar runkelių is-i \ninnoti i viena
sirašė žemfe ūkio ir darbo Lietuvoje “ute?” ko- tui įrengti, nes jis laikomas frVjų padarytas sovehozai
komisarai. Šis įstatymas uz- vą su spekuliacija. Vadina- esančiu per daug arti nuo Kac* DUlves ir runaeiius Kasa j . y
deda miestų darbininkams mieji spekuliantai bus bau. Vokietijos sienos.
prievolę šventadieniais ir džiami tarp 5 ir 10 metų ka-, -----------------
kitom poilsio dienom vykti Įėjimo, ir visas jų turtas bus AMERIKIETIS RAČKAU*
kaiman cukrinių rankelių konfiskuo j a m a s. Tomi 
ir bulvių kasti. Kas nenorės žiauriomis bausmėmis bau- > 
vykti geruoju, tas bus veža- džiami ne tik pardavėjai, i 
mas prievarta. Net pati “Ta- bet ir pirkėjai. Viršnormi- 
rybų Lietuva” pastatė klau- nėmis ats:

SKAS DIRBA KAUNO 
KNYGYNE.

lietuviai, o prižiūrėtojai— 600 ha didumo 
brigadieriai yra žydukai. Į Sovchozas reiškia bolše 
Štai 600 Kauno darbininkų vikų valdžios dvarą, 
ir tarnautojų sekmadienį -

, buvo nuvežti net į Kėdainių Len®Ta# 
apskritį, šioje vadinamoje Išmokt

Budas

Karolis Vairas-Eactonc- talkoje', o tikrovėje prievar-

Simą: "Kaip patiktų pa- tokios produktų ar prekių
tiems komisarams, vietoj atsargos, kurios “viršija nor- _______į_.
naudotis poilsiu, šeštdienį malias gero šeimininko su-! 
popiet ir sekmadienį vykti romas savo ir savo šeimos į 
kaiman bulvių kasti?” reikalams atsargas.” šis j 

---------------- “ukazas” duoda pagrindo i

irSmis MkrttoS kas P"4**“ Kauno »«• darbuose briga'dieriais’S^'TrZaS.TOK
traSų SS ,bin„fe„,cerinfe btt8oteh* paskirti šie:. Eigulski, K “SS?

SIENINIAI
KALENDORIAI

SenderiS, Daugelaickis, Ša- bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
• — . , bo jješkant. važiuojant kur nors. nu

ėjus k raut u vėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 11. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Micbelsonas Pusi. 95............... 35c.

piro. Knebolis, Kaplanas, 
Grosmanas ir kt. Per šią 
“talką” per nelaimingą atsi
tikimą skaudžiai nukentėjo1941 METAMS

NENORI ŽEMĖS IŠ ŪKI- labai plačiai interpretacijai. šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz* « LlčtuklO Čofci IS VcVCFS- INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.

* L* A. ** mais ir pigiai. Kurie norėtų^arda- .. . katalikų bažnyčios siautimas ir pra-
“Tarvbu LictUVH,> (Nr bausti 10 mėty kalėjimo UZ vinėt pavieniais arba norint agen-! UKmei’jfeje SIUOS prievar* džia reformos. Su daugeliu puikių

17) praneša, kad mažažel tei, kad “atsargos” bus su- tos darbus organizavo darbo
miai ir bežemiai dažnai atsi- darinėjamos tik kelioms pianu, prisiunčiame j namus kas rei., biržos sekretorius Sapiro. eiles ir straipsniai.

“ - - - •---------- J ’• 1 •>------1 ..4 ei 'BUVO paimta 350 Žmonių, . Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
1 - - - daugybe straipsnių, juokų, ir tt. Pui-sako imti žemę iš ūkininkų, v\sll2m.et. kal3Uja'

bet prašo, kad žemės duotų išaiškinti, kad tai jau 
jiems iš dalinamų dvarų, nenormalmės ’ atsargos.

73 Hartford Ave„ 
NEW BRITAIN. CONN.

kurie turėjo lenktyniauti, kiaTiiiust^. 95 AuT 25c.

vistiek
butų.

kad ir labai toli ji

TVARKA “TIK VIDU
TINIŠKA.”

Jau dabar Kaune drabu-
. • V — ■ , 1 • J. ,• i LIETUVIŠKAI • ANGLIŠKAS IR
tiems žmonėms, kurie tini angliškai - lietuviškas, telpa 
vieną apsiaustą ir du kos- ISOOO žodžių. Labai parankus turėt 
tlUmUo Kas turi dnugiuu, lai- skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir

ŽODYNĖLIS

Mariampolės cukraus fa- •«««» “atsargu sudarinėto-.
briko direktorius yra “drau- Ju ir spekuliantu. Kama ................................. *».•«
gas” A. Aizikovič. Pasak
“Tarybų Lietuvos,” tvarka 
cukrinius runkelius priimant 
ir sveriant esanti “tik vidu
tiniška.”
KUNIGŲ CELIBATAS.

•—Išaiškinta kunigų ftepatystės is-
puolimaa. šių knygų turėtų perskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu
lyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
dukteris ir mylimosios nepapultų { 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towsend Foa, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samoritia.............. 25c.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų I 
•RClT, reikia prMuotl garsinimų] 
agmlniatracljon nevėliau PANCOB- 
LlO VAKARO, ųiunėlant per pai
rų, reikia pasiųst M anksto, kad pa* | 
elefctų mus ne vėliau kaip panagė* 
ly. Vėliau gauti garsinimai { tos | 
sųvaltės nmner} nespėjama patal- 
plnt.

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

DRAUGIJOMS rengiant piknikų | 
ar kitokį parengimą, trumpų prane* 
•Imu patalpinam ut 11.00. Ut didės* Į 
nlua garsinimus skaitoma nuo colio. |

Ut pajldkojfmut darbininkų, par* 
davlmud Ir kitokius smulkius prane. | 
•Imus. kaina 2c. už ted). Štampas* 
nėm raidėm antgaivls—10c. šatra.

"Keleivio” prenumeratoriams ut| 
pajletkotlmua giminių Ir draugų, kai* 
na te* ui tod|v Mažiausio yajMtko* | 
jimo kaina S5c.

Norint pajleiket su pavoHcglu, I 
reikia pasiųst fotsgrafljų Ir klaust |

"KlLUVių,” an »ROAOWAV, 
•TON, MAUS.

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 

Vietininkas?
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 

GARBINO SENOVĖJE?
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo šaulio 

garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

S«MTra Liatgvių tiayBa

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės 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 kovo Romos Katalikas’
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučya, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinų teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiam Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS vn. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Maadtaninb 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 SOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, aea joje na daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
eaaipažiat su visa kitatiki škes bažnyčias praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį su- 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų Įkaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios viaaomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai. 
tytL T»ip aiikina savo knygoje kua. M. Valadka.

Kn7*a puslapių, čBdaMa formato;
Aadlma viršeliais, gražiai sidabrinės 

ges vardas, KAINA Š2.M.
Tvirtaie pepieroe viršeUais, kaina 91 JI.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON.

aiški.
kny-

PA.

VgatiRgai dabartinės krikšftaiybėa gadyaėja kiekrioma tarMų 
penkaRjų, ma tik tada galės allkiai sapraati Dieve karinu.

Karia dMeUe fernato, tart 271 puslapi. Kaina popieroi apdarais
—100; audimo aad.—<115. Vlnigua galima siųsti popierini dolerį 
arba AMemp OtetrT. AdraaooUt arka učiai:

KELEIVIS, 253 Broadtray, So. Bo«ton, Maga.

Taipgi galima gaut tų knygų nuardyta kaina ir

‘ KELEIVIO” KNYGYNE
2SS BROAOWAY, SO BOSTON, MASS.



KELEIVIS, SO. BOSTON. Ne. 50. Gruodžiu 11 t, 194B m.

ietines Žinios
Nusižudė apkaltintas Mari- Žuvaudami per ledą prigėrė i BANKIETAS IR ŠOKIAI 

boro majoras. du jaunuoliai. į Gruodžio-Dec. 14, nuo 7
Pereitą sąvaitę pasidarė Quiiteigamondo ežere pe- vakare bus puikus pasilink** 

sau galą Marlboro miestelio reitą nedėldienį prigėrė du minimas, kurį rengia Lietu-
~ r. «r-------— - -------- i- KHubas

Dorchester avė., 
Bus gera

da perplo- muzika ir gardžių valgių ir
i per 
ledas buvo

hank-Utac tas turėdavo duoti jam stam- nas ir jiedu įlūžo. Buvę su ,gėrimų. Kliubo moterys pa- 
i ceraiir nrakalbo* gruodžio 15 d kvšį- Du vyrai paliudijo, jais trys kiti jaunuoliai no- rengė tikrai gardžių skanu- 

gtnn Ši fvdfili reno ia SI 4 vii kad paėmęs iš jų po $500 rėjo juos ištraukti, bet ir tie mynų. Malonėkite apielin- 
J t>° t S :piima negu davęs jiems tar- įlūžo. Pagaliau buvo gautos kės vyrai ir moterys atsilan-

£ į nybą ugniagesių departa- kopėčios, kurių pagalba trys kyti. Komitetas.

Nonvoode kalbės SLA prez.
Bagočius ir org. Namaksy. ' gauti kokią miesto tarnybą, kad 

Nonvoode

Nonvoode komunistai pra' 
rcdo svarbias pozicijas.

Nonvoodo lietuvių visuo-į 
menėj socialistai turi
vardą ir daug Įtakos, tuo Šį pokilį rengia 
tarpu kai komunistai visiš- kuopa naujiems nariams į
kai susmuko. Šiomis dieno- vesdinti. Kalbės SLA prezL - - , - , . ik,- - j- „„„u -mis buvo L. P. Bendrovės dentas adv. Bagoėius ir SLA mente* Maudamas, kad nė-- uvo iigelbeti, o du nusken- 
metinis susirinkimas ir ren- organizatorius Namaksy.
kaina valdyba sekantiems Lietuvių svetainė bus at- 
metams, tai komunistuojan- dara nuo 1 valandos popiet, 
tieji elementai buvo paša- Prakalbos prasidės 4 valan-

Tokių šalčių nebuvo perra kaip iš to skandalo išsi-: do. Vienas jų vadinosi Ray- 
sukti. Ingalls pasiėmė kirvį, mond Supemor, 18 metų 
nuėjo ežeran, prakirto ledą amžiaus, o antras—John 
ir palindo po ledu. Išeida- Monaff, 16 metų amžiaus.

linti netik iš valdybos, bet ir dą. Įžanga į prakalbas nt<^as iš namų paliko raščiu- ' ~ ...... ~ , ,- ..
iš direktorių. ir iš visų komi- mokama. Bankietas ir eere-.M* Ateinančią naktį as Plėšikai užpuolė viesbutj. niai šalčio. Concorde, netoli
sijų. šitokio smūgio jie da monijos prasidės 6 valandą Apie 4 valandą pereito nH° Bostono, bHvo
niekad čia nebuvo gavę, vakaro. Įžanga 50c.
kaip dabar. Atrodo, kad da- Visi Nonvoodo ir apylin- 
bar jau jie čia niekad neatsL kės lietuviai yra prašomi da
gaus. Iš tos desperacijos jie lyvauti ir prakalbose ir ban- 
dabar plusta per savo “Lais- kiete. Komisija,
ve” socialistus ir kitus pa-

Pereitą sąvaitę Bostone 
temperatūra buvo nukritusi 
iki 0. Tai reiškia 32 laips-

Lietuvių Radio programos.

šeštadieny, gruodžio 14, 
radio programa per stotį 
WORL, 920 nuo 8:30 ryto: 
(1) kalbės Karolina Casper- 
Barčienė iš So. Bostono apie 
plaukų spalvas; (2) muzika 
ir dainos; (3) žinios.

Sekmadieny, gruodžio 15 
programa per tą pačią stotį 
nuo 9:30 ryto: (1) Rhythm 
Kings orkestrą iš So. Bosto
no; (2) dainininkė Ona Mi- 
neikiutė iš Montellos; (3) 
aimonistas Vladas Voluse- 
navičius iš Needham.

Step. Minkus.

Dr. Jdu Repšiu
(REPSTS)

lirtutis gydytojas 
▼abato: 2-4 b S-S 

Nb4HIbrUb Ir AvMtftttNhk w II M u rjM,
278 HARVARD STREBT

. lemta at. arti Caatnl ak*. 
CAMBRIDGB. MASS.

Tekinus 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 Iki 4 po pisto, 

7 iki 8 *

žangiuosius lietuvius. Bet 
tai jau paskutinis jų pasi
spardymas. Tai jau žlugimo Pereito utaminko vakarą, 
agonija!... kai pereitas “Keleivio” nu-

Pet . \olxvo°do lietuviai merįs buvo jau spaudoj, ant 
džiaugiasi. kad Lietuvos Dorchester avenue, 
graboriams jau atemagalas. Bostone, įvyko šiurpi

Baisi automobilių katas
trofa South Bostone.

vois streetu.” Ties ta vieta nedėidienio rvta kuomet giau—12 laipsnių žemiau 
jo lavonas ir buvo atrastas žmonėm miegoio i So- Gi toliau į šiaurę nuo!«'ledu me,-i?hoSli kuX randuS Bostono. Maįne’o valstijoj,

ingalls buvo o4 metų am- prje *Commonwealth buvo net 25 laipsniai žemiau
žiaus ii ėjo maįoio pareigas ayg^ įnėjo trvs gražiai apsi- zero. kas reiškia 57 laipsnius, 
jau anttą teimina. Seniau jis rengę “džentelmanai,” su- šalčio. Šitokių šalčių nebuvo 

mokyklų taiyboj. var(i naktinius tarnautojus į Jau P61" b5 metus.
'VO Jau patylę5 liepė mąnadžeriui B|ZN1S IŠDIRBTASPER

atidalyti viešbučio seifą. 25 METUS ’
P'Jovė South Bostono vagį paklausyti, parsiduoda ceveryku ir
r -ove juuui dumuhu v,enag banditų kilto jam DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ, netoli nuo

Mergina prie Namų Darbo
Gyvena kartu, nereik skalbti nei 

virti. mokesties. Tel. STA 9487 
Mrs. Kaplan, 3 Hatherly Rd.,

Brighton. !

187 SUMMER STBEBT. 
LAWRENCE. MAS8.

ėdėio
Taigi buv 
politikieris.

e’ lth Pereitą nedėldienį Rox- revolveriu du kartu per gal- Bostono, Lietuvių apgyventu koloni- 
ajvcvvhv i UUtO* ^U11O pollCl.įd UZklUpO o IV padUVC dvi gilins ZH1Z- <*yt Įjerą biznį, klauskite šiuo adresu,

Norwoodieti». mobilių nelaimė, kurioj susi- "iIius mėginant užvesti sve-įdas. Apsipylęs kraujais ma- : ,bet tiktai laiškais. 
253 Broadway, So.

A. B- 
Boston, Mass.

Bo stono banditas nušautas
Detroite. __

Bostone buvo pagarsėjęs nuotaka buvo užmušta ir 3 v\eC^ Persove 
banditai raudongalvis ai. asmenys buvo sužeisti, jų
rys Edvvard “Red” Divine. tarpe jaunasis Thomas Rab- Nuimti ,
Jis čia buvo padaręs daug bitt. Nelaimės priežastis bu- *°no. v ierįas ’^i--T^inaA ii? Prie Massachusetts avė. ir 
užpuolimų ir plėšimų, paga- vo ta, kad troko vežikas, ,° t- Albany st., Cambridge’uje,
liau buvo sugautas ir nuteis- lenkdamas kitą troką, pasu- ” turi ku- ĮęUr yra kasami po žeme
tas 4 metams kalėjiman. Be^ ko perdaug į kairiąją pusę bpką sėdynėj.____
politikieriai už kyšius ji tuoj ir smogė tiesiai į vestuvnin- pagavo žuvies už $8,888,600

Kitą sugavo rias viešbučio svečiai buvo 
o trečias pabėgo, palikę apsaugai 

Suimti abudu iš South Bos-, ”------------

paleido. Neužilgo jis vėl bu- kų automobiliaus priešakį, 
vo sugautas plėšikaujant. Policija troko vežiką are: 
tačiau teismas jį paleido su tavo. t

kad daugiau nenusi- ---------------
kaistų. Tuomet šitas rau
dongalvis persikėlė i Detroi
tą plėšikauti. Pereitą sąvai
tę policija ii tenai nušovė.

yra Kasami po 
nauji gazolino tankai, pe
reitą savaitę ivvko smarkus

Bostono. Gloucesterio ir Su “Tr 
Portlando žvejai per lOmė-, . - b, R k g P imo

neštų yra pagavę 310 08?,- priežastis nesusekta 
000 svaru žuvies. Runos irPaaukavo britams 2,000 

porų čevtfyku.
Pereitą sąvaitę Bostone at

sidarė avalinės fabrikantų FARMA N. Y. VALSTIJOJ,
suvažiavimas ir kartu avali- Tarpe Richfields Springs ir Coo- 

perstown, randasi vakarinėj pusėj i

vertė apskaičiuojama 
88,889.600.

1
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nes paroda. Per šitas iškil. ežero.
mes dvi avalinės kompani- akeliai derlingiausios žemės.

AMERICA5 tOAEST PRICED 
FINE VVATCH

WE5TFIELD
$ a as

Pei ^lta^ ĮSkll. r'an'idnrjavvk evero 225
daug

j vaisinių medžių, didelės ganyklos.JOS iŠ Biddefoi do. Ale., pa- . <;ausr miško, beveik nauja bamė dėl
skelbė aukojančios po 1.000 & karvių svirnas grūdams. 9 kąm- 

x barių stuba jr kiti budinkai. Tmka-
pOrtl Ceveiykų Anglijo* miausia vieta išvystymui turistinio
Žmonėms. Nutarta tuojaus biznio šalę Ukininkystts. Savininkas 

j : - • _i j . . ’ priverstas tuojaus parduot, arba maitą dovaną išsiųsti, kad pa- (nyti ant namo netoliau 15 mylių nuo
siektų Angliju da prieš Ka- na
ledas. I S32 w. Broadway, So. Boston. Mass.
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KETVIRTIS & CO.
312 l{r<Mdua>. Tel. SOI I«I9 

Soli! Ii Mu .>.
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$16,000,000 pripildyt 
Valstijos kojines
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jęuonicl Santos rogių varpeliai 
skambina, tuomet laikas turėti 

skambučių jus kišenėje! Šias Ka
lėdas nariai Mutual Savings Bankų
Christmas Kliubų turės daugiau, 
kaip $16,0n<>,<>0®. kurie skambės jų 
kišeniuose.

Gudru taupyt pirma, negu išleidi 
—Kalėdų pirkiniams, per visus me
tus. Pradėkit taupyt reguliariai. Ar
ija jstokit i naujų Christmas Kliubų 
dabar tveriama jus arčiausiam Mu
tual Savings Banke. Taupykit po 
25c. ar daugiau ir tėmykit kaip jie 
auga!

T8M B 6 88BIKTMA8 414 VI

Weekly Totai in 
depcMits a year

of to
$ M 412.M
S .54 $25.«
8 .75 8A7.M
$1 .M 898.84
81-58 875.84

Wrėkly lotai In 
deposits a year 

«»f to
8 2.8a $188.88
8 2.58 8125.88
8 5.88 $158.88
$ 5.88 $258.88
818.88 $588.88

įfirošykit į 1941 Christmas Kliubq 
Mutual Savings Banke jus Apielinkij
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CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

Reikalingas Darbininkas
Atsakantis ir darbštus prižiūrėti 

Kliubo barų. Gilaus mokslo nereikia. 
Alga $30.00 arba daugiau j sųvaitę. 
Reikės užsidėt bondsą kaipo pirmų 
mortgičiu. Kliubo namas vertas $30,- 
000. Kreinkitės laišku šiuo adresu: i

MS..
253 Broadvray, So. Boston, Mass. i

LITHU ANIAN H
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.

<Insured 
Mcvers)

Perklaustom 
čia pat ir i to
limas vietas. __

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

Tel. SOUth Boston 4618

Y VONNE’S
HOUSE OU BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDhaai 1636 \

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 w. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 9918 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

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

L Street Liqoor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVE

Charles Stravinskas, Mgr.

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI. 

HILLCROFT RYE WHISKEY $1.79
4 metų sena — Bottled in Bond—100 Proof kvorta

TOP NOTCH G1N kv. $1-29

FRUITLAND VYNAS kv. 49c.
(Cherry, Blackberry, Aplle, Pcach and Aprieot Skoniu)

DYKAI PRISTATYMAS

195 L STREET,

TELEFONAS ŠOU 4147

SOUTH BOSTON, MASS.
(4. STRIGUNO NAME)

Nežiūrint kitų produktų ge
rumo, Jus visgi sugrinšit pas

PICKWICK
kad geriausiai 
pasitenkini!

15 KRANO—Parodyk į Tą Kraną 

BONKOM—12 ancų ir Pilnam Kvortom

PICKWICK ALE

TeL UB 711»fuin Laminsiu.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
4M BROADWAY

TEL ŠOU 2712

Dr. J. C. Segmour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių. Vidurių Lig*. 

Ausų. Nusies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
K-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Ur. Leo J. Podder
u

Specialistas Vyriikų ir 
litų. taipgi" ‘Kraujo ir Oto

__ 18 Rd 12
aaa 2 *1 4. aaa 7 M t
188 HUNTINGTON AVB. 

BOSTON. MA8&
Tel

TeL TROhridge 9466

Dr. Susam 
GlodienetrCmrt

UBTtlVft DRNTUT1 
VALANDOS: M k M

^nn^SnALU^Sir

CAMBRIDGB, HA8B.

DR. G. L. KILLORY
88 8COLLAY 8QUARB, tom » 
BOSTON. TeM. Latoetto B71 

arba Somanat BMtJ 
SPBCIAUSTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Į VaL ano 8 ryt. Ari 7 rak. kaadto.

--------  18 ryto iki L

TeL ŠOU

DAKTARAS

J. L Paiakarnu
OrTOMETRISTAS

Ofise
Nau 8 ryta IU 7

Nua 8 ryto Hd 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

TeL 28624 Gyv. SUSI

DrJoseph AjGaiiis
OPTOMETRISTAS

Vataato: 8 iki 12 
' nuo 2 iki B, 

nuo 7 iki 8.
11

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir 
mu laiku sugrųiinu ii 
saminuoju Ir priskiriu

114 S—■■
LAWRENCE, MASS.

MOTOR SERVICE
SOUtk

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA
■u MimTM OITVCw6^84Bw 8*8^K*wMa tlklmH ■■•aa^iraal I,

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

MDIRBVSCIŲ.
Peter TreNato Ir 
Jas K

Tataym Ir
1 BAMUN

SU

V
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