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Naciai Rengiasi Nutrenkti 
Angliją Ligų Bakterijomis

Graikai Paėmė Kli- 
suros Tvirtovę

Mussolinis pavarė savo

Po ilgų iv kvuvinų kovų. 
gvaikai pereitų sąvaitę Al-LAUKIAMA LEMIAN- I Austrijoj, vienas austrų ge-ir ... . - - t^i- . • CIOS VOKIEČIŲ OFEN- nevalos pasakojęs jam, kad b*"1^

SYVOS.

Bolševikai Gavo 
Washingtone 

Per Nosį.
Norėjo, kad Amerikos val
džia atiduotu jiems Pabal

čio valstybių laivus.
Daug kas stebėjosi, kad• w T Z - įtovę ir kelis tūkstančius be- l<au’?ir Molotovas andai vazine- . .J. T paskutiniais laikais Mask-

Ji numatoma sesių menesių; nacjų planais. Ribben- 
Inikotarpy. ; tropas su Hitleriu reikalavę,

Visi karo dalykų žinovai kad Rusija pritartų vokie-

• , si i laisvių. Tai buvo labai svar- . , ,josi Berlynan iysiun. su si- bus £,.aikams iaimėjimas, vos atstovas Washingtone 
nes Klisura stovėjo jiems Padėjo taip daug landžioti_ - _  - v . i oino coIiao įcroirroo if tom

dabar nutinka su ta nuomo
ne, kad Vokietija gali lai
mėti karą tiktai šešių-devy-

čių armijos žygiui per Bul
gariją ir Turkiją j Suezo ka
nalą. Molotovas pasakė.

nių mėnesių laikotarpy nuo kad Maskva su tuo sutik 
dabar. Jeigu ji per tą laiką i sianti, bet reikalavo, kad

llvc SSIIVUIM v IV JIVMIC • v-* vr !• • , • • t •

ant kelio į Valonos uostą. ! sios saite įstaigas ir taip 
Tuojaus po to italai būvi. “!»“ lankstu P™s Wa- 
priversti trauktis ir iš Tepe- shmgtono valdininkus. Aną 
"ini, kuri taip pat blokai dlen« a”b**,Joj
graikams kelią j Valonos k™ net. bantaetas
uostą. Italams tuo budu bu- geltas ir visokie valdiniu.

kai sukviesti, nors ne visi

Maine9o Giriose Ser
ga Darbininkai.

Kempėse guli po 25 ir 50 
ligonių.

Musų skaitytojas, Jonas 
Milašius, rašo iš Rockivood, 
Me.. kad tenai labai serga 
miškų darbininkai. Sako: 
“šitoj apylinkėj yra pagul
dyta jau daugiau kaip 100 
darbininkų. Baisi liga. Mu
sų kempėj guli lovose 23 
vyrai. Kitoj antroj kempėj 
paguldyta 50 žmonių. Tre
čioj serga apie 25 darbinin
kai. Liga reiškiasi taip: 
skauda strėnos, sprandas,

id Ri, vo suduotas naujas skaudus *-ai. nora ne visi krutinė ir lva Mes nusi-5 smūgis - skaudus netik TO* °J?°jgandą, kaF,nebutu influen-

rikos uostuose. Nors tu lai-gaminti Anglijai orlaivius, ' žęs Maskvon nepadaręs jo- 
tar.kus, kanuoles ir laivus, kios sutarties šituo klausi- 
Veikdami iš Anglijos, Ame- mu.
rikos orlaiviai tada jau pra
dės sprogdinti Vokietijos 
pramonę ir susisiekimą.

Toliau šitas austrų gene
rolas užtikrinęs Jugoslavi
jos valdininką, kad vokie-

Šita sau pavojų vokiečiaiįčįai esą ištikrujų pasiruošę 
gerai supranta, todėl jie ne. kirsti Anglijai mirtiną smu- 
gali sėdėti rankas sudėję ir' SL J°. laukti esą galima 
laukti, kada iš Anglijos j bet kūną dieną. Ir ant galo 
trenks i juos perkūnas. Jie • sis generolas pridūręs, kad 
turi nutrenkti Angliją pir-į naciai ruošiasi nutrenkti 
ma, jeigu jie nori kaią lai- Angliją ligų bakterijomis, 
mėti. 0 norėt jie nori. To- arba nuodingomis dujomis, 
dėl karo ekspertai ir laukia J . . ~
kada vokiečiai pradės savo Anglai Gali UZUItll 
lemiančią ofensyvą prieš į HmIUm
Aųgliją —lemiančią dėl to, į llOllJų.
kad ji turės nulemti perga-1 Dabar Mussolinio fašis- 
lę vienai ar kitai pusei. Kur • tams lupa kailį graikai Al- 
vokiečiai kirs savo ofensy-' banijoj, o anglai — Afrikoj, 
vos smūgį, to; žinoma, jie Pačion Italijon kol kas da 
niekam neskelbia, nes jei niekas nėra kojos įkėlęs, 
paskelbtų, tai anglai galėtų nors iš oro anglai dažnai 
prieš jį pasiruošti ir atremti, jos miestus bombarduoja. 
Bet vokiečiai mėto pėdas. Bet kas bus, kai kovos AL 
kad paslėpus savo tikslų., banijoj ir Afrikoj pasibaigs. 
Jie baisiai bombarduoja kai italai tenai bus galutinai 
Angliją iš oro, kad išrody- likviduoti? Londone dabar 
tų?jog jie ruošiasi kelti te- pradėta kalbėti, kad sunai- 
nai savo armiją. Bet tuo pa- kinus fašistų armijas Alba- 
čiu laiku jie koncentruoja nijoj ir Afrikoj, anglams 
savo spėkas Rumunijoj, bus laisvos rankos ir kojos 
Bulgarijos pasieny, ir pietų veržtis pačion Italijon, jeigu 
f rancuzijoj, Ispanijos pa- iki to laiko Mussolinis nepa- 
sieny. Taigi galimas daik- darys taikos. Anglų laivy- 
tas, kad iš Rumunijos jie nui ir aviacijai kontroliuo- 
i uošiasi per Bulgariją ir jant visą Viduržemį, sako- 
Turkiją pulti anglų Suezo ma, jie lengvai galėtų įsi- 
kanalą. arba per Ispaniją i veržti Italijon iš Afrikos ar
gai i atakuoti anglų Gibral- • ba iš Albanijos. Taigi gali- 
tarą. Vienas ar kitas pasise-• mas esąs daiktas, kad ang- 
kiinas butų lemiantis vokie- i lai greičiau užims Italiją, 
čiams laimėjimas. Kuria negu naciai Angliją.
kryptimi jie puls, pamatysi- -----------------
mė. turbut, tarp dabar ir at- SPROGO NACIŲ AMUNI- 
einančios vasaros. CIJOS FABRIKAS.

Kalbant apie ruošiamąją; Associated Press gavo

generolą Soddu. kuris gynė
klisinos tvirtovę. Nors ofi. .. , , . , . ..
cialiai fašistų spauda skel- vu, cįa . J?eįabat G.a?g. ?rJle 
bia, kad gen. Soddu “pats ab!V kokie, bet kai bolse- 
pasitraukė dėl prastos svei- vlka Rusiją sa\Yk alvM, bp" 
katos.” bet visi supranta, velk dabar Stah-
kad tikroji priežastis buvo Pas pasižadėjo Hitleriui ga- 
Klisuros netekimas. Po be.nP. 15 Argentinos gludus, 
kiekvieno stambesnio pra- t?1 “ menki laiyukai jai la-
laimėjimo Mussolinis pava- bai didelis daiktas. Todėl ir vjgka j^vežė okupantai, 
ro Dralaimėiusi savo karve- Piaa5?° Šimanskis prasyti, j jr Lietuvoje. \e.

okupuotai Francuzijai mai
sto dabar pristatys Ameri
ka, nes anglai sutiko pralei
sti, bet okupuotose vietose 
franeuzai negalės jo gauti.

PARYŽIUJE NĖRA 
MAISTO.

Francuzijos sostinėj Pa- 
įyžiuje. kurį dabar turi oku
pavę vokiečiai, krautuvėse 
visai nebėra maisto ir žmo
nės pradeda jausti 
Kokia buvo maisto atsarga,

ro pralaimėjusį savo karve- , \ oimibmo Hi<uVu,. įr Lietuvoje,dį. ten. Soddu yra jau tra- kad R^evelto vyriausybe p p- - 
šias fašistų generolas paša- į?0® laivus bolševikams ati
toltas iš vadovybės Albani- duotų. .»* Roosevelto yy- 
:oje ‘ nausyoe atsake: Amerika
’ 3 ’ nepripažįsta jums Pabalčio

užgrobimoI valstybių užgrobimo ir ji IMellS italų Lai- niekados neatiduos jums tų 
mėjimas.99 valstybių tūrio”

„ .a ... Vadinasi. Maskvos agen-
Britų radijas pereitą su- įaj cravo Washingtone per 

batą paskelbė sitokj prane- nosL Visa Amerikos lie^. 
juokti .^^°s ^asis^ams Pa‘ vių visuomenė pasveikins

“Pereito antradienio 
tą 200 italų išlipo iš dviejų
karo laivų ir užėmė graiku n >•• • > « ir «
salukę Tinaros (panašiu sa- BardlJOJ llOMl Nete-
lų yra labai daug į pietų ry- Karių.
tus nuo Graikijos sausze- , .
mio). Pusę valandos tą salą1 .^aLan^ al andai apsupo 
italai bombardavo. Tuomet Libijoj italų tvirtovę Bardi- 
200 italų šturmu puolė jos i buvo manoma, kad ten 
pakraštį. Šturmas buvo ne-' buvo apie 20,000 italų ka- 
sulaikomas ir nuo italų pra- reiviu. Dabar gĮ, kai anglai 
dėjo bėgti visi salos gyven- galutinai suskaitė visus uz- 
tojai. kurie susidėjo iš dvie-į p^^štus ir nelaisvėn paimtus 
jų piemenų. Pabuvę toj sa- i italus, tai tikras jų skaičius 
loj porą valandų ir pasi- pasirodo buvęs ne 20,000. 
džiaugę dideliu laimėjimu? bet lygiai 44,868. Šitame 
Mussolinio fašistai pasi- i skaičiuje buvo 2.040 italų 
traukė geroj tvarkoj.” generolų ir karininkų. Tarp 

kan) grobio anglai rado ita-

M

Kongresas Karštai Svar
sto Anglijai Remti Planą
PRIEŠAI SAKO, KAD TAI | Jis negali įsivaizduoti, kad

ESĄS DIKTATŪROS j fašistai tada galėtų uždary- 
BILIUS. ti visus Amerikos prekybos

„ , kelius, kad čia turėtų susto-
Bct Amerikos spauda ir pla- ti fabrikai, kiltu didžiausis 
b visuomene stoja už preai- nedarbas, ir kad tada jau 
dento Roosevelto programą. Amerika turėtų viena pati

Rašant šiuos žodžius, kariauti prieš diktatorių 
Kongresas pradeda svarsty- valdomą pasaulį, jeigu ji 
ti “skolint ir nuomot” bilių, norėtų prasimušti pro fašis- 
kurio tikslas yra duoti An- tų blokadą.
glijai, Graikijai ir Kinijai Šitokią ateitį gali įsivaiz- 
maisto, ginklų, orlaivių, ir duoti kiekvienas, kuris gali 
kaitų duoti prezidentui protauti. Todėl didžiuma 
Rooseveltui laisvas rankas Amerikos visuomenės ir be- 
ir neribotą galią, kad Kon- beik visa spauda pritaiia 
greso nevaržomas jis galėtų Roosevelto programai, šio- 
šitą programą kuo greičiau- mis dienomis pasisakė už ją 
šia įvykdyti gyvenimam ir Wendell L. Willkie, bu- 

Pi iėmus šitą bilių, prezi- vęs Roosevelto oponentą* 
dentas turėtų labai plačios paskatiniuose prezidento 
galios, būtent: rinkimuose. Jis reikalauja,

1. Gaminti Amerikos ar. kad jo partijos žmonės, re- 
, , .senaluose. fabrikuose ir lai- pubhkonai, šitai programa! 
badą. dirbtuvėse visokius apsi- Kongrese nesipriesmtų. To-

gynimo pabūklus “kiekvie- kie fanatikai, kaip senato- 
nai valstybei, kurios apsau- i ms V. heelens, tvirtina, kad 
ga, prezidento nuožiūra, yra pnpazmimas prezidentui to- 
svaibi Jungtiniu Valstijų km plačių teistų reikštų dik- 
ap«augai ” * " Batūros įsteigimą. Gindami

2. Parduoti, perleisti, iš- ^mokratiją, mes patys ją
mainyti, išnuomoti, pasko- ^ko.
linti ar kitokiu budu tokius . ®et ^Ikie protauja svei- 
apsigynimo pabūklus to- kmu. Jisai sako, kad prezi- 
kioms valstybėms pristatyti, ^.^tas negali taptiKARAS ITALIJAI BRAN

GIAI KAINUOJA. i išbandvti išžiūrėti num’ «es šitos teisės jam 
Italijos ministeriu taiyba aD1UDjntj arua ’nat2svti bet ^us (^uotos demokratijai

prisipažįsta, kad Mussolinio' Pa”lUnimo dlikU be ^ntt ir > luri but duotos 
pradėtas karas Italijai kai- kuiįai tokiu valstybių. (Čia Į\al?zįnaį- .bet aPKlb?tam 

šitokį Washingtono vyriau-Į nuoja baisiai brangiai. Pęrinumatomi Amerikos uostai Ia*kaL Pakiltam laikui pa- 
sybės nusistatymą! 1^0 metus va dzia turėjo ir laivu dirbtuvės Anglijos s>baigus, pasibaigs ir nepa-

iem 32,350 000 000 lirų pajamų. kaio laivams taisyti aiba
o išlaidų buvo 60,389,000.- antarmiuti tantai nauti 1 Dabar tokla ^aIia PreZb
000 lirų. Taigi per pusę me- , n, n.,’/ dentui reikalinga dėl to, sa-
tų kariaudama Italija įklim-'h-į,^’kt.1 ko Willkie, kad jis niekeno
po į skolas 28,038,000,000 !?emfe ‘^kalingas m- netiUkdomas galėtų spar-
lh-u formacijas ryšium su apsi- dai veikti Jei §ė, kfekvfeno

gynimo ginklais, kurie bus 45 
joms pristatomi.

Didelė

žingsnio jis turės prasyti 
Kongreso sutikimo, tai jis 

visuomenės di- niekur negalės nueiti, ne;

£®pięi/«u« Bombų 2^\ Dum
Slėptuvė Jau Gatava nes kanuoles, 68 lengvesnes

ITALAI SUŠAUDĖ 80
ALBANŲ. , ...... --------- -o----------------7

Iš Strugos pranešama, j dzlulJa H. ^velk vlsa ^be.8 mes žinom, kaip ilgai tęsiasi 
kad pereita sąvaitę Musso- ^pajida stei programai pn- Kongreso ginčai. Kuomet 
linin nlniAanBai Alhaniini ta,?.a’ . tačiau Kongrese yra diktatoriai veikia žaibo 

politikierių, kurie nenori greitumu, tai demokratija 
tokios plačios galios prezi- negali eikvoti laiko tuštiems 
dentui duoti. Vienas tokių ginčams vien tik dėl to, kad 
yra senatorius Wheeler. ak- • vienas-kitas yra kitokios 
las izoliacionistas. kuns ma- nuomonės arba tyčia nori 
no, kad saugiausis Amerikai valdžios programa sabota- 
kelias yra visai nesikišti į žuoti.
Europos reikalus. Jis nema.

linio okupantai Albanijoj 
sušaudė 80 albanų darbi, 
ninku, kurie atsisakė kasti 
apkasus italų armijai. Tai 
įvyko prie Ochridos ežero. 

STREIKIERIAI TURI

tlU 1*2 Iv 53 <1*1
Michisano va kti ios nro- to Amerikai j°k>o pavojaus sąvaitę jisai skrenda Angli- 

Žinios iš popiežiaus dva-,ka"uol«s>.13#, tank».,r 708 kurarė ptlaikė te vaiši jo..Hitleris laimėtų ka-ipaties iniciatyva įr 
ro sako, katfZmbų slėptu- trokus be^automobtlms. Sartininkų ginčams!^AtS^ tž.^'‘T“'
vė “šventajam tėvui’, jau BOMBAR- i ***« Patvarkymą, kad „o- '^e7^e neturi krivų ' Jis Sngli^ ^t^maM

DAVO VOKIEČIU PO- ,edaml. streikuoti tokiose tjįk ak,^ , nema* kad akmi?
ZICIJAS. ; kurios gamina , ; ėj diffioriams karų.

i valstybes apsaugai reika in- .„.į^ JAmerika atsistotu Ja-i N

pabaigta. Ji esanti padaryta
5 d Moravijoj (buvusioj Čeko- pramuštų. Kai bus sustatyti •
papasakojo aukštas Jugo
slavijos valdininkas, kuris 
nesenai sugryžo iš Vokieti
jos ir Austrijos. Būnant jam

Fašistai Bėga ir is 
Etiopijos.

Anglijos spauda rašo 
stambiais antgalviais, kad 
Mussolinio fašistai dabar 
bėga jau trijuose frontuose 
—Ąlbanijoj. Libijoj ir Etio
pijoj. Mat, sukilo prieš savo 
okupantus ir Etiopijos žmo

nijoj
Slovakijoj) išlėkė į padan
ges didelis fabrikas, kuris 
gamino Hitlerio armijai 
amuniciją. Sprogimas bu
vęs toks smarkus, kad žemė 
sudrebėjo per 60 mylių ap
linkui. Katastrofoj žuvę 80 
žmonių.

sustatyti

NEW YORKE SUDEGĖ 
ANGLAMS SIUNČIAMI 

REIKMENYS.
Pereitą penktadienį New sauga 

Yorke užsidegė laivas, kuris 
buvo prikrautas Amerikos 

rėš. Nėra abejonės, kad prie j Raudonojo Kryžiaus vaistų, 
to juos pakuirtė patys ang- drapanų ir maisto anglams.

baldai ir įtaisyta ventiliaci- Dienos metu pereitą penk- ‘ dajktus, darbininkai ie- 
ja. raktai bus atiduoti pa-,tadieni anglai padarė ant ^?ivaio pranešti dirbtuvei hlrt,H? Andt
ėiam popiežiui. Dabar gink- vokiečiu tokj užpuolimą,;aI)ie ketinamą streiką 3(1 Taivvna' 
luoti “šventojo tėvo” žanda- kokio iki šiol pnesas da ne- ^ienu iš kalno. iJ ’ f*ancuz,J°s laivynai.
rai stovi prie tos slėptuvės buvo matęs. Iš viso atskrido, ___________ —-- •--- -
pasikeisdami dieną ir naktį, 5<) bombanešių, kuriuos ly- ORLAIVIS PADARO 620 Amerikoj Siaučia 
kad koks bedievis nepada- dėjo oOO greitųjų kovas or- j MYLIŲ I VALANDA-
rytų kokio sabotažo. Matyt, laivių. Ir kai šita oro arma-’ Aircraft Co. orlaiviu Gripo Epidemija.
iiunolūg svannimifiirts da ėmė ITlėtVt bombas, tai __ -

NUMATO S100,000,000,-
000 IŠLAIDŲ KARO 

TIKSLAMS.
Kapitonas Rickenbacker 

pranašauja, kad Amerika 
tikrai stos į karą ir kad tam 
karui pasiruošti bus išleista 
nemažiau kaip 100 bilionii 
dolerių.
“FINITO” MUSSOLINI.

Amerikos italai pradėjo 
vadinti Mussolini “Finito’’

bombos 
žemės. Per šitą užpuolimą 
amrlai aodemrė 1.000 ketur- uonouKn- pusė kalinių. Portsmouthe. 

N. H., šią sąvaitę tapo už-
ki. Yra žinių, kad anglai ir 
ginklų etiopams pristatė, ir. 
kad pridavus etiojKims dau
giau drąsos, anglų orlaiviai 
jau subombardavo kelias 
italų stovyklas Etiopijoj. 
Anglų žiniomis, etiopai ke
liose vietose jau sudavę ita
lams skaudžių smūgių.

Laivas buvo siunčiamas Af< 
rikon, kur anglai dabar mik 
ša fašistus, ir prieš pat iš
plaukimą užsidegė. Yra įta
rimų, kad ugnį bus pakišę 
“penktosios kolonos” šni
pai. Sudegė beveik visos 
reikmenys. Nuostoliai labai 
dideli.

PRANAŠAUJA GERUS 
LAIKUS.

United Business Service, an^ai apdengė 1.000 ketur ..............__
bostoniškė statistikų organi-. kampių mylių plotą pneso IŠRADO NAUJA MAŠINĄ j dalytos visos vaikų mokyk- 
zacija, paskutiniame savo teritoi įjos. į KUL1PKOMS GAMINTI. įgs f 2,700 mokinių tenai
biuletine sako. kad pramo
nės gamyba 1941 metais pa
kils 10—12 nuošimčių, — 
pragyvenimas pabrangs a- 

ie 8—10 nuoš, o darbinin- 
algos pakilsiančios nuo 
’ * 20 nuošimčių.

»- J u
•s pie 8— 
ii kų ak 

Į15 iki

JAPONAI ŠAUDYS KEN
KĖJUS. tapo išrasta nauja mašina

Jai>onijoj išleistas įstaty- plieno kulipkoms gaminti.
mas skelbia mirtį visiems, Sakoma, kad 45 lekios ma. 
kas trukdys ai- kitokiu budu šinos per dieną pagaminan- 
kenks karo pramonei. čios 4,000,000 kulipkų.

Dexter, Me. — Fay and 600 serga. Springfieldo ir
Scott mašinų dirbtuvėj čia Ware mokyklos, Massachu 
< :x vajstijoj, taipgi užsida

rė. Kad liga nesiplėtotų, vi
sų pirma turėtų but uždaiy- 
tos visos bažnyčios, teatrai 
ir visokie mitingai.

gtas.” Kitaip pasakius. Ita
lijos fašistų vadui atėjo jau 
galas.

ATVEŽA $15,000,000
AUKSO AMERIKON.

Honolulu uoste pereką 
savaitę sustojo garlaivis 
“Maui,” kuris gabena Ame
rikon .$15,000,000 vertės 
Australijos aukso.
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Graikai Maitina Italus Belaisvius

i
i

SUMUŠĖ MASKVOS 
AGENTU PROPAGANDĄ

“Naujienos” labai gerai 
sumušė tuos melus, kuriuos 
lietuviški bolševikai nuola
tos skelbia savo “Laisvei” ii 
“Vilnv.”

"Savo propagandoje Stalino 
agentai visą laiką pasakoja." 
rašo musu draugu dienraštis, 
"kad Lietuvos liaudis tapo ‘iš
vaduota’ nuo Smetonos val
džios. Ir visą laiką jie stengėsi 
Įtikinti publiką, kad tie žmo
nės. kurie yra priešingi bolše
viku invazijai Lietuvoje, nori 
•grąžinti Smetoną Lietuvai’.

"Tai yra melas ir sąmonin
gas visuomenės apgaudinėji
mas. Apie Smetonos grąžini
mą niekas nesvajoja. Svar
biausias dalykas, kuris atsiti
ko Lietuvoje po birželio 15 
dienos, yra ne tas. kad buvo 
pašalinta tautininkų valdžia, 
kurios dauguma Lietuvos 
žmonių nekentė, arba kad 
Smetona pabėgo i užsieni. 
Svarbiausias dalykas yra tas. 
kad bolševikai sutrempė Lie
tuvos nepriklausomybę.

"Per 20 su viršum metų 
Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė, kuriai visas pasau
lis. neišskiriant ir Sovietų Są
jungos. buvo pripažinęs teisę 
savarankiškai gyventi, pasire
miant tuo principu, kad kiek
viena tauta turi teisę spręsti 
savo likimą. Rusijos bolševi
kai visuomet didžiauvosi. kad 
jie šitą tautų apsisprendimo 
principą gerbia. Sovietų val
džia buvo viena iš pirmutinių 
valdžių pasaulyje, suteikusių 
Lietuvai pripažinimą ‘de jure’.

"Bet šita teisė dabar tapo 
Lietuvai išplėšta.

"Jokio pateisinimo šiam 
smurtui negali būti. Palyginti 
su juo, tasai faktas, kad, bol
ševikams okupuojant Lietu
vą. pasikeitė jos valdžia, yra 
tik antraeilis dalykas. Kai sve
tima jėga kraštą okupuoja, 
valdžia jame visuomet pasikei
čia. Kuomet Italijos fašistai 
okupavo Etiopiją, jie to krašto 
valdžią irgi pakeitė. Bet kas 
dėl to gali to krašto okupaciją 
pateisinti?

“Patys komunistai yra ne
suskaitomą daugybę kartų pa
smerkę Mussolini dėl Etiopi
jos nepriklausomybės sunaiki
nimo. Tai argi Lietuva neturi 
nei tiek teisės gyventi nepri
klausomai. kaip Etiopija?!

"Jeigu šitaip kalbėtų kokie 
nors lenkų bajorai, kurie žiū
rėdavo j lietuvius, kaip i ‘chlo- 
pų.' ‘mužikų’ tautą, kuri nėra 
verta laisvės; arba jeigu taip 
kalbėtų naciai, kurie visas tau
tas, išimant vokiečius, laiko 
vergais. — tai nebūtų nuosta
bu. Bet dabar Lietuvos paver
gimu džiaugiasi žmonės, išėju
sieji iš Lietuvos liaudies— 
žmonės, kurie žino. kaip Lietu
va kentėjo, vilkdama svetimą 
jungą!

"Savo valdžios Lietuva dau
giau nebeturi. Ją valdo sveti
mos valstybės despotų agen
tai. Jokiais melais komunistai 
šito fakto paslėpti negalės. 
Teisindami okupantų jungą, 
jie tiktai parodo, kad jie patys 
yra despotizmo tarnai.“ 

Pasakyta gryna teisybė.

t i ją i ‘darbininkų tėvynę' ir 
išnaujo apšviesti savo saule. 
Kur jinai dėsis? Kur. pagalios, 
dėsis kiti rusiški penktakojai. 
jeigu Amerikos valdžia užsi
geis iuos deportuoti, o Stali
nas atsisakys juos priimti?

“Hitleris tuo klausimu yra 
geresnis už Staliną. Jis savo 
draugus, kurie, gyvendami už
sienyje. už ji darbavosi, pri
ima išskėstomis rankomis."

Matyt, Stalinas bijosi, 
kad sugryžusi atgal ši mote
ris nepapasakotų Rusijos 
darbininkams, kaip Ameri
koje darbininkai gvvena, 
jei nenori jos Įsileisti.

APIE SMETONOS BARZ
DĄ IR DOLERIUS.

“Laisvės” komunistai se
nai jau skelbia, kad Smeto
na bėgdamas iš Lietuvos 
“apsivogė.” Syki jie rašė, 
kad jis išsinešęs $12.000.- 
000. Vėliau rašė, kad $12,- 
00O. O dabar. 10 sausio 
“Laisvėj,” paskutiniame 
puslapy, skelbiama pasaka, 
kad bėgdamas su pinigais 
Smetona net ir barzdą su
ūsais buvo nusiskutęs, kad no. 
jo niekas nepažintu. Dėl to ir ' 
ir Amerikon taip ilgai jis 
neatvažiavęs, kad barzda 
nebuvo dar ataugusi.

Štai šita pasaka žodis, 
žodin:

pę.<

STALINAS NEISILEI*
DŽIA BROWDERIO 

ŽMONOS.
“Naujoji Gadynė” prane

ša. kad Stalino diktatūra ne
įsileidžia Amerikos komu
nistų vado Brovvderio žmo
nos, kurią Amerikos valdžia 
nutarė deportuoti, kaip ne
legaliai čionai įvažiavusią 
bo'ševikę.

Brooklyno sąvaitraštis 
sako:

"Brovcderienė yra Rusijos 
pilietė. Ji. be to. yra Amerikos 
komunistų vado žmona. Ta
čiau Staliną* nesutinka įsiki-s-

šis vaizdelis parodo, kaip graikai duoda buizos nelaisvėn paimtiems 
tams. Buiza kad ir prasta, bet visgi geresnė už šviną.

Mussolinio fašis-

Jis ir Lietuvą 
Netik “išlaisvino,

“įslaisvi-
bet

SVARBIUOJU IR BAISIUOJU
KLAUSIMU.apvalė.’’ Buvusių laik

raščių ir organizacijų jau 
nebėra. Iš Amerikos laik
raščiai irgi neįleidžiami, skleidus dienraštį, jau nebe- ’ gone 
Darbininkams nevalia strei- bukštaujama atsukus radio į mas!

"Mat, kuomet jis (Smeto
na) bėgo. tai nešėsi pilną če
modaną dolerių ir kitokių 
brangenybių, tai bijojo, kad 
jo kas nepažintų ir 'hold-up* 
nepadarytų. Nusiskutus gi kas 
galėtų
taip jb 
Berlynan 
paskui, 
kambary
laukt, kol jo barzda ir ūsai at- cijos atsilankymas pas pre- 
augs sulig pirmesnio didumo.” zidentą Rooseveltą padė- 

_ v' siąs Lietuvai tiek, “kiek na-
Smetona neužilgo dus A- bajninkui kodylas.” Su- 

menkoje ir, oe abejonės, praskir, kaip kodylas negali 
galės rasti tautininkų tarpe prikelti nabašninko, taip 
advokatu, kurie galės. pa- jokįa delegacija negali pri
prašyti, kad komunistai tei- kelti Lietuvos, nes. komuni- 
sme paaiškintų, is kur jie zi- stu akimis žiūrint, ji taip pat 
no. ką Smetona savo cemo- Jau -nabašninkas.”

Maskvoje Pasirašyta Nauja 
Komunistų-Nacių Sutartis.

Stalinas sustiprino savo bro- leidimo šitų medžiagų neva*
įtikus ryšius su Hitleriu.

Jei dar kas abejojo, kad 
komunistai ir naciai dirba 
prieš pasaulio demokratiją 
išvien, tai šitą abejonę jau

lia butų iš šios šalies išvežti.
šitas šmugelis parcdo 

aiškiau negu kiti faktai, kad
.Maskva ir Berlynas dirba 
prieš pasaulio demokratijų 
anką rankon.'galutinai išblaškė pereitą ; ** v;'4 - • -

■ savaitę Maskvoje pasirašv-K pasnašjr-
ta nauia komuni«tn-na/iii sutartimi Stalmas P881’

taipgi aprūpinti Vo-utartis. šita sutartimi ne-.. ... - -
i tik sustiprinami broliški i £ietlJ0S aP’?1j4 1 F
Stalino ryšiai su Hitleriu.1bet raudonasis Maskvos de- ’A3’™1 Sa!et« bombarduo- 

ti ir griauti Anglijos mies
tus.spotas pasižada ir maistu 

remti kruvinąjį Berlyno despotą. Kadangi pati Rusija; -A.Pį® ta sutartį praneša
Į duonos neturi tai Stalinas į a^ntF
pasižadėjo pirkti grudus fa °*lclale bolševi-

į Argentinoje ir gabenti juositjF zir?^a agentūra Tass. 
alkaniems Hitlerio naciams, i į*185 sa^?’ si sutartis yra 

I Iš Ai PPntinn< ‘jaU SemaU abieJU vyiiau-
Bueno- Aires nranešama'1 yblų nustat>7tos ekonomi- 
Sd teiai eauJ žSu b)o<lė? programos pratęsimas 

jau at™£tantšii^ >94? metų rugpiučio 1 
o *. ?.. : ueno.'. O Hitlerio agentu-Sovietų prekybos misija pa-i ,a DNB (Deutsche Nach-

• dalyti milzmiską piekybos' • v. Bureaul «ako kad 
! sutartį grūdams Argentinoj i t
rtr.kli ” Rnonn« Air*a« SUiartlS. tai (UOZiaU-
’‘“2' sis duonos Plana? istorijoj.”

grama pilduna. Gi ūdų T džiaiimasi karihnl pirkliai čia šitais pianais y- al’ST «u naeS
ra labai susidomėję, nes*-®'1-^ , .osUjU
Berlynas praneša, kad Vo-įJ“^,, bidvi nu^čsna- 

i kietija padariusi su Sovie-i S,I™
! tais didžiausia i«tnriioi oru- i l°dziUSlO> didelį bendrų 
i 81U reikalų supratimą.” Vadi-
dų pirkimo sutartį.’

| Hitleris pats, matote dą- i jaf įai 
i bar negali nieko Amerikoje;

i naši, Stalino ir Hitlerio tiks-

Jau nebedreba ranka iš-. moderniškame salon-va-j^ipSIrines £„3 į- Toliau Tass prasitaria, 
ne. Tai ir visas skirtu-1 „ieko pel. angių blokada j Pe‘.eldį savaitę bolševi- 

r. t — . -t ^1 pasirase su naciais ne

ludUMdlilt čU 11 vi-į £IIIIIlii<į 1UV1 iii

vais. laukiame kas bus to- i Kristaus g., t. y. per 3357 
liau? O tas “toliau,” tai la-' metų laiko tarpą, žemėje 
bai visiems aiškus dalvkas buvo 3230 karo metų ir tik

j Vladivostoką, o iš tenai 
Sibyro geležinkeliu prista
tyti juos Vokietijon.

Paskutiniais laikais Stali- • /H1 ie 1

mas, tai tik viena sutartis iš 
:ų penkių. Kitos sutartys iš- 
išančios tuos klausimus.

tarp Rusijos ir

LIETUVĄ JAU “NABAŠ- 
NINKU” APSKELBĖ.

Į \rlt£9 VI V IVA U Vv~

Beveik du milijardai dar- trukusių tik po dvejus me- 
bininkų prie Babelio bokšto' tus. Per tris paskutiniuosius 
—civilizaci jos statybos jau i šimtmečius, skaitant iki 
nebesusikalba. Ir šis milži-' 1860 m., vien Europoje bu

koj vano nepirkdavo, o pe- *«««» 
reitais metais jie čia nupir- -*ui daugiau kaip pusę Len
ko šito metalo net 108.955,- kijos ir visas Pabalčio vals. 
900 svarų. Be to. jie pradėjo čybes. taigi ir Lietuvą, ir 
čia pirkti žalvarį, bronzą, pasižadėjo iškraustyt iš te-

n iškas pastatas braška ir siu- j vo 286 karai. Net per pasta-; ojnką, nikelį ir potašių. Vi- aai visus vokiečius, o Stali-
buoja iš pamatų; kiekviena ruosius 20 metų jau yra bu- 
akimirka gali griūti ant sta-: vę daugiau kaip 25 karai, iš

sa šita žaliava labai reika- ras pasižadėjo uz likusias 
linga amunicijos gamybai. -Ų vokiečių žemes ir kitas

dane nešėsi.
O jeigu Smetona nutylės, 

tai teks manyti, kad šitoms ?i0 
pasakoms turi but 
nors pagrindo.

Taigi palauksim ir pažiū
rėsim, ką apie savo barzdą 
ir tuos “čemodanus” pasa
kys pats Smetona.

STALINAS KITOKS!
Komunistas A. Bimba sa

vo “Laisvės” S-tanie nume
ry nori parodyt, kad jis 
Mussolinio negarbina, todėl 
ir sako:

“Mussoliniui šis karas 'vai
siai nesiseka. Jo puikus Alba
nijoj pusėtinai aplamdė Grai
kija. Dabar Afrikoje. Libijoje, 
jo armiją pliekia angiai.

“ niekam jo negaila. Musso-

Ir Rokas Mizara 11 sau
“Laisvėj” patvirtina, i o užmiršta, kad reikia jun-

LnHn kad tai esą “labai teisingai giančios medžiagos—arti.
pasakyta. s mo meiles.

Mes pasitikėjome savo 
protu, technika, pasitikėjo-

kad Lietuva jau “nabašnin 
kas.” Mes galim juos užtik
rinti, kad jie visi bus palai
doti, pradedant Stalinu ir

Bet klysta tie Lietuvos 
graboriai džiaugdamiesi,

baigiant

tytojų galvų! Kodėl? Atsa- kurių pats žymiausias skai-iĮr Amerikoje susekta, ‘kad nekilnojamas nuosavybes 
kymas paprastas. Todėl, kad tesi Didysis Karas 1914—18 Į sįta žaliavą Stalino agentai atlyginti, 
statytojai krauna akmenį m., buvo pirmas milijoninis į nel‘ka ne sau, bet Hitleriui, Už Staliną sutartį pasira- 
ant akmens, rąstą ant rąsto, karas žmonių istorijoje. Į Vadinasi karui prieš Angli- šė komisaras Mikojanas, o 

Santarvininkų pusėje kovo-: ir Ameriką, todėl prezi- už Hitlerį—Kari Schnurre, 
jo 39 milijonai karių; iš jų i lentas Rooseveltas dabar nacių užsienio reikalų eks- 
5,729.000 žuvo, 13,000.000 patvarkė, kad be jo valdžios pertas, 
buvo sužeista, 4,290.000 pa-i

me progresu. 0 kokia išda
va? Juo daugiau šviesos ir 
jėgos teikia technika, juo 
tamsesni darosi žmonijos

b?žini"slaTaigia2t?8oSj DVASINIS KARAS TAUTŲ TARPE.
žmonių santarvininkų pusė- ---------------- -
je neteko gyvybės, sveika-: Karo esmę sudaro žudy. t stot Į žūtbūtinę kovą. Di- 
tos ar šiaip nukentėjo nuo į mas ir pav ergimas. Toks | džiujų imperijų dinamika

Roku Mizara. o į keliai. Juo didesnė mokslo įkaro. , karas dabar tik ir vyksta' visada atneša žmonijai daug
i pažanga, juo daugiau pro- į Sąjungininkai (vokiečiai,' tautų tarpe. Tarptautinės; nelaimių, bet imperijos per- 
' blemų. į austro-vengiai, bulgarai ir' sutartys neturi jokio pasiti- i daug įtempia savo jėgas ir

Mes pajėgiame susprog-i turkai) . turėj’o 21,200,000 i kėjimo, kaip jos to neturėjo per tai gauna mirštamąjį
J _ J 1-^1 . L-o vili IO VliVlil Q KT *__ 1__—_ Linu.’’ »in

Lietuva vis dar bus gyva!

ALASKA DAVĖ 
525,000.000

Washingtono pranešimu 
Alaska 1940 metais davė 
$25,000,000 aukso. O 1867 
metais rusai Alaską atidavė 
Amerikai už $7,200.000. 
Nuo 1880 metų, kaip iška-

išnardome povandeniniais 
laivais visas gilumas, ap- 
skrendame visą žemės rutu
lį, susikalbame radio, bet 
niekaip neišmokstame ką 
reiškia būti ištikimam, ką

kariuomenė turėjo 14,290, 
000 žmonių nuostolį.

Sudėjus abiejų pusių nuo
stolius, gausime 38,070,000

linis vra pirmos klabės i'^baL samas Alaskoje auksas pra-1 reiškia būti ištikimam, ką žmonių aukų. O kas žino 
ranka. d«ta ' <*°‘d™d. šiol ji i reiškia būti sąžiningam, d<> kiek žmonių aukų pareika-
boariios žmorio krau iu \’ie- -vla davusi geltonojo metalo ram... Mes užmiršom ką • lauš dabartinis karas? !... ispamjo. žmonių .srauju. -\ie nft0 A]a^ Vo
kas neverktų, jeigu sis razbai
ninkas ir visai sprandą nusi

vėn ar dingo. Sąjungininkų puolimo paktai daromi ir j jos.
pasirašomi, nors jais netiki

suktu.”

Matote, koks rustus de
kretas prieš fašistų vadą!

Bet netikėkit Bimbos žo
džiams. Nors jis pliauškia 
prieš Mussolini, tačiau jis 
nenorėtų, kad Anglija Mu<- 
solini sumuštų. Bimba pat> 
pasako, kad “klystu tie, ku
rie manytų,” jog demokra
tinė Anglija yra geresnė už 
Mussolini. Mussolinio fašiz
mas gali but biaurus daik
tas. bet Bimbai visgi biau- 
riausis dalykas yra denio, 
kratija.

Ot, Stalinas, tai kas kita.
Jis ne razbaininkas. Jo au- __i_
sys Suomijos žmonių nekal
tu krauju nesuteptos Jis ir

jau už $561,311,000. Alas- reiškia atleisti, ką reiškia 
ką Rusijai atrado danų tau- kita užjausti, ka reiškia i 
tvbės jurininkas Vito Be-į tiesą sakyti. Svaigsta galva 
ring, bet tamsi Rusija nesu-'nuo pasiektų rekordų. Šian- 
prato jos vertės ir nemokėjo i dien žmogus pasirengęs žai- 
jos gamtos turtais pasinau- bo greitumu lėkti pirmyn... 
doti. i Bet ar nuo viso to gyveni

mas geresnis,

Dr. Pranas Šacikauskat.

KOMUNISTAI PAĖMĖ
LIETUVOS ŽMONIŲ 
TURTŲ UŽ 235,000,000 

LITŲ.
Iš paskelbtų oficialiniu 

gražesnis. | davinių matyti, kad sovietų

....... O. Spengler’io svajonė
nei patys signatoriai. Dar)pildosi: greitu tempu ir kol 
užpernai buvo nepuolimo > kas sėkmingai kuriamas im- 
sutartis sudaryta Rusų su perium mundi, bet istorio- 
Lietuviais, o šiandien jau sofiniu požiūriu nėra pa- 
Lietuvos pasaulio žemlapy- grindo laukt pasauliui iš tos 
je nėra. • imperijos kokio išganymo,

Nesenai buvo verbuoją- į nest smurt*s ir.kIa^ .n^ 
mos valstybės į antikomin-i f1_et žmonijai teis^

iterinį bloką; šiandien jau į j M? m geroves atnešt, tad
tą bloką pltenka ta vaTsty' ^.ia^ls .
bė, kuri vadovauja komin- į Jaunėsimais tegali tokie
temo akcijai. Tuo budu vie-; uiSi
nu plunksnos pabraukimu mpSi
sunaikinamu garsus ąnti-: S Ju

LIETUVOS KOMISARAI žmoniškesnis? Progresuo-! Lietuvos valdžia nusavino tokių žmonių atsiranda netJAU y™JA 1 iia™- Milžiniškais^liais, 1.138 prekybos įmones. W°-|to!dL tautose, kurioms
KRYMĄ. ; progresuojame. Tačiau ran- į se buvo rasta prekių už 16€ ?'a ne*a I* J “Europos genijų? nieko ki-

Sovietu Lietuvos valstv- ■ rank®" 83 progresu žen-: milionus htiį grynais i>inu i "h, į to duot negali, kaip tik dva-
bės kontrolės komisaras Li«» R°p,.e™,sr “Koįninterno” iridės n™ ; sinę verguvę, skurdą ir bru-

32 milionu litų ir įvairaus 
kito turto ar vertybių—35 
mil. litų. Viso komunistai

Adomavičius gydėsi Zacha- neapykantą, melas, dorinis 
l ino sanatorijoje, o dabar nusmukimas... 
iš\Ą*ko į Krymą. • Palyginkime mus nūdienę

Krymas, tai Rusijos Flo- Joniką su aknstyviaisiais 
rida, kur žiemos laiku visi laikais. Begalinis skirtumas.
komisarai suvažiuoja “gv- ar ^ra Pa^an*

‘ ga? Prieš simtus metų ban-
—-------------------------------------Hitai pėsti iro miškus slaps-
111 MAS, Kom*n*s. Ta knypa vr® foęi a ^įandipTY k*ip Kolutnbas atrado A-versta į visas kalbas. to<?čl kad yra ° J*“ vAZlUOja ,nerj|«, kokio čia tada f.monės pyvette
gražiai aprašyta apie Rymę. IJe'tn- ekspreso pirmąja klaSC Į : ir tt. Prie jralo knygos teina Suvienv-

’ gerklės nesi U1U"jis šiuo metu reikalingas ki-j'hirŠm 
tai tautai paskersti, o “Ko- W !i.un?nj? P™^-
minternui” eilė ateis kiek. Wą™nęt žalios zoies nebe-

paėmė turto už 235 milionus! litų. ; vėliau.
■^rs»fe.r>' , Ta eilė turi ateitį; Napo-

Amerikon nuo atsiradimo ir <Un į feOIlRS * SU AlčksandrU I bu- 
prfeš atradimą Amerikos iki 1SMI mc- VO susitarę pasidalinti pa.

šaulį, betgi tos sutarties ne
ištesėjo. nes didelės imperi

uŠ.ri?kOJ,1inU^,ro're i08?™, negyvenamos, ir
llUCIOnienų krauju nesusite- Drūtai apdaryta «•>ko os-Vliz« vsiirmr/vc citinriion m ma. t,.i-, — ..sis....ar klio nugaros, šiandien gi apda-uoM> *2.2S jos turi anksčiau ar vėliau

lieka, bet tuo džiaugtis nėra 
pagr indo, nes tokie genijai 
yra ne kas kita, kaip reakci» 
ia į buvusias neteisybes. Ir 
žemei kartais reikalingas 
tam tikros rūšies pragaras, 
bet entuziastiškai jį sveikint 
neprotinga ir nedora.

Dr. Pranas Žacikavtltas.
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No. 3. — Sausio 15 d^ 1941 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAflO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS UETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIBKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

DAR APIE CHICAGOS UETUVIŲ 
KUNIGEUUS.

Nacių “Dovana” Vestuvėms

Chicago, IU. buvo paskirtas kun. Albavi-
Nuo senai esu nuolatinis ta_d "M0. su ,mT

“Keleivio” skaitytojas, ta-^Janclu 
čiau nesu pastebėjęs kiek 
platesnio pranešimo apie 
lietuvių koloniją, kurioje aš1

parapijonų skai
čium srėbti sriubą, kurtos 

i kun. Klusas buvo priviręs. 
Apie dėsėtką metų iškle-

gyvenu, būtent apie 18-tos' bonavęs, kun. Albavičius 
gatvės koloniją. Tos koloni-i ėmėsi baigti kun. Kiužo 
ios centias randasi ten, kur į Padėtą bažnyčią. Tai buvo 
su ikiyžiuoja aštuoniolikto-; pokariniai laikai, kada na- 
u ir Halsted gatvės, šis' mų statyba buvo Įsisiubavu- 
kvarialas randasi arčiausia si ir labai brangiai kainavo.
prte Chicagos vidurmiesčio, 
prie bizniškiausios Chica
gos miesto dalies. Tokia po
zicija tam tikru žvilgsniu 
patogi, bet tai ne tik nepa
gelbėjo tai apylinkei pakil
ti, bet buvo visai atbulai. Ji 
ėmė menkėti ir merdėti. 
Kartu ėmė merdėti ir lietu
vių kolonija. Jai kenkė ta 
aplinkybė, kad trijų didelių 
geležinkelių stočių bėgiai 
atskiria ją nuo vidurmies- 
čio. Antra priežastis, tai 
žmonių kėlimasis Į naują
sias priemiesčių kolonijas.

Todėl teko užtraukti milži
nišką paskolą. Tuomi buvo 
užkrauta baisi našta ant ne
didelio parapijonų būrelio. 
Bažnyčia iš viso kainavo 
apie $200,000. Ir ji pastaty
ta visai be reikalo. Dabarti- i 
niam žmonių būreliui už- • 
tektų visokioms pamaldoms. 
parapijos mokyklos salės, 
kaip kad užtekdavo prieš 
tos didžiulės ir brangios ‘ 
bažnyčios pastatymą.

Tai ve, ką kartais padaro , 
Romos katalikų bažnyčios 
klebonų neapsisvarstymas,'

Lietuviai katalikai ag nora? įsigyti garbės ir put-, 
nuo senai turi isisteigę Die- kybės, . nesiskaitymas su 
vo Apveizdos parapiją. Tai, žmonėmis .rir nemokėjimas 

numatyti to, ką ateitis lemia i 
kolonijai.

x Dabar Dievo Apveizdos
\ argu rastume Amerikos parapjja skok>s turi dai 

lietuvių tarpe tokią parapi- apie ji00,0fl0, o parapijonų 
ją, kuii nebūtų pergyvenusi skaiSus nedaugž&, bet n,a: 
didesnių ar mažesnių audinį gėja.
mo^uravo^ffinaT^Gi r-1“ i?!^ Kalėdas mirė: tą delegaciją seną Wauke- 

Clcero Iletuvi^ Klebonas gano lietuvių parapijos vei-
^S^daug" nukentė o VaKiu??X’ ta!’ jo,vi!'įl b“' kž» ir remė« P’ ZuPk* 0 
ŽSSvo? Vai vo Portas kun- L Albavi- juk ponas Zuokus daug pri-
donskai dėl Kai kūnų čia čius o į Dievo Apveizdos įdėm prie to, kad kun. 
buvusių kunigų.^ Vienas to- parapįją paskirtas kun. Klioris butu iškilmingai per- 
kių morališkai žemai stove- Martinkus iš Chicago Hghts keltas iš VVaukegano i Gi
jusių klebonų jau senai yra Tie du kunigai yra skirtingi cerį
mn?s- Tai buvo nelannin-įvairiais žvilgsniais. Kun. ... ,
gas alkoholikas. Jam čia te- aiVZ., Programos vedėjas buvoko vadovauti parapijai ren-inteligentiškiem Chicagos kun- .B: Ul*ba, kuris pataiko 
kant pinigus pastatymui; iietuviu kunigų tarpe, o kun. Romiai vakarus vesti. Kaip
klebonijos, bažnyčios, para-. Martinkus tiktai kunigas.
pijos mokyklos ir seserų na- Kun. I. Albavičius pa- 
mo. y iš turėjo tokį stiprų pa- mokslus sako švelniai ir ra- 
hnkimą prie svaigalų, kad mjaj
nenaujiena buvo jį net baž- kja ’ 
nyčioį matyti visiškai girtą.; įet Romos katalikų kuni- 
Sykį jis visai girtas buvo į- g-ui,nesvarbu inteligentišku-

šitams vaizdely matosi jaunas vyras ir mergina, šita jau
na anglų porelė buvo susitarus jau tuoktis. Prieš pat ves
tuves nacių orlaiviai ir suardė jaunikio namus, kur jiedu 
po vestuvių ketino gyventi Tai buvo nacių “dovana” jied- 
viejų vestuvėms. Negana to, jaunikis buvo sužeistas ir 
turi perrištų ranką.

Worce*terio Žinios.
: Be reikalo buvo skundžia* 

ma draugija.

Daugelis lietuvių pradėjo 
mirti. Štai, per pirmąją šių 
metų sąvaitę mirė 6 lietu
viai. Jų tarpe gerai žinomas 
Worcesterio visuomenei Dr.

IR LAWRENCE’O LIETUVIŲ KLIUBAS 
IŠMĖTĖ KOMUNISTŲ “LAISVĘ.”

Laurrence, Mass. aš turiu pasakyti, kad tams-
Sausio 3 d. buvo Lawren- ta “daug dilbai” ne Kliubo 

ce’o Lietuvių Ukėsų Kliubo labui, o savo komunacių po- 
susirinkimas. kuris nutarė litikai. Mes jus tačiau ne
išmesti iš savo skaityklos šaudom ir netremiame į Si- 
komunistų “Laisvę.” Penk- birą už Lietuvos pardavimą. 

dėntEtas' Pra‘iiiš'“žwveTiX takoJa.' ',^ami iš vis« lietu- Kai..T,.ocki? «' ^novjevas
kulis per 20 melu tarnavo v,sk« !s‘al?«- . ... . dau«.d>į<>- to»
mums savo mokslu Be to ‘ Susirinkime buvo įvairių Stalinas juos susaude. Troc- 
P. Žurvelis buvo gerai žino- Panešimų bei raportų. Įvai- kį jo agentai net Meksikoj 

Ampvikns lipfnvin vi rkk- komisijos raportavo, ką surado ir užmušė. Apie An- 
suomenei savo moSori > veikė- RaPOitai PliimtL ga^tį taipgi jau nieko nesi- 
lailSis. nes daug rašinėjo i Kliubas turi savo delega- §^i nes jis irgi daug dir- 
lietuvių spaudą, kaip “Ko- tus paskyręs prie Lietuvių )O- Visiems žinomas Litvi- 
va.” “Laisvoji Mintis,” Draugijų Sąmyšio ir prie novas irgi daug dirbo, o kur 
“Moksleivis” ir tt. i Lietuvos Šelpimo Fondo. Jis dabar yra!

Wcrce«erio sandariečiai Taigi davė savo pranešimus 
nudegė nagus skųsdami Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų drau
giją miesto valdybai ir lais
nių komisijonieriui, kad bu
tų atimtas jai leidimas par
davinėti savo kliubraimy al
koholinius gėrimus. Esą, L.

V. K. sako, kad mes nie-
ir tie delegatai. I tuos dele- K? nežinom kas dabar yra 

* • Lietuvoj. Bet ar nemeluoji? 
“L.” žino. o tu nežinai kas 
Lietuvoj yra. Kai Smetona 
valdė, tai jus žinojot kas 

darosi, o dabar 
Kam taip me-

m ko-gatus buvo patekęs 
munistas P. Bet jis tenai 
tiek privirė košės, kad da
bar nenori ir akių parodyt. .
Jis buvo pasiglemžęs net Lietuvoj 
Šelpimo Fondo protokolus ‘‘nežinot.

S. ir D draugijai už užSirb- ir nenorėjo jų gražinti. Bei 
tus pinigus varanti komu- kai išgirdo, kai. jis bus trau- , 

kiamas teisman, tai išskuto 
iš protokolų knygos komu
nistų vardą (mat. jie buvo 
prisidėję prie to fondo tik-

tur but, antra seniausia Chi
cagos lietuvių parapija.

Vienas penktakojis už- 
ėdėdamas ir “penze- 

lį” rankoj laikydamas netri- 
vojo iš piktumo dėl tų gin
čų. Jo veidas mainėsi, tai 
raudonas, tai baltas; bet į 
ginčus jis nesikišo.

Gerai Kliubas padarė, 
kad “Laisvę” išmetė, nes už 

kliubit

pinigus
nistinę propagandą, nemo
kanti jokių taksų miestui ir 
duodanti gerti jaunimui.
Gaila, kad sandariečiai tai- . , , .
kė komunistams, bet užkliu- |U<JJU savo vardu) ir proto- 
dė gana seną ir rimtą drau- kclus atidavė. Todei jis ne- 
giją, kuri jau virš 35 metu a^jo i sį susirinkimą nei ra-
gyvuoja tarp Worcesterio .išduoti. Jo vieton, su- kiįubie^u pinigus 11
lietuvių ir kiek man vra ži- gnkmi^^^ kitų de-
noma, niekas nėra girdėjęs, jegaciją i uietuvoo šelpimo tarnauja Stali-kad jį butą aukavusi komu- Foadį.„:.,„. „ „ nili įi Si Stalinas ir skaito
nistų partijai 
tiesa,

o kun. Martinkus rė-

vo.
•įLH- Komunistas P. M. karštai Pu\, _. , .

ii vra su«elDus šiek adtavo. kad Kliubas savo Mums Lietuvos pardavi- 
J> yra smetpiB siek . Lietuvos Se, įm0 ku nereikia! _

v jus „ . - -, . Buvo paduotas mesimas.

bent centą;
LOWELL, MASS. ‘ '

Gerbiamas “Keleivio” re
daktoriau !

Turėsiu už garbę jei tam-
ta patalpinsite šį laišką kaip f1?/” nal?e, Kur k< evven
atsakymą j Chulados korei- la,ko susirinkimus, ir nuo- gerai gyte., 
pondenciją, kuri tilpo “Ke

tiek streikierių. visas jos
Fondą neskiltų, nes tas fon
das dabar esąs nereikalin-

komunistiškumas tame. kad
laiko susirinkimus tam pa- ,

kur komunistai £as- Girdb “Lietuva dabar
kad butų išmestas iš Kliubo 
ir S. P., bet pasikalbėjus, šį 
kartą jis dar buvo paliktas.

Maple Parkas buvo gar
sus paikas, kai socialistai

po didele vals-
mniš kambari“ «avn* kiiuk. lybe ir viskas gerai.” Reikia 

l tilpo "Ke- tam Daciam name pasakyti, kad kiek laiko at- sus paikas, kai socialistai
numeiy. pį^iu iT šitas xyiukas buvo Lie- valdė, bet kai jis perėjo į

Pereitų metų “Keleivy” girinkimus praeita vasarą tuvoje ir sugi vžo Amerikon komunistų rankas, tada pra- 
tžlpo mano korespondenci- įuvo išnešta rezoliuciia už- karštas Smetonos šalinin-dėjo smukti. Komunistu tar- 

. . ,. , . ... ; ja. Deja. “tovarišč” Chula- <nrjant Dardavima Lietuvos kas’ 0 dabar jau garbina pe kilo peštynės — vieni pa-
paprastai tokiose kunigėlių; da bandė viską paneigti ir R„-iiai Tačiau nereikia bu- Stalino diktatūrą. Jis jau sidarė bimbiniai. kiti sklo-
garbinimo yakanenese bu- j kitus iško!ioti. chulada, ar 5 JSįems keSn^ms karštai agituoja, kad Kliu- kininkai; bet sklokininkai
na. taip ir čia pi ika.beta be-, jau pamiršai, kaip D. L. K. ka;D kad Rudis? kurie «u- bas atšauktų savo delegaci- pasitraukė, nenorėdami per
gales komplimentų, linkę ji- Vytauto Kliubo susirinkime Dvke Dametė Liet S ir D 33 Lietuvos Šelpimo Fon- tis su bimbiniais, tai tie ir
Hill 11 PHjJViimO UZ didelius, fometo vaiVolotrGi Vorl Vliii. i i. .a .. _?!_•_ __ • rln ^innmp in natiarimii sil. UZVHldČ p<H’k«į. PFIG SOClžill*

stų į tą parką svaiginamieji 
Š. Fondą toliau, gėrimai nebuvo Įleidžiami.

veivio 1-mame

mų ir pagjuimų uz aiaenus: tamsta reikalavai, kad Kliu- riraUoiia bet reikia nri- do- Žinoma, jo patarimų su- užvaldė parką
darbus, nuveiktus bazny- įas nutrauktu ryšius su “Ke- klaUsvti ir dalvvauti susirin- brinkimas neklausė ir nuta- stų į tą parką 
cios ir tautos labui. Is kum- „ k ausyli ir aaųvauu susirin Fnnrln tnlim, šėrimai nebuleiviu” ir jo redaktorium p. Rimuose. Juk L. S. ir D. dr-

rėpliojęs į sakyklą pamoks- mas jr išsilavinimas. Svar- gM išreiškė linkėjimus kun. Michelsonu, kad negarbina ia turi aDje 500 nariu o ko
'?ute^nas^XbZefe'b\^eS3bfa?ieW!p rauAmują Lietuvos, oku-SuSktuo^anėi, naĄ tėra ^o-..

“>okl. is. zmonią .laiodau- ^./etratukas u ranty Deja Jiasirodzius ko- tik keli, todėl negalima kai-

rė remti L.
įslinko ir delegatus prie to o dabar komunaciai Įsteigė

tenai kliubą ir jau turi barą,

tysęs žemyn, o kitas galas giausia pinigų pririnkti. Ši- 
buvo _ veik ant krutinės. įuo žvilgsniu kun. Albavi- 
Žmones tai mate. Bažnyčioj jr kun Martinkus yra 
tada buvo pagarsėjęs bruz- beveik lygus.

dabartinis šv 
pijos klebonas 
čius.

. Antano para- re<mondenciiai anie tavo ne. ’ J -ius t a įhovl ręsponaenciją1 apie tavo ne- tmti visos draugijos. 
i<t> 1. AiDdvi- nmtus isisokimus, tuoj pasi- riami. nes tame fonde yra

darei socializmo herojum ir Praeitais metais netekom dar PįnigU> tai jam rupi

Trečias oenktakojis agi- daro alaus ir šnapso biznį, 
tavo kad delegatai butų ski- Vadinasi, “šviečiasi” vyrai.

T. Lawrencieti«.

PA-
delniukas Jonas Dimša. Tai 
jis neiškentė ir pamoksli
ninkui sušuko: “Pasitaisyk 
stulą.” Kunigas paklausė ir, 
stulą pasitaisė. ;' j

Vėliau, čia klebonavo:

KENTUCKY 
DANGĖS.

Louisville, Ky. — Pereitų 
metų pavasaris buvo vėsus 

etingas. Pavasario pasė-
o . pavergė tavo kykioj. Abi susituokė su vo» kaiP giedama Lietuvos liai, ypač bulvės ir tabokas,

lankėsi po Pacifiko vande- brolius Lietuvoje, esi aklas svetimtaučiais ir apsigyve. himnas, tai tie penktakojai labai užderėjo. Antra sėja. 
iv nninmL-A rin,,n- ixizx_ in Chiilndn ra.__ i.2*.___ ___ i_*22...__r’„:i2„2 lipi npfltsictodnvo — sėdė- vasarinė, daugiausiai šak

niavaisiai; jų derlius nebu
vo gausus, nes pusę vasaios 
mažai lijo.

Rudenį turėjome labai 
gražų ir šiltą, žiema ilgi

Iš daktaru mačiau kai- sakai dirbąs socializmo dvieju prakilnių lietuvaičių kad tie pinigai 
Aštuonioiikietis. bant d-rą Stone, d-rą Atko- naudai. “Tovarišč” Chula- —Onos Zinkiutės, kuri “kur nors.”

nenueitu IŠ

CICERO, ILL.
Pasižymėjusio vikaro su

kaktuvės. atgal jUGS^

plačiai pagarsėjęs kun. Kaip tik tapo palaidotas nvną ir aplankė daug ido- jų pritarėjas. Chulada ra- no kitoSe valstijose. Gailisi nei neatsistodavo 
«—,.x*2. «.*—..-----------22__ . . . šai apie Viduną, kad jis už- jų woreestelįo lietuviai, o davo!

sėdė- 
Jiems norėtųsi, kad

Bet jų laimė gal bus didės- kad “Laisvė,” kaip Lietuvos graži ir šilta, sniego dar ne* 
nė negu su lietuviais gyve- pardavikų organas, butų iš- matėme; naktimis smagiaibažnyčia. Ir taipgi buvo se- na 25 metai, kaip jis įšven- Kad kun'. , °ris mėgsta ke- jada. Tą gali paliudyti visi na n#»eu

serų namas. Kun. Knisas tintas i kunigus. Paprastai, ,la „ k. metai atgal vakarienėje dalyvavę sve- nant"
ėmėsi statyti bažnyčią. Bu- j vienas kitas iš kunigų užsi- ^ank®s* * čiai. Vyt. Ramunėlį-Rama- p * 5f .
vo užsimojęs ne bet kokiąmena savo tretininltėms, ro- nauską tamsta vadini sl.ms,^ain &Worn»«i

dėlę,
cagos

Kadangi toaiai oaznyciai žinoma, to ir tereikia, na- -r- •*—-------  seimą, uvt 10»ai įsu vuu- „llc jq11„ 2,.
pastatyti iškaito truko lėšų, vatkoms bile tik bėgioti, bi- Įr gražumu to žemiško ro- }ada turi dląsos koiiotis ug
tai pastatyta tik skiepas, ku. le kaulyti iš parapijonų pi- -a?s’ *andasi Hawajų “lenkpalaikiu.” Kaip apie, * _________
ris gan gramozdiškai išro-nigus. Nutarta rengti pa- parapijonų no- žmogų, galiu tiek paminėti; j TRAPPE. PA
dė. Tas skiepas ir buvo lai-; gerbtuves gruodžio 29 d., reJ° ,sęr?tV • te-n visos Lowellio lietuvių or- j
kiną bažnyčia. Po keliato ipąo m. ?£*ose daiykai k.ojosi, bet ganizacijos jį laiko kaip ne- Kalėdų dienoj apsivedė d-ra».
metų kun. Krušas pamatė, Kun. Klioris yra pasižy- ka?Kodel gero., jubiliatas reikaijngą elementą, ir joms petras G. Kutra su p-le Paulina 
kad savo sumanymu per- mėjusi dvasiška asaba. Dėl aPle_tai neprisimme. rurout į)U^ daUg lengviau kad M \VaKers. Abu jaunavedžiai 
aukštai šoko. Pamatė, kad to kardinolas jį iš Wauke- maI??’ ka • paprastiems pa- <jkujada tartų joms sudiev P«eina is Trappe miestelio. Dak- • a- vlsados a| 
bus valgas suplanuotą baž-gano klebono vietos atkėlė aPle v0Kias ir eitų Stalino saulės garbin- talas Kutra sūnūs Jurgio Kut- mjaj ta- daj>al:
nyčią Įmigti. Kaip tik tuo į Cicero už vikarą. Kun. •!. linksmybes nereikia & Lowellio lietuviams tam- ros< kuris Ptr ‘’m*3 rnelus -vra 
laiku švento Jurgio parapi- Vaičiūnui mirus, nekuriu žinoti. O visgi jis butų pa. «-ta Stalino saulės neįpirši.

Be to, patarčiau tamstai

zvmiai
mesta
Kliubo

iš Lietuvių Ukėsų palyja, pažaibuoja. Oro 
sąrašo, ir daugiau temperatūra daugiausia lai-

(S. P.) tai vasaios grožį
prieš tuos, kurie pasmerkia kando. Bet dabar ir vėl vis- 
Lietuvos žvdų valdžios te- kas žaliuoja.
rorą. Vienas penktakojis Louisvillės miestas smar- 
(V. K.) norėjo dar užtarti kiai auga. Industrija plečia- 
“L.,” iš reto piadėje kai- si netik kvartalais, bet mai- 
bėt. nusiduodamas esąs ne- lėmis. Darbininkai ir viso- 
kaltas ėriukas. Girdi, “drau- ki amatininkai atvažiuoja iš 

apsieinu ra- visų kraštų; ir visi darbą 
aš stoju gauna. I geresnius darbus 

prieš išmetimą‘Laisvė?.’ Aš darbininkai renkami: turi 
daug dirbau kliube. rengiau mokėt £erai darbą, ir turi 

sveikas.
Keleivio” draugas.

Mn». Kutra ėjo mokslus Ursi- Bafjus> koncertus ir visur ki- butioj kilo bruzdėjimas prieš buvo manyta, kad kun. Klio^ butų pa ____ ______________  ____ ____________ ______________ _
kun. Kriaučiūną. Ir neužil- ris vėl bus pakeltas į klebo- visus kvailiais nevadinu Ko- nus Kolegijoje, Collegville Pa. lar, o ’jųs nutapėt musų kny- bininkui į valandą moka po
go pavyko Ji nuo sosto nu* nūs. Bet matyt, dėl senųjų 1 HaWI -alas- vtosnus, Iiotis negražu q kartais ir ir mokytoja vietos Wfh išmesti iš kliubo k?m- 60c., amatininkams virš $1.

pasekmės dėl kolionių būna mokykkųe. D-ra* Petrą* KiiUa kari0> Xš įau iį išsivežiau. Valgiai Louisvillėj, ypa- 
nemalonios. Su pagarba, jta’PS1 Lrsmu* Kolegijos aukle-, p ^bar vėl tariatės i?- mu?ų tingai mėsa ir žalumynai. 

Sausio 25, ant Ukrainą salės, V. Ramunėli<*Ramanausk*s tin,s ,r haige Hahnemann Me- ‘Lajgyę’ išmesti. Tai iau visados šviežus ir labai pi. 
. -------„------------------------------------------ 'dicinos Kolegiją Philadelphijoj, - - - -...................

versti. Išvytasis klebonass pasižymėjimų Waukegane 
, ir dabartiniu pasižymėjimųbaigė savo amžių be vietos, ir dabartinių pasižymėjimų 

Cicero miestelyje. Į jo vietą Ciceroj jis paliktas toj pat 
buvo vyskupo paskirtas vietoje. 25 street, rengia puikų balių

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
šė Augliai Bebel.kun. Krušas. Tada jo bėdos Rengianties prie jubilė- Amerikos-Lieturių Moterų Kliu- Aumist Roi i «- v k n 

dėl pradėtos didžiulės baž- jaus bankieto. dvi cicerie- S ba*- Bus gera muzika, valgiu ir Yra tai svarbiausia ir geriausia kny- 
nyčios statymo pasibaigė, tės, Petrauskienė ir Juozai-! gėrimų. Prašome iš visu aplin- ,™rWas2oo
Jis atsisėdo ant visko gata* tienė, suorganizavo wauke- kinių miestų atsilankyt pas---------- -———’--------- —‘_
ve ji', be to, ravo didžiaiBi? ganiečių delegaciją S apie ir gražiai pasilinksminti.
Chicagos lietuvių kolonijų. 100 Žmonių, tik kazm ko- Tlkietai 28c. kataliku bažnyčios siautimas ir nra-
Į Dievo apveizdos parapiją dėl jos pamiršo pakviesti j Kviečia E. Anderson, sekret. twwt ,Pi’ikw

o dabar praktikuoja kaip gydy
tojas prie Indiana, Pa, Laimin
gų pasekmių musų jaunave- 
dTams.

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo Ju
' aosiaaugoti. Parašė D-raa P. Ma

tulaiti*. Antra, peržiurtu ir pagerinta laida Kaina............ ... zac.

Paprastam dal

perdaug toli einate taip da- gus. Rūbai biskį pigesni 
rydami. Mes nežinome kas kaip New Yorke. Kamba- 
ten Lietuvoj dedami ir nega- rių rendos aukštos. Nuo pra- 
lim žinot pakol viskas susi- ėjusio rudens, rendos pra- 
tvarkys ir karas pasibaigs.” dėio kilti, pakilo anie 20r\.

Tai matote, kaip gražiai Žmonių skaitlius žymiai pa
kalba penktakoiis V. K. Sa*; didėjo ir statyba eina aukš- 
ko, aš “daug dirbau.” Bet tu tempu. A. Dafiikfo,
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PATINKA AR NE, BET FAKTAS
pusėj stovi visos demokra* 
tinės valstybės, o kitoj—vi. 
sos totalitarinės. Ir čia mes 

Aš priguliu prie komunis- kad faktai yra faktai ir už- matome, kad “musų” Sovie-u.I *1-- £___ .;i__  I i— __„!i__ i,.. - -f

YRA FAKTAS.

tų, bet nesu toks fanatikas, 
kaip kiti mano draugai, to
dėl ir ši savo raštelį siunčiu 
“Keleivin.” Aš žinau, kad 
jo netalpintų nei “Laisvė.” 

i nei “Vilnis.”
į Turiu pasakyti, kad ne 
Į viskas man patinka, kas 
(“Keleivyje” telpa. Bet mu- 
j sų liaudies ii- patarlė sako,
: kad “teisybė yra karti.” Ko- 
į munistui ypatingai ji šiais 
laikais karti. Juk mes visa
dos kovojome prieš cenzu-

! ra: visados reikalavome :..l

ginčyti jų negalima. stovi fašistinių

Kaip Lietimo Kalbas Pagalba 
Naikinana lietuvybe.

daugiau. Tiesiog šlykštu 
žiūrėti, kaip laižomi raudo
nojo caro Stalino batai. Vi
sas aziatiško nusižeminimo 
despotui leksikonas dieną iš 
dienos išsemiamas “Tarybų

čyti faktą, kad tą sutartį pa- didelės meilės, 
sirašius Maskva 
šaukė vajų prieš
Ar galima užginčyt Moloto- mos viena'kitai padeda. Vi- laikra
vo pasakytus žodžius, kad sos globia silpnesnes tau- • tinę, klaipėdiškių tarme, bet 
prieš hltlerfama ff»li kovoti ta« Shilinae eitim žvilanenin ' vis dė 
tik
tai
faktą, kad Stalinui ir Hitle- siglemžė pusę Lenkijos, __ .. _

į kuo plačiausios spaudos ii , riui tą sutartį prieš demo- tiją. Latviją, Lietuvą, Buko-!j° turinys buvo grynai vo- šimtoji dalis tų žodžių, ku- 
‘ žodžio laisvės. Bet ar Sovie- kratines valstybes pasira- viną. Besarabiją ir apiplėšė kiškas. Per jį sistematingai riais lydimas Stalino vai

šius musų Amerikos Komu- Suomiją. Dabar’Stalinas pa-' buvo varoma vokietinimo! das. Prieš sovietų Lietuvos 
nistų Partijai buvo duotas deda Hitleriui prieš Angliją politika. Tautiškai silpnai lietuviškųjų komisariukų 
iš Maskvos įsakymas at- kariauti. Jis pristato nacių ‘ susipratę klaipėdiškiai lie- stiliaus perlus prof. Kuršai- 
šaukti čia skelbtąjį Vokieti- orlaiviams gazoliną iš Kau- į tuviai “Lietuviszkają Cei- čio reikalavimas “viemai 
jos prekėms boikotą? Ne. kazo. Be to. šiomis dieno- tungą” skaitydami nutolda-, služyti mylimam ciesoriui” 
draugai, tų faktų mes už- mis išėjo aikštėn, kad pas-• vo nuo lietuvybė-. Iš pirmo visiškai nublanksta, 
ginčyti negalime. Ar mum!: kutiniais laikais Sovietų SąJ žvilgsnio at o’o absurdiš.-!

va tuojaus at- principo” jos laikosi tamp- i spausdinamas getiškomis 
rieš fašizmą? riai krūvoje ir kiek galėda-! raidėmis. Laikraštis kaip 

------- » 1.laikraštis, rašytas, tiesa, vie-

i tų Sąjungoje, kurią valdo 
' neva komunistų partija, yra 
'spaudos ir žodžio laisvė?
; Nėra. Ar yra spaudos ir žo. 
džio laisvė šiandien Lietu
voje, kurią užvaldė musų 

? draugai komunistai? Nėra.
■ Girdėti tokius dalykus 
man. kaip komunistui, ypa
tingai skaudu. Musų komu
nistinė spauda apie tai ne
rašo. Bet “Keleivis” ir kiti 
laikraščiai šito neslepia. Ir 
todėl kai mes skaitome “Ke
leivyje” kad Sovietų Sąjun
goje ar Sovietų Lietuvoje ...
siaučia teroras, kad spaudos: vletV Sąjunga 
ir žodžio laisvė tenai už- 'non e“en su ‘

Tegul bus pagarbintas. —Tai turėtum žinot, Mai. 2njaužta, kad žmonės areš-t (fašistinėm!
ke, kad dabar Amerikoje fuojamj ’dėl politiniu savo i Mums nepatinka tai dėl to. bą. jis pabrėžė: * 

i žmonės labai sor^a tokia Ii- : --.h • •...... i... j j__ T_ n.z kad iž musu atminties da Italhnmift Ameri

Lietuvos” ir “Tiesos” skil
tyse. “Mylimiausias ir ge
nialiausias, brangiausias ir

Justai Paleckiai, Liudai
tai patinka, ar ne, faktai pa- junga pradėjo pirkti Ame- ka, bet taip buvo: lietuvišką;Giros. Antanai Venclovos, 
siliks faktais. riko je daug vario ir tą varį laikrašti beskaitydami, lie- Salomėjos Neiys. Petrai

Mums nenatinka. kuo- oahpna Hitlerin Vokiotiiai tuviai Pamesdavo savo taU- r^.L-^ L-iii

Maike!
—šiandien tėvas pradedi žmonės labai serga tokia Ii- įsitikinimu kad daug’ veikė-! Ka(l musM 

labai dievobaimingai. gą. ką angelckai vadinasi jį ^įn^ta ’ be jokios žinios :nėra išdilusi praeitis. Mes dentas draugų sau nepasi- prof. Kuršaitis, pasižyme-
--AŠ. Maike. visada Die- Pliurzė. ’-lkai apie tokius dalvkus!atsimenam, kad visai da ne- daryi; jis tik suerzins Vo- jęs lietuvių kalbos žinovas,

vo bijau. —Išrodo, tėve, kad tu mes skaitom, mums labai iseaai me~ Pn.es fašizmą ko. kietija, Italiją. Sovietų Ru- prirašęs daug mokslines lu
—O ka tėvas jam pada- kalbi apie influenzą. nepatinka. Nepatinka dėl i y°.i°me ir kitus į tą kovą siją ir Japoniją. ’ teratuios apie savo gimtąją

Jes. Maike. to kad toki terorą mes pa- kvietėme, bendrus fron- Irtai jau ne pumas toks kalbą. Tačiau niekas taip
Bet jeigu taip, tėve. tabįvs visuomet smerkdavom. tus” Prieį fašizmą organi- Hitlerio pareiškimas, kad nėra prisidėjęs prie Mažo- 

zavome. Tai kaip galima ti- tos 4 valstybės, tai viena šei- sios Lietuvos lietuvių tauti-

įsitikinimu, kad daug veikė-‘ kad iė musų atminties da kalbomis Amerikos prezi- metų. Jo redaktorius buvo

rei. kad turi bijot? —Maike. t0, kad tokį terorą mes pa
—Kad ir nepadariau, —Bet jeigu taip, tėve, tai > tys visuomet smerkdavom.

Maike. bet bijot vistiek rei- tu nesupranti savo tikėjimo todėl mums nesinori tikėti. , . . , , .
kia. ba žmogus negali žinot, dogmų. Tos dogmos sako. kad toks teroras dabar butų keti. kad po visų tų kovų, po myna. 
kada gauri paviestka jovv- kad be Dievo žinios pašau- vvkdomas komunistinėse bendrų frontų, mes

Iv niekas nepasidaro. Taigi valstvbėse. šiandien butume fašistų tai-
ir influenzą turi but paleis- Taip, mums tie dalykai i.kinink?i.;. Ir„mes nenorim “Time
. • t •__ -_ - J’. _ - ! r-im tiL-ari A/ioc nvL-ctatn cirti n

ir rašomas lietuviškas žodis 
neša mirtį lietuvybei.
' Kas iš to, kad laikraščiai 
spausdinami lietuvių kal
ba? Kas iš to. kad veikia net 
Lituanistikos Institutas, ku
rio uždavinys yra moksliš
kai tirti lietuvių kalbą! 
Prof. Kuršaitis irgi kalbėjo 
ir rašė lietuviškai; jis para
šė puikią lietuvių kalbos

tis ant Dievo sūdo.
—Bet mirti tėvas da nesi

rengi.
—Mirti, vaike, niekas ne

sirengia, ale vistiek smertis

nes sąmones numarinimo,
Pereitą sąvaitę aš gavau iš ‘ kaip tas didelis lietuvių kal- 

savaitinio žinių magazino i bos mylėtojas prof. Kuršai-; ^įamatiką; jo sustatytas* žo-
. .... nakvietimą užsira- tis. idvnas dar šiandien moksli-

Mes pykstam, syti jį. Ir štai, tame laiške Kodėl taip atsitiko? Del- 
vadina “komuna- sakoma: “ ‘Time’ yra už- to. kad prof. Kuršaičio re-
vis dėl to faktas draustas Vokietijoj! Už-idaguotas, Karaliaučiaus

Keleivis” tarnavo vokie- pfof Kuršaitis pakįrto Ma- 
.. ctams- Jis skiepijo lietuvių. tosios Lietuvos lietuvybės

komunistinė spauda, musu Japonijoj! ; tautoje prisirisimą p ne Pru- ^kmis, jis prisidėjo prie mu-
Laisvė ir “Vilnis, piktai Ar tai ne charakteringa? .sų karaliaus: .lis iš lietuvių >„„ tenvkščiu tautiečiu lietu- 

kolioja buvusios demokra- Vokietija, Rusiia, Italija ir į skaitytoju i*eikalavo> kad jie j sielos išrovimo.

ninku didžiai vertinamas. 
Bet istorija savo bešališką 
sprendimą yia jau tarusi:

ta su jo žinia. Jeigu žmonės nepatinka. Bet ar mes gali-j£a”! UKetl- 
serga ir miršta, tai reiškia, me gryna sąžine pasakyti, ka9a,.mi^ v?
kad iis taiD nori. O ieicu L-a H t-ain Ar ma« <ruli- ciais. U VIS . T-» 1 „t-

yra toks. kad įštikiujų šian- draust?s Rusijoj! uždraus- h 
dien mes tpkie esam. Musų tas Italijoj! Uždraustas ir či<

kad jis taip nori. O jeigu kad taip nėra? Ar mes gali- 
ateina. Amerika jau lik- Dievas to nori, tai kaip tu. nie užsimerkti prieš faktus• • • v t t • 1 • 1 -.T_ __ - 1 _ ____• _ 5 - »i_ . . . . . « « A .pnesm-tuojasi prieš Hitlerį. Bus da tęve, gali jo norui 
giliukis, jeigu jį nunakys tis? 
pirma; ale kas bus, jeigu jo —Veidiminut, Maike. aš
raplenai pirma užpuls ant čia turiu pamislyt. kaip tas 
Amerikos? Gal nespėsim viskas išeina.
nei paskutinį patepimą . . ....... . ....... -j______ _■
gaut. Cž tai gi. Maike. jau 
iš kaino reikia rokundą su- 
menės padaryt. Valuk to 
dabar taip amerikonų pra
dėjo važinėt visokie misijo- 
nieriai ir šaukia žmones 
grįžti prie Dievo. Aš. Maike, 
irgi pasižadėjau grįžti.

ir tvirtinti, kad tai yra “Ke
leivio” ar kitų laikraščių 
prasimanymas?

Ne, šito tvirtinti mes ne
galime. Aš bent negaliu, 
nes nesu fanatikas. Aš turiu 
sutikti su faktais. Man daug 
dalykų nepatinka, bet dėl 
to. kad jie man nepatinka, 
aš juk negaliu sakyti, kad jų 
nėra. Sakoma, kad taip da- 

—labai dide- 
su labai maža

Kaip Katalikas Nu 
šovė Žmoną Baž

nyčioj.
Grand Rapids miestely, ro tik Štrausas

Michigano valstijoj, Romos lis paukšti1 X 1*1 1 V ■* • • • 1 1katalikų bažnyčioj įvyko galva. Sakoma, kad pama- 
baisi tragedija. Mišioms tęs pavojų, jisai tuoj įkiša 

—Sakau gi. kad prie Die. prasidėjus, bažnyčion įbėgo galvą smėlin ir tuomet jau- 
vo- , , _ . nusigandusi moteris ir puolė čiasi patenkintas, kad blo-

—O kada tėvas nuo jo Į artimiausią lomką, beveik gurno nemato. Aš tikrai ne
pabėgai? , pai mušdama sėdėjusį tenai žinau, ar Štrausas taip daro

—*Sei)Uk vari jotas, Mai- vieną vyriškį. Paskui tą mo- ar ne. bet aš žinau, kad aš 
ke! Kas gi gali nuo Dievo teii atsivijo su šautuvu jos taip daryti negalėčiau. Jei- 
pabėgti? Juk jis yra visur ir vyras ir ilgai nelaukdamas gu aš matau sau pavojų, tai 

šovė jai iš užpakalio i galvą, aš stengiuos jį geriau supra- 
Moteris lomkoj susmuko, sti, kad lengviau galėčiau

-Kur grižti;

kožnoj vietoj.
—-Jeigu iis visur vra. tai

kokiu budu tėvas gali prie Bažnyčioj kilo didžiausis 
jo grįžti? Gal paaiškintum, subruzdimas. Maldininkai 
ką ta - grįžimas reiškia? pradėjo gultis ant žemės.

—šiur, Maike, kad galiu kad šūviai jų nekliudytų, 
paaiškint... Ale palauk, ko Vyskupas Aibėm, kuris bu
tu čia iš manę< nori? Ką aš vo pradėjęs laikyti mišias.

jo išvengti. Jeigu aš pada
lau klaidą, aš turiu pripa
žinti. kad tai klaida. Aš ne
galiu slėpti ir savo partijos 
vadų daromų klaidų. Pasi 
senovės lotynus buvo net ir

turiu tau paaiškinti? taipgi nėrė nuo altoriaus, tokia patarlė, kad klaidas j
—Paaiškink, tėve. kokiu Tuo tarpu vyras su šautuvu daryti, tai paprastas žmo- i 

budu tu manai prie Dievo paleido dar antrą šūvį ir 10- gui dalykas. Todėl aš nega- j
sugiįžti. Kur tu manai su vė iš bažnyčios. Bet žmonės liu sutikti ir su tais savo 

jį sugavo ir padavė polici. draugais, kurie garbina Sta- 
jai. Jis da laikėsi rankoj liną kaip kokį šviesiausi ge- 
šautuvą. Vėliau buvo nu- nijų, išmintingiausi ir ne
statyta, kad jis vadinasi klaidingiausi vada. Mano 
Willis MeCarthy, aiiys ka- akimis žiūrint. Stalinas via! 
talikas. o nušautoji moteris intrigantas, kerštingas dės. į 
buvo jo žmona, kuri nese- potas ir klaidingas vadas. 

\š tau pasakysiu, Mai- nai buvo jį pametusi. Jis Aš esu įsitikinės, kad jo iš-
ke, kad Dievo niekas negali vaikščiojo paskui ją ir pra- šaudyti bolševikų revoKuci-
inatyt ir su armobilu niekas šė, kad ji grįžtų pas jį atgal, jos vadai nebuvo niekuo So- 
prie .io sugrįžti negali. Prie bet ji šalinosi nuo jo iš tolo. vietų Sąjungai nusidėję, bet
jo galima sugrįžti tiktai Tą nedėldienį jis nuėjo prie buvo likviduoti tik dėl to,
maldomis. bažnyčios su ja pasimatyti, kad Stalinas galėtų vienas

O kam Dievui reikia tų Bet jis pasiėmė ir trumpą viešpatauti. Šviesaus proto 
maldų? šautuvą su savim, matyt, iš genijai šitaip nesielgia. Ši-

Gali but, Maike. kad kalno jau pasiruošęs ją už-.taip elgiasi tiktai tamsus. 
Dievui musų maldos ir ne- mušti, jeigu ji nesutiks pas žiaurus despotai, 
ieikalingos. ale mums rei- jį grįžti. Taip ir atsitiko. į Taip sakyti yra skaudu, 
kalinga jo apieka, už tai gi Pamačiusi jį su šautuvu, ji į Skaudu dėl to, kad tokie 
turim visi melstis ir prašyti, puolė bažnyčion: o jis, ma-j dalykai darosi Sovietu Są- 
kad ap-augotų mus nuo ba- tydamas ją vengiant susiti-i jungoj, iš kurios mes tikėjo
do. \ir pliurzės. kimo, nusivijo paskui ją į‘mės ideališkos darbininkų

- Nuo kokios “pliurzės”? bažnyčią ir tenai nudėjo. !respublikos, kuri butų pa- 
—O ar tu gezietų neskai- Žinių apie tai mums pri-1 vyzdžiu visam pasauliui, 

tai. Maike. siuntė draugė P. Stakaitie-Į Bet ar taip sakyti yra skau-
<kaiiau nė is Com«tock Park, Mich-• du ar ne, turime pripažinti.

jUO SUSltlKtl.
— Maike. jau tu čia p ra

dėja i bedieviškai!...
Vi ai ne. tėve. Aš lik

noriu žirot. kokiu budu tu 
manai grįA! prie Dievo. Gal 
ir aš galėčiau jį pamatyti.

mokratiją. bet nei žodžio! Ar gali šitoks palygini..sios Lietuvos lietuvių tauti- dėl
nepasako prieš komunaciš- mas patikti komunistui? Ž i- nį susipratimą; jis padalė aK<tuJbimo kitCkara^duobe
ka Maskvos-Bei'lvno sutar- IraH naerali’ Rot nr 1 iuns nrioinnmus vnkiotvbpi. i.1__
tį. O jei kartais ir parodo
fašistams liežuvį, tai tik iš 
papratimo, arba vien tik 
“dėl svieto akių.”

Šiandien mes matome pa
saulį aiškiai pasidalinusį į

neišmanymo ir

„ . . - - . . , x paprastus
Taigi, ar mums tai patin-, sunyko, tai daug čia pasi.: ruhlius.

ra, ar ne, vistiek turim su- idarbavo prof. Kuršaičio i" įiatnvin tauta ne
tikti, kad faktas yra faktas ri lebtas “Keleivis.” ’ra tokia kvaiša kaip lietu.

Komunistas X. 7ai keista, tai net tragiš- į viškieji komisariukai ir už 
ka. bet taip yra: pats di- i jų stovintieji rusų ar žydų

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ, 

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažom* tintoms "laisvę.”
(Iš Kalcn,l<»iiaus>

Kalendoriaus kaina "Keleivio“ Skaitytojams 25 centai. 
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterj i popierėli ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženkleliu prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Broadway. So. Boston, Mass.

džiai nusipelnęs lietuvių 
kalbos mokslui, tą kalbą 
nepaprastai mylėjęs, prof. 
Kuršaitis pasitarnavo vo-

tikrieji komisarai. Baisus 
kruvinas teroras užgulė pa
vergtąją Lietuvą, piktais 
nuodais nuodijama lietuvių

kietybei ir lietuvio tautinę tautos sielą. Bet bolševizmo 
sielą padarė nebeatsparią. 'viešpatavimas, galime būti

Kai skaitai dabartinės ne”
sovietu Lietuvos lietuvių
spaudą, kai stebi okupuo- 

, tosios tėvu žemės gyveni
mo reiškinius, nenoromis 
kyla prieš akis Klaipėdos 
“Lietuviszka Ceitunga” ir 
prof. Kuršaičio redaguota
sis “Keleivis.” Kas galėtų 
pa akyti, kad sovietų Lietu- 

nespausdi-

truks. Nelemtasis karas, nū
nai siaučiąs Europoje, yra 
atnešęs daug staigmenų. 
Pats bolševizmas yra kilęs 
karo audrose ir bolševizmo 
kranklys nutupė ant gyvojo 
Lietuvos kūno karo sukel
tuose verpetuose. Ir kaip 
karo ir anarchijos produk
tas, jis turės išnvkti nuo že-vos laikraščiai uv.-i/au.'mi- _ - ... , • ... ,

narni lietuviu kalba’ Tiesa, 
i Maskva privertė lietuviškus
j bolševikėlius leisti rusiška 
dienrašti ir jį net padaryti 

'savo oficiozu. Bet tiek to. 
Čia turime galvoje lietuvių 
kalba spausdinamus laik* 

; raščius.
Taip, jie yra lietuviški. Ir 

tuo pat metu jie nėra niekas 
kitas, kaip “Lietuviszka 
Ceitunga” ir Kuršaičio “Ke
leivis.” Kain anie Mažosios 
Lietuvos laikraščiai migdė 
lietuvių tautinę sąmonę, 
taip susovietintos Lietuvos 
laikraščiai diena iš dienos 
pila nuodus į lietuvių sielą. 
Iš Mažosios Lietuvos lietu
vių buvo reikalaujama mei
lės Prūsų karaliams, buvo 

, isnkoma klusniai tarnauti 
Prašų karališka iai valdžiai, 

į Iš pavergtosios Lietuvos gy- 
Iventojų reikalaujama dar

ra siaubo žmonija išeis iš 
griuvėsių ir pasistatys sau 
naują gyvenimą. Ta valan
da. nors ir jier baisias kan
čias, artėja. Tuomet ir musų 
tauta atgaus laikinai praras
tą laisvę.

AMERIKA PAIMS VISĄ
MEKSIKOS GYVSI

DABRI.
Washingtono vyriausybe 

nusiuntė Meksikon savo mi
siją, kad padarytų tenai su
tartį gyvajam sidabrai pirk
ti. Šitas metalas yra labai 
reikalingas kulipkoms ir ki
tai kąra amunicijai gaminti. 
Amerika apims visą gvvsi- 
dabrį, kiek Meksika gali io 
pagaminti, kad io negalėtų 
gauti nei japonai, nei HitleZ 
lio agentai Rusijos bolševi
kai.
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MIRĖ DAKTARAS PRANAS STASYS t
2URAUL1A-ZURWELL.

Jb buvo vienas žymesniųjų S. Žuraulis parsiveždavo iš 
musų inteligentijos pionie- Vilniaus, o lietuviškų iš •

rių Amerikoj. Prašų atnešdavo knygne-į
Woreester Mass— Perei- šiaL Jaunam Pranukui čia’ noicestei, Aiab». rei ei- jabai „era proga sus_j

ta ketvirtadieni, sausio 2 :r .. & . ..dtna anie 6*30 uoniet čia pažinti su rasų, lenkų ir lie-’ 
dienų, apie o .oO popiet, e a įUVj„ literatūra. Ir jis labai 
staigiai mirė nuo siidies ‘ ju “"u‘
Snukio D-ras Pranas Stasvs me£davo ją skaityti. Vaikų
S?ia p^udnt^S ir vUi buvo

n'Onijvįlinl!kUViSv4onmS Tėvas buvo griežtas «i- 
driaugėsi gera sveikata, bei S81™: RuM,ir K*rti
M£r ’ uftfu' žodis bu™ ist8tymas-

feiau™? .-f iic Pianas buvo jauniausis su
trukdę jo praktikos ir jis . daugialįia paveidėj0 
priiminėjo pacijentus kas- F J
dien, tačiau 2 sausio rytą te Amerikon Pra-’
jau nesikėlė ir apie 9 valan- Atv> .ęb Ameiikon, na-Į, buvo gydyto- <S

jas. Apie 4:30 popiet yelio. mi8ste pas br0]j cia tuoj 
nis gavo Širdies ataką, ir uz dejo' lankvtj vakari4 
poros valandų iau atsisvei- ” , ,. • * i _ i
cino ra šiuo narauliu. Kūnas mok*yk1^ ir mokytis anglų bmo ua^r^s SeSo£ !»»*«• R^nOjo korespon-
Chauel1 uata’uoi 71 Plea dencij8s i “Vienybę Lietuv. 
vnapei patalpoj, a riea- ninVll,» «if«uivi ” 
sant st., o subatoje. sausio 4

Taip Dabar Išrodo Anglijos Miestai

ninku.” “Keleivį,” “Kovą,’ 
Darbininkų Viltį” ir kitusfe'“- ličius. W geriausia

ter. Mass.
metary kapinėse, tt'orces- feIje.

tonai. 1908 metais paraše 
Velionis buvo vedęs 1931 “Merkynės Šlėktų Skurdą”, 

metais lietuvaitę p-lę Lucilę }r savo lėšomis atspausdinęs 
F. Goodness, kuri dabar pa- išsiuntė Lietuvon. Tai buvo 
silieka našlė su 6 metų am- pirmutinis jo bandymas ra- 
žiaus dukrele Honora Lu- šyti eilėmis. Sodžiaus jauni- 
cille. Be to. liko da trys jo mas tas eiles išmoko dai- 
seserys: Elena, ištekėjusi už nuoti ir po mišparų dainuo- 
Petro Nowiekio iš Latvren- davo Merkynės gatvėse.
ce’o: Elzbieta, ištekėjusi už Toks lenkomanų pajuoki- Angliškai velionis buvo
B. Rich iš Haverhillio. ir mas sustiprino lietuvybę vi- žinomas kaip Dr. F. S. Zur- 
Agota, ištekėjusi už John ?oj apylinkėj. !.well, bet lietuviškai pasira-
Cook iš Brocktono. Lietuvo- Haverhi!iyje tuomet bu. šydavo žuraulia. Rusiškam 
je yra vienas brolis. Alek- ,vo apie 500 lietuvių, Intel!- pasporte jo vardas ir pavar- 
sandras žuiaulia. gento nei vien(( visj darbo dė parašyta kaip Frane Zu-j

Tais laikais, kuomet ve- žmonės, daugiausia vilnie- raveL .
lionis atvyko Amerikon, čiai, puslenkiai. Velionis su-' Gaila jauno ir energingo! 
daug lietuvių važiavo mo- organizavo čia D. L. K. Ge- *letUV1?’ gaila gero draugo, 
kytis į Valparaiso universi- dimino Kliubą. parašė jam Tebūnie jam ilga musų at- 
tetą. Taigi nuvyko tenai ir konstituciją ir buvo pirmu- mintis ir pagarba, o nuiiu- 
Pranas S. žuraulia. Pastų, tinis jo finansų sekretorius, dusiai jo žmonai gili užuo- 
dijavęs Valparaisoj, jis įsto- Apie tą kliubą susispietė vi- Jauto
jo į Muncie National Insti- si veiklesni Haverhillio lie- Į 
tūtą, kurį baigė su B. S. laiję tuviai, pasistatė sau muro 
sniu. Tuomet jis įstojo į Chi- namą, įsteigė knygyną. įsi-’ 
eago College of Dentai Sur- taisė tautiškas kapines, į- 
gery, o iš čia į Louisvillės rengė parką piknikams ir,
Universitetą (Louisville, tenai pastatė salę šokiams. į 
Ky.), kurį baigė su D. D. S.

čia yra parodytas Birminghamo miesto vaizdas po to, kai vieną naktį vokiečių orlaiviai smarkiai ji bombardavo. 
Moterys nešasi savo mantą, kurią joms pasisekė išgelbėt, šitoj gatvėj beveik kiekvienas namas buvo apgriautas. 
Birminghamas yra didelis geležies pramonės centras Anglijoj, taip kaip Pittsburghas Amerikoj.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

London, Ont., Canada—
;Pr-gui P. Merkiui. Už laik- 
;raščius, magazinus ir kny- 
!gas -siunčiamus į Kanadą,
■ 1 eikia užmokėti Kanados 
j valdžiai 10' < karės taksų. 
Todėl ir mes už kiekvieną 

i “Keleivio” kopiją turime 
‘užmokėt po 1-_>c. karės tak- 

ų ir turime lipyt specialiai 
išleistas Kanados valdžios
štampas.

PAJIESKOJIMAI
I

Ptj Ieško iras ALBERTAS JAUNIS-
KIS, jryvenęs Red Winjr. Minn. Yra 
atvažiavęs iš Lietuvos jo giminaitis. 
Ma'onia; prašoma atsiliepti pas: 
širs. Arną Stroll. K. I). .'5, Georgią 
St ot •>! Road. Freeheld, N. J.

I’ajieškau ONOS LUKOŠIŪTĖS 
[Hi vyru Simonaitienė; jriruėjau jjy- 

, vei.a East New Yoi k. N. Y. apail. 
nteiit house. Paeina iš Lūkiu kaimo. 
Vištyčių parapijos, Suvalkų guberni
jos. Kurie žinote kur ji randasi ma
lonėkit pranešti jos adresą, busiu la
bai dėkinga, arba pati malonės atsi
šaukti. Uršulė Suginta (3)

i 8052 East Forest. Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

dradarbiavo “Naujienoms,” 
“Laisvajai Minčiai,” Al. 
Rimkos “Jaunajai Lietu
vai” ir “Tėvynei.”

jančiai kalba apie Lietuvoje 
įvestą civilę metrikaciją 
kaip bolševikišką malonę, 
bet kuomet jis ženijos, tai, 
sveikas, nuėjo į bažnytėlę il
su šv. mišiomis ir visomis

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, gražios išvaiz
dom. lengvo svorio tarp 125—135 sv. 

.ta; p 40 ir 45 metų amžiaus. Turi mo
kėt rašyt ir skaityti, laisvų pažiūrą 

, ir nuolaidaus l udo. Su pirmu laišku 
piašau prisiųsti savo paveikslą. {

ceremonijomis
savo vedybų metrikaciją J Andrikiui laišką. rodau. Adresas:
Taigi, veidmainio rolę nie-; buvo adresuotas taip: A. J.; &>- sterling st., 
kas gražiau nesuvaidins Andrikis, 9 Kęstučio gatvė,

butas 6, Kaunas, Lithuania,
USSR.

Pereitą sąvaitę. sausio 9

patvirtino ; parašė savo klientui A. J. rimtį laišką atsakysiu. Aš esu naš- 
LaiŠkaS 1* ‘-’ Pusa”lž’s- au^što ūgio, gerai at-

Stanton <C> 
Brooklvn, N. Y.

gražiau
kai bolševikėliai.

Waterburietis.

Subruskime Vasario 
16-tajai!

Mergina ar moteris be skirtumo, 
nuo ūkės ar iš miesto, kuri yra tei
singa ir mylėtų susirast sau teisingą 
ir rimtą gyvenimui draugą, prašau 
rašyti. Aš esu suaugęs vaikinas. 45

fJipbin toc silPTVŽfl mctb. esu Kanados pilietis. turiuGieną, IdS laiSKd^ sugiyzo nuosavsf na)He?j tuiiu nuolatini dar- 
atgal. Antroj voko pusėj ba. ir turiu biskį sutaupą; svaigalų 

i wn rm- pevartoju, pilnai sveikas, sutinku p >-
į laK Kan esi O paišeliu yia pa j,nlb pas save, arba persikelt gyventi 
i žymėta, kad A. J. Andnkis kur jus gyvenat, kaip susitartume.
“15 O - -l- - K- Su laišku prašau pnsiųst ir paveiks-. ls Kęstučio 9 adreso IS la reikalaujant sugražinsiu. 
NYKO 26 IX.“ ’ apie save paaiškinsiu laišku.

' Gi pirmoj voko pusėj pa-; <Sitonk Altą., Canada

Plačiau
<•>)

Jau nebe už kalnų Vasa- kime pasiiyžimą tęsti nepri- žymėta, jog Kauno Adresų 
rio šešioliktoji. Tai didžiau- klausomybės darbą iki lai- Biure A. J. Andrikis įregist- ros našlės ar "merginos, nesenesnės 

į šia tradicinė lietuvių tautos,1 mingo galo. Pavergtųjų lie- luotas šitaip: “Areštuotas.” i ^jĮietų, kuri myli nmtą švaru gy- 
Nuoširdus Draugas.! pačioje Lietuvoje ir išeivi-; tuvių akys į mus atkreiptos. ir Kur Andrikis dabar y-; n-,.n pekaib avė.. Brooklyn; N. Y
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įjoję ligi šiol švęsta džiaugs-■ Neapvilkime jų. nevengki- ra. niekas nežino. Negalėjo -
mo ir triumfo diena. Taip me atsakomybės ir daryki- jį surasti nei pastas. į KAUMcNy SKAUmgJiMAI

į buvo ligi šiol, taip buvo per, me tai. ko momentas iš mu- Na, tai ką dabar pasakys, GREITAS PALENGVINAMI 
‘22 metus. Nebeužilgo butų sų reikalauja. Kiekvienas mūsiškiai penktakojai iš’

WATERBURY, CONN.

Biaurųs davatkos.
Waterburio lietuviškieji' švęsta sidabrinis musų ne-į naujas Lietuvoje grobiko i “Laisvės” ir “Vilnies” kem. 

„v, ... komunistėliai niekaip nega- priklausomybės jubilėjus. įsupiltas musų tautiečio ka-pių*
laipsniu. Atvykęs į Bostoną metais'^i^Valna apsidžiaugti, kad rusų Okupanto letena pribloš- P?®
iv feįivhAi^ nobnvi uiVn ^>o 1912 metais J Vaina- raudonarmiečių kadros uz- i-a iall„ntp vatovkiJ1.1 P11

Nekentėkite bereikalingai raunenn 
sksudėjinrij. Tiiksifnčini žmonių 
P5 siekS nepaprastą palenspnT 
reumatišku skauomu. strėno namen-t 
sfcavlejknn. i?ans-i-ūmu ir šiaip rau
menų skaudėjimų ’.-en išsitri-.darri sa 
Pain-Ezpelieriu. Šis seneaernsas hr.i- 
mentss ūmai suteikia laif-i-ųmą pa- 
’enyvinima. Virš 17 mi'i’crsų b"m- 
kuc’u jau išparduota. T*cičt ri^ati- 
dė’iodami nusipirk;’.e ir jūs bonkutę

j • z.] ,__ , i.„ j Pain-Expellerio. Reikalai kitę Pair.-pHUdill V levelande, kad' Expellerio SU inkaru rnt dėžutės.

šaukiasi Dangaus keršto i -----------------
imena mums pareigą AUSTRALIJA DAVĖ AN-ir padirbėjęs nekurį 

Forsyth dantų 
1922 metais įsteigė 
praktiką VVorcestervje
ientS P“™“ Vai^iS v”^d'^ų — jasi už pagrobtųjų tautų iš- ^,Sija jai AnįiL
gus žmocu« ir labai mėgda- «ni'^lte5^ J,s.«Holatos rą- gyvendinti net pas Lietuvos! laisynumą. Amerika verti- Jai 80,000 kareiviu, kuriu
vo'”Keleiri " i kuri iis daž- sin_«J8V0 laikraščiams, pasi- ūkininkus, bet musų penk- Jų drenų ne^besigirdes na žmones, kūne nesiienkia daugumas dabar lupa italus
nsi ruanedavo 1 j lasydamas po savo raštais takojai džiaugiasi ir pasa-^utos himno Kudiikosgim- jėgai. ----------------------  s - R*
nai i asinedat o. visokiais slapyvardžiais: koja savo tovirišėiams, kad toJc .,f8l>7e = nebeskambes; dideIė.

Velionis buvo kilęs iš Vii- Pr. S. Žmogus, J. Gii-gždau- ’ Lietuva atgavo laisvę, kad, amerikiečių lietuvių pado-; Ruoškime Vasario 16 die- 
niaus krašto, Trakų apskri- skas. Jonas Auksaburnis, Lietuvoje dabar tikras ro-;Y?Rotas Įaisvės varpas ir ty- nos minėjimus po gedulos
ties. Randamonių kaimo, Kunigo Simus, Nikolai Ni. jus. iv taip tie akli Stalino į , nepriklausomybės įnva. ženklu. Laisvės šūkį, kas
pasiturinčios ūkininkų šei
mynos. Ir buvo palygina
mai dar jaunas vyras, gi- Persikėlęs 1915 metais į Vo brolius Lietuvoje_____
męs 1895 metų spalių mė- Chicagą, velionis dalyvavo (me tikrų žinių kaip rusai ko- į tremtiniai Azijos rytuose, 
nėšio 5 d. Jo tėvų namuose Antrame Amerikos Lietu- ' misarai ir žydai Lietuvoje i perpildyti Lietuvoje kalėji-

KAREIVIU
i

atstovas 
Amerikos į

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

Tat, moralinė parama Afrikoje^ Be to, dabartiniu turite kokius nesveikumus, kreipki-
. Į-Z __________ .t »=_ ______j  rUOŠianti pas roa”*-’.' duosiu gerą patarimą 

ir busit patenkinti. <3>
PET. LAMSARGIENĖ 

j 1811 S. Water St., Philadeiphia. Pa. 

Worcester. Mass. Parsiduoda
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Biznis ištobulintas per 30 metų, 
apieiinkė apgyventa lietuviais ir len- 

‘ kais. Gera proga įsigyt gerą bizni 
; žema kaina. Savininkui daktarai už- 

..... , , . . 'draudė štdrv* dirbti, nes kojos,* skau-

tuomet buvo vienintelis pri- vių Moksleivių Seime, buvo • gaspadoriauja. musų bro-jmai, badas, teroras, skur- Visi. kaip vienas, kas ir ^ov’tė/i^nr’vfrti’ Klauskitc- ,*a,av*,,e s,rc*t-
vatinis knygynėlis visame paskirtas to seimo raštinin-: jįai kenčia baisų vargą. Ir pas, skaitlingi našlaičiai, iš- kuo gali, i-pagelba tėvvnei! ^Stųr a«S'įfeiK anginui į__________ worccs;. r. Mass.______gi

Rusiš. ku ir “Moksleivių Kelių” j kad tas hi džiaugsmas ne-draskyti gimtinių lizdai, su- Kajus. ! FLORIDA
! (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti, j Ka.,.ic ^juosite i saulėtą Florida 

Kanados fiolcns dabar tik &> centai.) n suini t iri m >
; Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus J’;“mgyveninius 
; geriausia klysti Money Orderiu, arba juros. Geriausia vieta žvejojimui.
! popienn> doleri laiške. Adresas: (.) kašĄit norin< informacijų. (2)

teateina ir paremia ruošia
mus parengimu

Merkynės valsčiuje. Rusiš. ku ir “Moksleivių Kelių” į kad tas jų džiaugsmas ne- i draskyti gimtinių lizdai, šu
kų ir lenkiškų knygų senis redaktorium. Vėliau ben-,bum lietuviams toks biau-ardytos, sugriautos šeimos.

Vokiečių Karo Fotografija

Kam tikslams vokiečiai turi išradę fotografijos aparata. 
kuriuo iš Belgijos pakraščio gali fotografuoti Anglijos 
pakraštį

įbutų
irus, kai(X) argumentą jie 
{naudoja, įvestą civilinę me* 
i trikaciją. Girdi, žiūrėkit, 
j net civilę metrikaciją Lietu- 
jVoje įvedė bolševikai.
I Bet kaip lietuviški penk* 
, takojai negarbintu Stalino 
taulę ir kaip nesidžiaugtų, 

į kad rasai okujyavo Lietuvą, 
bet tikri lietuviai, prade
dant nuo paprasto darbinin- 

iko ir baigiant profesionalu, 
į jokių bendrų reikalų su jais 
; turėt nenori, nes visi juos ži- 
!no kaip pikčiausius savo 
įbrolių fjardavikus.
I Juokingiausia tas, musu 
j komunistai džiaugiasi, kad 
i Lietuvoje įvedė civilę met- 
•rikaciją, o čia, Amerikoje, 
kur nuo pat šios šalies susi. 
tvarkymo veikia civilis Sei
mu įregistravimas, tai lietu
viški penktakojai ta civili
zuotų žmonių įstaiga nesi
naudoja. Pavyzdžiui, Juo
zas

Lietuvoje Žmonės 
Tikrai Išnyksta.

Tatai P*w>do grąžinami at-

laiku Australija 
30.000 lakūnų Anglijai.

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins but Sveikais.

netikras rytojus, brukama 
lietuviui, visa galva aukš
čiau už sovietus pakilusiam 
aziatiška kultūra,
iki įkirtimo apie “liaudies , ____... .. . ...laimėjimus propagandine ®a amcrikicčni klikai, 
katarinka” — visa tai pa- Musų spaudoje jau ne sy- 
vengtujų lietuvių dalis. Ji kį buvo rašyta, kad Lietuvo- 
prisimena artinanties Vasa- je siaučia baisus bolševikų 
rio šešioliktajai. Ir visa tai į teroras, kad nakties laiku 
dedasi šalyje, kuri dar prieš į žmonės išnyksta iš savo na-; 
metus buvo skaitoma viena: mų ir apie jų likimą jau nie- 
laimingiausių šalių Europo-ikas daugiau žinių negauna, 
je karo metu. j Bet kada tik tokia žinia

Šitokios mintys neleidžia laisvoj musų spaudoj pasi-į
mums ruoštis prie džiaugs
mingo Vasario šešioliktos

rodo. Maskvos agentai iš i 
“Laisvės” ir “Vilnies” pa

dienos minėjimo. Tačiau stogių tuoj pradeda rėkti, 
butų dideliausias apsileidi- j kad tai esąs “smetonininkų 
mas ir nedovanotina klaida,' mela«.” “naujos tvarkos 
jei leistume skausmui mus j šmeižimas” ir tt. 
parblokšti, pakirsti energi-* Iš tikrųjų gi “Laisvės” ir 
ją, i>asiryžimą ir viltį atgau- į “Vilnies” bolševikai patys 
ti prarastą tėvynę, šis di-(meluoia šitaip rašydami, 
džinlis darbas didelėje da-’ Kad musų spauda rašo 
lyje gula ant laisvųjų lietu-į teisybe, kad žmonės Lietu
vių pečių. Nuo jo nepa beg- voje ištiki uju naktimis yra 

Vaitonis, tai gryno)si, kaip nepabėgsi nuo lietu- areštuojami ir be jokios ži- 
phmko bolševikų davatka. į visko kraujo, kaip neišsi- nios išnyksta, tai aiškiai pa
ra kiekvienu lietuviu kerta-į persi iš lietuviško kailio. .rodo iš Lietuvos grąžinami 

i si. kad dabar Lietuvoje, kai i Vasario šešioliktoji nebe amerikiečių laiškai, 
už kalnų! Subruskime jai
ruoštis, mobilizuokime lais
vųjų lietuvių pajėgas, didin-

J ~ ” ------ ---- «
’ raudonarmieviai atnešė Sta 
Į lino saulę, nei genės pieno 
Į netruksi:!. Fats pasididziuo-

štai faktas:
Pereitų metų rugpiučio 1 

diena adv. F. -L BagočiusĮ

jums kambariu, 
graži vieta, ne-

PAUL MIKALAUSKAS 
218 W. Fnurth SU So. Boston. Mass.

STANI.EY .JONAITIS 
Star Route, BU'NNELU Florida.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST„ 

WORCESTER. MASS.

BOSrONO SKYRIUS: 1410 CoiuuibK R«*d, 
South Boston, Mau. Tel. SOUth Bo*t«»i 227i.
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Moterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFl^ONIENĖ.

KAS YRA JADVYGA TUBELIENĖ

tinė ir našlė J. Tubelienė. Ji!
' daug iškentė jo ir matė kitų i
j tremtinių vargą, kenčiant 
alki. šaltį ir karo babuinus 
Vokietijoje. Ji via Lietuvos 
tragedijos liudytoja. Matė 
bolševikiškos Rusijos klas
tas ir pinkles Pabaltijo vals- i 

! tybėms, judošišką isibrovL 
ma i Lietuva. lietuvybės

Ilgas Persiškas Kalmuras

Amerikon atvyko p. Jad- ■ šio Biuro veikla buvo labai 
vyga Tubelienė ai savo dūk- svarbi ir sėkminga. Kai pir-i^;,. va!dininku naikini- 
rele Maiyte. Abidvi yra masis ..Lietuvos atstovas ;aį; savo- tautiečių
naujo Lietuvos pavergime Šveicarijoje Daumantas ba-!vaį„a. iigas sieivaita kon- 
tremtmes. radusios prie- vo išvykęs kelis mėnesius, i centracijos stovyklose. Pla- 
glaudą AmeriKoje. Amen- Biuro vedėja pavadavo at-:čiai kaĮbėiosi ju vėliausiai 
kiečiai pažįsta j. Tuoenenc- stovą, tuo budu tapdama ir ..-x t iot11Vo«
is anksiyvesmų pastabų diplomate, laikos derybų tl.em;į,-.iaH. iškuria patvrė 
spaudoje, kad Lietuvą vai- metu Ji buvo pasiųsta } Pa- lliudnas Raajienas apie „įu.

lyztų i.nloi.mavijų biuiui įą lietuvių tautos verguvę. 
\esti prie Lietui tų Delega-į jj atsivežė daugybe tokių 
vijos. Grįžusi i Lietuvą ji juiį,,. Pafįekusi siug'ię vietą 
kuri laiką 1920 m. buvo Lz ‘
slėniu reikalu

dė dvi seserys — Smetonie
nė ir Tubelienė.“ Nežiūrint 
to. kiek tas rišasi su buv. 
tautininkų vyriausybės kri
tikavimu, J. Tubelienė buvę

smaugimą, veikėjų, moky-

* i Amerikoje, ji nebesirūpina

žymi visuomenes veikėja. J informacijų departamento toti brolišką amerikie%ų 
laikraštininke. dipiomą.e. . edeja. _ į pagalbą bolševizmo nasrų

. 1* ?: m* . išvengusiems lietuviams ir
stekejo uz tuometinio ze-! 
nės ūkio ministro agrono-

. , ,............... ... , z>- .., bolševizmolabdare ir šiaip pagarsėjusi 
Lietuvos moteris, šiandien 
ji gyvena Amerikoje. Ją 
lanko amerikonų laikraščių 
atstovai, kurie kvočia ivai 
riausiais politiniais ir gud 
riais diplomatiniais klausi-

Organizacijos k\iečn j Ttifoeliene nuo 1928 m. kai. karininkai, valdininkai. 
# m. m-!' ruvo Lietuvos motinų ii-vai- biznieriai ir kiti. Jų eilėse
nios krausOM jos kalbos si globos organizacijų sa- vra ir liaudininku, ir sočia- 
dideliu susikaupimu «.! .uHlos pirminfnkė. Piie’šio-lfetu, ir kiikšėionių demo- 

""^matn,‘ ”p ! sąjungos priklausė: Lietu-; kratų, ir tautininkų ir šiaip 
vos Raudonojo Kryžiaus nepartinių Lietuvos žmonių. 
Draugija, Ligonių Kasos. Tų visų būklė Tubelienei la- 
Moterų Globos Komitetas, bai rupi nušviesti amerikie- 
?ieno "Lašo Dr-ja. Lietuvos! liams. kad kuo greičiau bu- 
Vaiko Dr-ja ir eilė kitų. šios • tų parūpinta broliška pagal- 
ra jungos pastangomis Lie- ba šią rūsčią žiemą. Kalbė- 
uvoje pradėta steigti svei- j jusi tais reikalais jau kelio- 
ratos centi-ų tinklas po visą > se kolonijose, viešnia trem- 
kraštą ir ypač kaimuose: i tinė rengiasi lankytis su

Juozo Tūbelio. Nuo te
jų vaikučiams. Vokiečių 
koncentracijos stovyklose 
“prieglauda’’ susirado ivai

Amerikietė aktorka demonstruoja pilno ilgio persišką kal- 
murą (koutą), kuris yra pasiutas iš juodos vilnonės mate
rijos ir gausiai išsiuvinėtas auksu ii- karoliais.

Sveikatos Kampelis
DŽIOVI

NINKAMS GERIAUSIA.

KEISTI MEKSIKIEČIŲ 
“VAISTAI.”

i ti j sanatoriją, tai nesiprie- 
! sinkiu bet dėl savo naudos

Nuftlatink kosėiimas ir ir kit¥ aP831^0* tuoJ VaŽlUO- 
Nuolatinis kosėjimas ir & . pradėkit gydytis atsa. 

svorio mažėjimas dažnai J ,‘ reiškia džiovą, sako dakta- k?”61“ ’č į? kas Pas<-‘kmln- 
ras J. W. Barton. Šiandien 8lausiu budu.

i su X-spindulių pagelba gali
ma plaučiuose džiovą tuoj 

į susekti. Jei džiova pasirodo,
• tai svarbiausis gydymo bu- Istoriškame Juarez mies- 
! das yra pasilsys ir šviežias te, kur susirenka daug viso- 
oras. Džiovos ligoniai daž- kių turistų, tarpe visokių ki- 

I nai tui i gulėti kelis ištisus tų “gišeftų” rinkose yra da- 
mėnesius. o kaltais ir metus. | romas taipgi gana geras biz

nis iš visokių žolių ir šaknų. 
Mažose budukėse seni mek- 
sikonai pardavinėja “vais
tus” nuo visokių ligų. Jie

, -Jei ligoniui reikalingas tik 
j pasilsys ir šviežias oras, tai 
daugelis žmonių negali su
prasti. kam reikia ligoni sių-

i sti į sanatoriją arba ligoni- • tvirtina, kad nuo neatmena- 
“ mų amžių tie “vaistai” yra 

vartojami ir tikrai išgydo 
ligas. Jie turi net ir tokių 
žolių, kurios meilės užgautą

fnę. Juk sergantis gali taip 
pat pasilsėti savo namuose, 
ir jam čia bus kur kas ra
miau, linksmiau ir maloniau 
tarp savųjų, negu tarp visai j širdį “pataiso.’’
^da^m“Xj kS . N- pap»*o jie

bary vienam yra nuobodu ir^0^ fabĮ|l^ulki žolelė

! Dar pridui ia kad svetimom ^os gfn^. S 
rankom išvirtas valgis jam I džiovintos veiba de vibora

tautininkų priešininkų n 
komunistų. Plačioji visuo
menė domisi šia moteriške 
jos kalbomis ir naujienomis 
apie nepriklausomos Lietu 
vos gyvenimą ir apie baisų 
dabartini terorą visose sri
tyse. Tais pranešimais do
misi kiekvienas lietuvis 
kam yra brangi Lietuvos 
laisvė. Todėl čia noriu pa
tiekti J. Tubelienės veikloi 
apžvalgą.

Dai- neištekėjusi, Jadvy
ga Chodakauskaitė buve 
veikli lietuvių visuomenėje 
ir vartoja taisyklingą lietu 
vių kalbą. Jos tėvų ūkyje 
vasaros atostogas dažna* 
leido rašomosios lietuviv 
kalbos tėvas prof. J. Jab
lonskis su šeima. Panelė 
Jadvyga 1909 m. baigė vi
durinę mokyklą Vilniuje ii 
1917 m. Petrapilio universi- 
teto istorijos ii- filosofijos 
fakultetą. Besimokydama 
buvo Vilniaus Keturių laik 
raščių korespondente. Ne
paisydama universiteto pa
kvietimo ruoštis profesūrai 
ji su kitais lietuviais pei 
Švediją grįžo Į Lietuvą, kui 
rado sunkų okupacijos me
tą. didžiajam karui siau-

NUĖJO SU VĖJU. ANEKDOTĄ.

; nebus toks skanus ir jis ken 
i tės badą, kas dar labiau pa- 
i kenks jo sveikatai. Svetimoj 
; ir neįprastoj vietoj ir mie- 
• goti gerai negalima, jie

Jau nejauna panelė Geor- Syki trys vyrai atėjo jieš- į tvirtina, visai pamiršdami 
gia Hill iš Allstono, netoli koti darbo prie medžių i ką reiškia džiova.

Vienas jųnuo Bostono, turėjo susi- plukdymo upe. 
taupius 55 dolerius, 4 de-;tuoj ir klausia: 
šimtines ir 3 penkines, bet A nprpikia 
labai bijojo vagiu, todėl L T neieiKia 
jieškojo saugios, nenužiuri-; kiek turf patyrim0?

darbinin-

carguomenei teikta nemo- pranešimais visur, kur tik 
karna akušerinė pagalba. į bus kviečiama. Ji yra įdomi 
/argingos šeimos buvo lan-<kalbėtoja, turi didelio paty- . ...
<omos" namuose, visokiario-: rimo. žinių, energijos ii* pa- ^vo Ketsai-gi; ji manė, kad 
iai kelta šeimos sveikatin- ■ dryžinio bendradarbiauti su cia tikrai niekam neateis i 
gurnas ir teikta globa moti- i Amerikos lietuviais, organi- 
įoms ir kūdikiams. Dėl to' racijomis ir spauda bendro- 
žymiai sumažėjo kūdikių: ’c kovoje dėl Lietuvos ne- 

~ * priklausomybės siekimo.mirtingumas Lietuvoje. Pei 
jaskutinius kelerius metus 
iuvo iškilmingai švenčia-' 
mos motinos ir šeimos są-' 
vaitės: motinoms, išauginu-į 
noms daugiau kaip 10 svei- ' 
kų ir dorų vaikų, buvo duo- ’ 
lamos piniginės dovanos, j .
Tokių šeimų Lietuvoje buvoį . iai u* 
įpie 800. Tas rodo lietuviu i - , ,. . .
įautos sraivuma, kuris užsie. I ° eru0^zl?. IJares nutarė 
liuese sukėlė pagarbos Lie-; P:la“kau“. ®r‘^t®no Jau 
tuvos motinoms.

mos vietos jų paslėpimui. 
Ant galo nutarė juos įdėti į

galvą pažiūrėti. Po kelių 
dienų jai reikėjo eiti krau- 
uvėn. Lauke atrodė ant be
raus. Ji pasiėmė savo liet- 

P. Jurgėla. j 3aT8i iš kampo ir išėjo, visai 
pamiršdama apie paslėptus

arbatos ir išgėrus ją su karš
tu stipriu alkoholiniu gėri
mu sotol, šaltis tuoj atsilei
džia ir žmogus pasveiksta, 
sako meksikiečiai.

Nuo reumatizmo jie re- 
v . komenduoja žolę huachi- 

sveikam žmogui cbye> 0 nuo džiovos, tai ar- 
buzėlius gourdus, kuriuos 
išvirus reikia gerti skystu
mą.

Tie švelnus kaip šilkas

Tiesa,
namai yra geriausia vieta, 
bet ne džiovininkui. Reikia 
nepamiršti dviejų gana 
svarbių dalykų. Pirmas, kad
džiova yra labai limpama ir usai> kuliuos rudens metu 

i užkrečiama liga. Kad ir su: išleidžia komu varpos, esą 
didžiausiu atsargumu, - -

—klausia bosas.
—Apie dešimts metų.
—Tai negana šitokiam 

darbui — paaiškino bosas.
Prieina antras. Bosas ir 

jo klausia:
—Kiek turi patyrimo?
—Dvidešimts metu.

. . ?a" i geriausis vaistas nuo inkstų
mie sergant džiovininkui nedirbimo. Iš ju verdama 
labai sunku yra apsaugoti arbata

i nuo bakterijų totus seimos, j^uo vidurių skaudėjimo 
i narius. Namie seigantis • rejkia gordolobo (devyn- 
dzioya ligonis yra didelis i mačės)f o silpną kraują su- 
pavojus netik saviškiams,; ^pj.^ coleomeca. Ir 
bet ir visiems, kūne tun rei- į gimtai kitokių šaknų ir žo- 
kalų su jais sueiti. JaiP.gy* Hų nuo visokni ligų meksi- 
danties, džiova platinasi ir: kiečiams yra žinomi, 
sunku yra su ja kovoti. ; Perdaug išgėrusiam svai- 

Antra, jei ligoniui štai-; ginančių gėrimų reikia iš- 
giai prireikia daugiau negu virti arbatą iš orandžio me- 
lovos pasilsio, tai sanatorija; džio lapų, sumaišyt su svai- 
arba džiovos ligoninė turi į- ginančiu gėrimu sotol ir iš- 
vairių aparatų, kuliais plau- gert. Sakoma, kad girtuok- 
čius gydo ir duoda jiems lis tuoj išsipagirioja.

2 t . staigų palengvinimą, kas' Nuo meiliškų skausmų jie 
uaviršium namuose negalima. Sa- turi net kelis vaistus, o jei 
1 ** natorijoj ligonis nuolatos meigina nori kad vaikinas

būna daktarų ir norsių prie-1 ją mylėtų, ji turi nusipirkti 
žiūroje; jie kiekvieną per- pelote kaktuso sėklų, supilti 
maina patėmija ir sulyg jos i J£S į maišelį ir nešioti arti 
gydo. Ten ligonis nuolatos širdies. Vaikinas gi, norėda- 
gauna pakankamai šviežio mas kad meigina jį mylėtų, 
oro ir saulės spindulių, buti- į turi prie širdies nešiotis 
nai reikalingų džiovai gy- maišelį raudonų pupų. 
dyt. Jei kam nors yra viltis; Prietaringi meksikiečiai 
pasveikti nuo džiovos, tai! ne tik kad tiki tokių vaistų 
tik sanatorijoj toks išsigy-
dys.

Taigi, jei jus ar jūsų šei-

i » » —Negana.
Prieina pagaliau

cias.
—O kiek tu turi patyri-

855. Grįžtant iš krautuvės 
į pradėjo lynoti ir ji pakėlė 
i lietsargi, kad stoybėlė nesu- ■

Chicagos Brighton Parko slaptų. Tik priėjus prie savo;
durų ji atsiminė apie pa- mo?
slėptus pinigus. Greitai ji; —Aš visą amžių šitą dar. 
grįžo atgal tuo pačiu keliu, bą dirbu, 
bet nei vienos “bumaškos”i —O kaip ilgas tavo am- 

i nesurado. Viskas nuėjo su žius?
Draugijėlei penkis j Vėju. Į _O ar atsimeni—sako

darbininkas — kaip Kristus
Banke

KAIP MES VEIKIAM 
CHICAGOJE

Moterų Kliubas veikia gana 
gerai gyvuoja. Sa

vo mėnesiniam susirinkime

nuoliu
Be to. J. Tubelienė buvo i totorius Kalėdų eglaitei ir. Atsargiau moteiys su pi- 

ivairiu!dar nutare surengti vaiku-511earbės pirmininkė įvairiu 1 ------ ; ~ .7.™ ------- merais
komitetu šelpti nukentėjui^IaI?s,vakareįyunam« ^Iriausia
siems nuo nederliaus, potvi-i ?Ite bus PaP“?^. Vakare---------
nio. gaisro. Nukentėiusiems! 1,0 ^rengimu ir eglaites pa-1 svmgv

čiant Leidimą jai grįžti i i teikta pagalba maistu, dra- Puosimu rūpinosi, narės Za-
vokiečių okupuotą Lietuvą 
parūpino d-ras J. Basanavi
čius ir A. Smetona.

1917 m. Lietuvos Taiyba 
pasiuntė Jadvygą į Berlyną 
redaguoti savaitrašti vokie-

bužiais, kuru, prieglauda ir į a.uklenJ’ Gerčienė ir Šapu* 
kitkuo. Ji suorganizavo ko-!'le.n?' T?™e P®‘ "tratame 
mitetą Kaune varguomenės; Pn''lraae <Ia‘’ 3 nauJos nal es- 
vaikams šelpti, šis komite-’ Praėjus šventėms, kliubo 
ras kas pavasarį rengdavo; narės pradėjo ruoštis prie 
viešas rinkliavas ir bazarus ■ savo metinių šokių, kurie

tena Lietuvai tuomet buvo į globodavo Vilniaus Vada-Telis.
labai sunki, ir atsakingi mu. ■ v.nP9. Sąjungos rengiamą 
sų veikėjai mėgino nuo vo-! rinkliavą po visą kraštą, ši 
kiško žiaurumo gintis pa-1 rinkliava būdavo didžiausia 
čiame Berlvne, tuo budu, Lietuvoje ir nuteikdavo

Kliubas turi ir anglų kal
bos mokyklą, kurioj dar
buojasi mokytoja L. Nor- 
mantaitė. švenčių laiku pa-

jiems sau- basa;

ir tre-

CELlBAT/vS.

—Išaiškinta kunigų oepatystės iš
radimas. šią knygą turėtų perskai- 
crija, pasekmės ir jų doriškas na- 
yti kiekvienas vyras, tėvas ir iaur.i- 
aitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
(Piteris ir mylimosios nepapuiių j 
okią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
š'erdir.and de Samogitia............... 25e

<AIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškia: išguldyti pilietybės Įstaty
tai su reikalingais klausimais ir at- 
-akymais lietuvių ir anglų kalbose 
Kntra peržiūrėta ir pagerinta 
aida. Kaina.......................... .......... 2oe

vandens 
nojo?

—Taip, girdėjau
tai,—sako bosas.

apie

tai aš paskui jį 
plaukiau ant eglinio rąsto. 

(Prisiuntė A. Yanchis 
iš Kanados.)

NEBŪK ŽILAS

rI

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

taip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
alizmas. Fain: .......................... 25c.

lengviau prieinant prie Vo- ■ Įėšų Vilniaus yadavi-;mokog byVO pertrauktos> | < RnVA 
kietijos vyriausybės. Minė-;™0 leikalams. dniui gri-i^ §3^^ vėl prasidėjo pas *7 lĮiU/lZId.
Us laikraštis turėjo leng-I^.P1.’^ Lietuvos. ^ubelie-jK Micevičiene, 4454 So.turėjo __ e, , _ .
Tinti šį uždavinį. J karo pa-j^ė išrinkta Vilniaus Kraštui 
baigą vokiečių valdymas 1 Draugijos garbės pir- 
Lietuvoie pasibarė ypatin- ■ minmke. Būdama sios drau
gai sunkus, ir cenzūra ne-;?G°s b’ kitų organizacijų 
leido plačiau ginti lietuvių f garbės piimininke. ji nebu. 
reikalus per Lietuvos Tary- davo globėja vien is vardo.; eUęirinkimas< Už pamokas 
bos leidžiamą laikraštį, ku- bet uoliai dab\a\ o omitc-; yžmokesčio jokio nėra, jas 
ris liko uždaryUs. Bet Jad- posėdžiuose ir orar /ūose. veĮtuj g-ali lankyti visos lie- 
vyga Ch-tė parašė vokiečių T-nė buvo isteigu-i mote- tuvės motervs ir merginos 
socialdemokratu dienias- rįms jr vaikams globoti

čiui ‘ Voi-vaeits” ilgą strai-Inu prįe Liet. Pau l. Krv--------------------------
nsnį apie nepakenčiamą žiaus ir laikydavo ryšius st; >»AMŲ DAKTARAS.
Lietuvos liaudies būkle vo- užsieniu iabdaio-' c -miza-
kiečių okupacijos metu. rijomis? tarptautiniu ir A- 

Po to Liet. Taryba išsiun- merikos Raud. Kryžium. Ji 
tė p-lę Jadvygą į Šveicariją buvo Lietuvos delegatė Tau-
(į Berną) vesti Lietuvių In- tų Sąjungos komisijoje so 
foirnacijų Biurą, išlaikomą cialiniams reikalams 'prę-- 
amerikiečių lėšomis. Biurui ti. Už veiklą ir nuooėlnu.- 
teko žinias apie Lietuvą labdaros ir socialinėje srity- 
skelbti visam pasauliui per je Tarptautinė Vaikų Glo- 
įvairias telegrafo agentūras bos Sąjunga Genevoje išrir.- ti^LiCTv^&AS^ub!
ir didžiuosius laikraščius ir ko J. Tubelienę savo globosi 's.occ žohou. Labai parankus turėt [ 
daugiausia teko kovoti prieš komiteto nare. i
lenkų skleidžiamas melą- Dabar gi atvvko pas mus geresnio kišeninio žodynėlio lietuvio 
gingas žinias apie Lietuvą, bolševikų okupacijos trem- K^ae.ne”'...?.a.u’’.am.#s.."Kekjti.®o

Western avė. Pamokos bū
na kožną ketvirtadienį, iš
skiriant tik pirmą mėnesio 
ketvirtadienį, kada būna 
laikomas kliubo mėnesinis

IšRODYK METU JAUNESNE

turėt kiekvienas, kuriam žyVa, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jot 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
pakelĮ už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerĮ. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų. 
VALORTONE HERB CO, 
P. O. Box Clinton, Ind.

galei, ne tik juos perka ir 
gausiai vartoj’a. bet daro iš 
jų ir gana gerą biznį, įkal-

mos narys susirgtų džiova ir bedami ir parduodami juos 
gydytojas rekomenduotų ei-1 lengvatikiams turistams.

annn—nnnnB r a n i a e r ? n n r į

Kliubietė.

Parašė daktaras A. J. Karaliui. 
Si nauja knyga užpildyta vien re 
eptals, aiškiausi nurodymai kokiu? 
a -tus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
a $i*s knygą Įsigyti visiems, nes Na 
»n Paktams yra vienas iš reikalin 
ris -du knygų kiekvienam lietuviu- 
vi . \ tuoj, Didelė knyga, anie

o t-’.-lnpiu. Kaina
i,.'.-! I«> viršeliais .... ........ S2.S'

ŽODYNĖLIS

i

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų.
:aip jisai buvo idisvintar, ir kaip 
apo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
inoti kaip mytai apie Kristų susida-

■ė. žinosite kaip krikščionys pasisa- _
Ino ruo pagony pasakų apie Knstų, P»-
valėdų ir Velykų šventes, o dabar ‘"Si,<rikščionys adina pagonis bedie- * **!?*.*?*.-•. ®,as .Rydw®I«> privalėtų 
dais. Atrasite kad nat Bibiiia neži
lo kada Kristus pmė, mirė ir kr.dt 
'isai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
•i 111 puslapių. Kaina tiktai S5 cen 
ai. Galima gauti '‘Keleivio” alise ar 
ia paa

T. J. KUČINSKAS,

SIELOS
BALSAI

3312 So. Halsted St, 
CHICAGO. ILL.

MBBBBBBBBBBnBBnaBBB

iUETUV/Ų GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietuviu Kalbos Mokytojas prie
MASSACH1SETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA $1.04
DR. D. PILKA, 528 Columbus Aven Boston, Maaa.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio ųnlvuotp pailiip pateiksią, 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RU5IŲ EILūS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EIUŲ KXiGA.

KAINA TIK ll.BB, 
Aodimo apdanda |L25.

Kiekvieaaa 
Kiekvienas

ib
Ūme konverte, bet reikia aiHdai eėrsėyti ’ 
resų ir nepamirškit prilipyt eit

knyga.
nmg>is geriausia 

siųsti tie# iog pnpras- 
— ir "Keleivio" ad-

-KELBIVIS"
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

$
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ŽINIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Kmp Yra
Lietuvos Gyventojai vietos poutiniamsv

VIS, SO. BOSTO
———- - __________

Vokiečių Laivas Dega Ant Jūrių
■N Septintas Puslapis

Iš įvairiu Lietuvos vietų 
gauta žinių, kaip okupantai 
stengiasi užliuiiuoti Lietu
vos gyventoju?. Norėdami 
užtučiuoti skurdą, kuiin 
okupantai per kelis savo 
viešpatavimo mėnesius kra
štą įstūmė, jie maitina gy
ventojus kino paveikslai? 
sporto rungtynėmis ir kon
certais. Visose vietose, kur 
sustojo okupantų raudono
sios armijos kariai (o mas
kolių kareiviai knibždėte 
knibžda ne tik miesteliuose 
bet ir bažnytkaimiuose), be 
pertraukos rodomos agitaci
nės komunistų filmos. Reik 
pripažinti, kad bolševikai 
visada buvo neblogi propa
gandos meistrai. Jų visas 
viešpatavimas, galutinėj iš
davoj, yra paremtas dviem 
metodais: kruvinu teroru 
vykdomu per GPU. ir agita
cija. kurią skleidžia komu
nistų partija.

Taip pat pavergtoje Lie
tuvoje okupantai liko ištiki
mi savo valdymo metodams. 
GPU agentai siaučia Lietu
voje, suiminėdami kiekvie
ną jiems nepatinkantį žmo
gų. Iš kitos pusės komunis
tai rodo kino filmas. Bilietų 
kainos nustatyto? labai pi
gios, o dažnai viešose vieto
se agitacinės filmos rodo
mos nemokamai. Greta to, 
raudonarmiečiai rengia ta
riamus “kultūros vakarus,” 
per kuriuos pašoka kazačio- 
ką, padainuoja rusiškas dai
nuškas. kareiviu dudu or-

KALINIAMS.
Lietuvos bolševikai kiek

vieną progą kartoja, kad 
nepriklausomosios Lietuvos 
Kalėjimuose buvę tūkstan
čiai geriausiųjų sūnų ir duk
terų,” kurie ten buvę pūdo
mi. Bet štai pats Povilas Pa. 
karklis, sovietų Lietuvos tei
singumo komisaras “Tary
bų Lietuvoje” (lapkričio 7 
dieną No. 33) paskelbė 
straipsnį, kuriame žodis žo- 
din rašo: “Pirmas naujosios 
Teisingumo Ministerijos žy
gis — tai politinių kalinių 
paleidimas iš kalėjimų. Tą 
pačią dieną, kada Liaudies 
Vyriausybės Teisingumo 
Ministeris pradėjo darbą, 
tapo paleisti iš Kauno kalė
jimo visi politiniai kaliniai. į 
Tuoj buvo suregistruoti ir 
paleisti politiniai kaliniai 
iš visų Lietuvos kalėjimų. 
Paleistų politinių kalinių 
skaičius siekia apie 300 
žmonių.”

Tik apie “300 žmonių.” 
Vadinasi, paleista nevisai 
pilni 3 šimtai. O patys bol
ševikai skelbė, kad politi
nių kalinių prie Smetonos 
buvo tūkstančiai. Tai kas 
atsitiko su kitais? Juk vienų 
socialdemokratų sėdėjo už 
politiką apie 300 žmonių. 
Buvo ir liaudininkų areštuo
tų. Taigi išrodo, kad paleis
ti tik komunistai, o kiti kaip 
sėdėjo, taip ir sėdi.

Kaip išrodo, tai šiandien 
politinių kalinių Lietuvoje 
yra dąug daugiau, negu prie 
Smetonos buvo.

Tame pat straipsnyje Pa

Ši nuotrauka buvo padaryta anglų. Ji parodo deganti vokiečių laivu, kuri anglų orlaiviai subombardavo Olandijos pakrašty.

Kaip Bolševikai Nu
skriaudė Šitą Seną 

Darbininke.
i Štai visiškai autentiškas 
■ pavyzdy.?, įrcdąs, prie ko
kių dangun šaukiančių ne- 

; teisybių atvedė Lietuvos 
bolševikų fanatiškas doktri- 

: nizmas. Dė! suprantamų 
i priežasčių, aišku, negalime 
minėti pavardžių.

Dar nuo priešpasaulinio 
* karo laikų kažkaip Šveicari
jon atsidūrė lietuvaitė, kuri 
čia dirbo kaipo tarnaitė. 
Būdama taupi, ji per dau
giau kaip 25 metus sunkaus 
tarnaitės darbo susitaupė 
keliolika tūkstančių frankų. 
Senatvei užsimanė nusi
pirkti savo tėvų šalyje ūke
lį, kuriame manė baigti sa
vo amžių. Taip ir padarė. 
Bet būdama dar šiek tiek 
pajėgi, ji pavedė ūkelį val
dyti savo giminaičiui, o pati 
pasiliko Šveicarijoje, kur 
toliau dirbo, norėdama dar 
šiek tiek užsidirbti ir susi
taupyti pinigų.

Lietuvą okupavus bolše
vikams ir prade ius vykdyti 
“žemės reformą.” jau nebe 
jauna tarnaitė grįžo Lietu
von, nes prisibijojo, kad jos 
sunkiai įsigyto ūkelio irgi 
neišdalintų. Jos baimė, de
ja, pasitvirtino. Giminaitis, 
valdęs jos ūkeli, atsisakė jai

Kur DinOO Lietuviai pigesnė, ne£ti lietu-j tų eilių. Tokia pat biurokra- ] NEMOKA SUTVARKYT
. u. . . . J viams. Tai ve, ką reiškia tinė prekyba busianti suor-Į GELEŽINKELIŲ.
/ftZIflUrMH. žydų viešpatavimas. Ir bol- ganizuota Vilniuje, Šiau-i . . . . _.A ----- *--------------~-----------

ševikai dar pyksta, kad mes liuose ir Panevėžyje. i. Apie sovietų Lietuvos ge- žemę atiduoti, o bolševikiš-
šitus faktus parodom. Valstybinės prekybos Kau-i (jezorgamzaciją ka žemės ūkio komisija iš-

------ ---------  ! ne direktoriim paskirtas! (akt*s- Ietuvos aiškino, kad tarnaitė žemės
KAIP IŠRODYS “MOKS-i Stasvs Juknevičius, pava- į . bendrove paskel- pati nedirbusi, tad žemė iš

LIŠKA” BOLŠEVIKU i duotojais Cezaris Petraus- ib?’ kad visiems tiei^ cukn- jos turinti buti atimta.
PREKYBA. ‘ ' kas ir Girša Sesickis. įrunkelių augintojams, senyva tarnaitėj

amželi sunkiai

kestras pagroja kariškus! 
maršus ir internacionalą.! karklis priminė, kad buvę 
Rengiamos taip pat vadina- ---5 ”
mos sportinės rungtynės.

paleisti “1000 su viršum 
kriminalinių kalinių. Lietu-

SukvieČia bažnytkal m i o j vos kalėjimuose net pritru- 
bernus ir raudonarmiečiai Į ko vietos visiems lietuvių 
spardo su jais futbolą. Ypač i inteligentams sutalpinti, 
didelio aktingumo rodo rau-' nors kameroje, skirtoje 5 
donieji kazokai, kuriuos’ žmonėms, buvo sugrudami 
Lietuvos žmonės pažįsta da
iš caru priespaudos laikų,

’ po 20 ir daugiau žmonių. 
Todėl reikėjo paleisti viso-

Gaižunuose statomos di
delės kareivinės okupacinės 
raudonosios armijos reika
lams. Statybos darbininkai 
buvo sušaukti mitingui. Iš 
šio mitingo sužinome, kas 
vadovauja lietuvių darbi
ninkų gyvenimui. Statybi
ninkų profesinės sąjungos 
centro biuro vardu sveikino 
“draugas” Kapustinas, ap
dovanotųjų darbininkų var
du “draugas” Pavličenko. 
Statybos darbų viršininkas 
yra L. Kaplanas, darbus pri
žiūri inž. Braušteinas, inž. 
Vincbergas ir inž. Kovalski. 
Kanalizacijos ir vandentie
kio darbus atlieka inž. H. 
Bliumentalis. O lietuvių in
žinieriai arba sėdi kalėjime, 
arba yra išsiųsti į Kazach. 
staną!

kurio vos mnkolius no i
Paskelbtas oficialinis ko- j rRI*TA ATrAI , KAl I kaviškio geležinkelio stotį, Sika

munikatas. kaip busianti' GRIŽTĄ ATGAL J KAI- ; Q arkliai| - Mariampolės dirbusi ir dėjusi skatiką
tvarkoma valstybinė preky- MŲ TVARKĄ. cukraus fabriką, bus moka- p!1?
ba Kaune. Kaune “numato-; “Tarybą Lietuva” dar mas priedas po 30 centų už ££ LkUivote jnesun-
ma Įsteigti daugiau kaip į kartg. kelia mintį, kad visur centnerį. Tik ką prieš kelias , įusakvri O ta? tėra til
šimtą Įvairių rusių parduo- ten, kur kaimai dar neiš- dienas buvo pranešta, kad X
tuvių, kurios kelios jau ati- - -- • -i-- » - - —-------- -——t—vienas u luugeuu
dalytos.” Prekybos prieša
kyje stovės valdyba, kurios 
aparatas toks: prekybinio

tik 
pavyz-skirstyti j vienkiemius, butų vagonus prekėms pakrauti e Tokiu absuMu

palikti kaimai. Girdi to rai. raikia užsakyti bent vieną 
kalaujanti “pačių valstiečių menesi iš anksto.
gerove. twauS‘«5a£ S»kai..

naiteuai, junsKonsuiaiui a kaimus vienkiemiais, nes i:amą xfa«kvn« R«»nk«» reiKshngiaasių žodžių h
su sekretanatu, vyriausioji (tiktai skvrium gyvendamas .„5 i-JL P^ bėjimu fi knyga sutaisyta, taip

kada kiekvienas pasiprieši
nimas maskolių valdžiai bu

klus žmogžudžius, arkliava
gius ir kitokias žmonijos at-

vo malšinamas kazokų na- i matas, kad paliuosavus vie 
gaikomis. Dabar raudonojo i tą lietuvių šviesuomenei. O 
caro Stalino kazokai atėjo 1 tie “1000 su viršum” krimi- 
į Lietuva kaino “kulturtre-! nalistų, aišku, pritapo prie 
gėriai”f Jie rengia arkliu'bolševikiškos santvarkos ir, 

ko gero, sėdi komisarų vie-
genai
lenktynes, šokinėja per tvo
rą, kapoja šiaudinių iškam- 
šių galvas ir tt

Kiekvienas toks filmų va
karas. kiekvienos futbolo 
rungtynės ir kazokų švais. 
tymasis su kardais praside
da ir baigiasi komunistų 
agitatorių mitinginėmis kal
bomis. Jose dergiama visa 
tai, kas kiekvieno lietuvio 
širdžiai yra artima, ir kelia
ma į padanges “laimė,” ku
rią Lietuvai atnešė “tautų 
tėvas, mylimas išvaduoto
jas, genialus ir dar geniališ- 
kesnis draugas Stalinas.”

tose.
Kitas komunistų agitato

rių arkliukas yra—apšaukti 
nepriklausomosios Lietuvos 
teismus “kapitalizmo rams
čiais” ir “kapitalistų klasės 
tarnais.” Bet tas pats “drau
gas” Pakarklis apie sovietų 
Lietuvos teismus sako, kad 
“naujoji santvarka reika
lauja. kad teismai kovotų 
su tais, kurie kliudytų ko
munizmo stiprėjimui Lietu
voje.” Iš “draugo” Pakark- 
lio pasakymų aiškiai matyti, 
kokiam “teisingumui”

_ .. ,. ., : tarnauja. Kaip sovietų Rusi-
Tobų pramogii uoliausi lan-, joje^ jr svietų Lietu-
kytojai yra miestelių drįs-- voje teismas tėra paprastas 
kia1, ypač žyde, iai paaug- įrankis “genialiojo” Stalino 
liai. kurie kiekvieną kartą, i asmeninei diktatūrai vyk- 
kaip paminimas Stalino var-:
das, ima nežmoniškai ploti * ' ___________
ir tiesiog staugti. Visa ši mi-į KOMISARAS JOEKVIE- 
nia sudaro “džiūgaujančią! NAM T«waii
^^nčiamS’^elMrramosV Susovietintoj Lietuvoj tru-
Maskvą “su ko,nunoU-
ka už Lietuvo? išlaisvini nio ūkio komisaras savo “u- 

kaze” sako, kad prie kiek-
___________ ‘vieno vartojamo “sunkveži-

A&nA apppa mio (troko) reikia skirti2ADA ?mAXT7,r °PERĄ po vieną komisarą. Kam tie 
VILNIUJfc. komisarai prie trokų reika-

Sovietų spauda praneša, lingi, sunku suprasti, 
kad Vilniuje esą numatoma
pastatyti kelis pastatus skir
tus komunistu partijai (pio- 

klf

mą.

nieriams ir kultūros kliu-

UNIJA NUPIRKO BATŲ 
DIRBTUVĘ.

Webster, Mass.—Batsiu-
bui). Be to busią statomi ru- vių unija, susidedanti iš 
mai sovietų valdžios įstai- 900 darbininkų, atpirko čia 
goms. Taip pat numatyta iš Web«ter Shoe Korporaci- 
rtatyti prie Neries (netoli jos batų dirbtuvę, nes kom- 
Žaliojo tilto) rumus valsty- panija negalėjo išsiversti, 
bės operai. Juose’ tilpsią Darbininkai užmokėjo užoperai. 
1,500 žiūrovų. ją $71.200.

GRIEBIA BET KOKį 
GYVULI.

Žydelių nacionalizuota 
“Maisto” bendrovė paskel
bė Lietuvoje, kad dabar ji 
perka bet kokį gyvulį, kurį 
tik ūkininkai gali į “Mais
to” junktus atsivaryti. Ne
priklausomoj Lietuvoj buvo 
Įvesta tokia tvarka, kad ne
užaugę gyvuliai nebuvo 
perkami. Bet bolševikai Lie
tuvą jau nualino, maisto jau 
trūksta, todėl jie griebia jau 
bet kokį gyvulį. Be to, 
“Maistas” paskelbė, kad 
ir kainos gyvuliams pake
liamos, tik ne visiems vie
nodai. Kiaulėms, kurių dau. 
giausia suvartoja lietuviai, 
kainos pakeliamos 30 nuo-; 
šimčių. bet paukštienai, ku
rią valgo daugiausia žydai, 
pakelta tik 20 nuošimčių. 
Vadinasi, žydeliams mėsa

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kaO pagarsinimas tilptų
ORKlT, reikia prMuoti garsinimą 
administracijon novCliau PANEDR. 
LlO VAKARO. Siundant par pal
tą. reikia pasiųst II anksto, kad pa. 
siektu mus no vėliau kaip panešt.1 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaitės numeri nespėjama patai- | 
pmt.

kad garsinimas nnual* 
trukdytų. tykiu «u pagarsinimu 
ediktą siųsti Ir mokta!).

DRAUGIJOM* rengiant pikniką | 
•r kltdk) partnglmą. trumpą prans* 
Omą patalpinam u* 11.00. UI didta. Į 
nlua parslnlmua skaitoma nūs ėstis. |

Ui pajlaflkejimus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius praus, 
ttmus, kaina te. ui žodi. Stsmbss- 
nOm raidėm antgalvls-*ttc. šatra.

"KaNlvia” prenumeratoriams ut 
pajlatkoHmua giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. ui tod). Mailauaio aajisiko. 
Jimo kaina 00c.

Norint pajieikat su pavalkslu. 
reikia pasiųst fatagraflją Ir klaust 
karnas.
"K«L«IVI».- <U *ROADWAV, 

00. «O»TON, MAOi.

to kontoros, ūkio ir admini- noti kol nariekia savo že- j- • - j - sjaš krautuvėn, pas'dnioarą, pas ber-iv hoi ro P - ’ P*4^*1** =**y° ze Vmde paeina nUO žodžio, zdaskutj, pas kriaučių ir tt. Su fone-. nacijos ir StatyDOS oei ie- mes sklypą. Dabar, kaip ma- HotiivičVai i«vortn« tišku ’štanmu ir gramatika. Antramonto skyrius. Kauniečia,, tome. vėl įvedama m^ko- 5tek-

vos kudlotu driskiu dabarsužinoję apie biurokratiją, Įjška žemės rėžiu sistema 
kuri atsistojo “valstybinės ________L_
prekybos” priešakyje, tuo- PABAIGĖ STATYT DAR-
jau suprato, kad jiems pre
kių nebematyti, bet “Tary
bų Lietuva” užtikrino, kad 
kai kurių piliečių susirupi-

BININKAMS BUDŲ 
KOLONIJĄ.

Netoli Kauno tautininku

yra prigužėjusi 
puotoj? Lietuva!

EILĖS IR STRAIPSNIAI.Visa Oku- į Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
'daugybė straipsnių, juokų. įr tt. Pui
kiai iliustruota, !>5 nusi............... 25c.

nimas prekių trukumu netu- valdžia buvo pradėjusi sta- 
ri jokio pagrindo.” Valsty- tyti darbininkams būdas, 
binės prekybos įstaigos taip pavadindama jas “butų ko- 
pat dėsiančios pastangų, lonija.” Dabar bolševikai 
kad prie parduotuvių nebu- tas būdas pabaigė.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Saporio Uctovi* SisjA*

Y patintai SabartMo 
perskaityt, sos Ūk tote gaiso

Knyga Metia terasta, tari 171 puslapi. 1
—100: audimo apd—tlJS. Kairus ratim* 
arba *Mosey OrJerT, AdraaoUt oekaaėial 

KELEIVIS, 283 Broadvray, So. Boston, Mass.

jo kiekvienas turėt* 
nuprasti Dievu kuriui*.

Kaina popieroo apdarais 
siųsti popierini doleri

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Knatas buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bot tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboną* Ii. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikiami.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m.

kurios tų revoliuciją iššaukė.Filipinų revoliucija ir priežastys, kurio 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYR1U8 VIII. tteadienlBia 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 KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, aea joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 

' tatsiikiikos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, karia tori vienoki ar kitoki su

pratimą apie tikėjimą arka tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
siaimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškia* eaeo knygoj* kaa. M. Valadka.

Knyga apie SM garinių, didelio formato: speod* aiški.
Aadiara vlririiaia, gražiai sidabrinėm raidėm japsostoa kny

gos vardo*, KAINA 92.M.
Tvirtais popieros virieNais, kaina I1JS.

Galima gaot pas autorių, sekančia adresu:
REV. M. VALADKA, B. D. L DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
ZS3 BROAOVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vokiečių Pasiruošimas Anglijai Pulti

KAIP MES DIRBAME! J 1$ SLA 43 KUOPOS SU*
„ .. t ,r-— . . _ SIRINKIMO.
Kcmiteto Kovai uz Lietuvos ----------

Nepriklausomybę posėdis. ! SLA 43 kuopos mitingas
Aną sekmadicnj. sausio'

5 diena. South Bostone įvv- ’ eJ s®^1° A
ko Komiteto Kovai už Ke- « kuopa tun apie 3W na™, 
priklausoma Lietuva pilna- .bet susinnkime vos 20 teda-
ties t plenumo i posėdis Da- I*™0- .V“’*- M tuks.ma: 
lvvavo su viršum 20 nariu. zas nuosimtl? narių rapinasi 

n,.,™;™ savo organizacijos reika- pastovus o.gamaa- lajs A- ^pratauJg sriu. Tai 
cijų atstovai. Pačiam Komi
tete turi po du atstovu 20 
vietos organizacijų. Nuo 
LSS 60 kuopos atstovai sa
vo mandatus Įteikė šiame 
‘susirinkime. Taigi, musų 
kovotojų už pavergtą Lietu
vą eilės didėja ne tik kieky
be. bet ir kokybe. Čia buvo 
smagu matvti sena veteraną<7 » ♦ *
—kovotoją X. Janušką, o 
taip pat pasižymėjusi Lietu
vos nepriklausomybės kovo
toją ir Klaipėdos krašto va
duotoją p. Ivaškevieių-Ivas.

Tarp kita ko šiame posė
dyje nutaria iškilmingiausia 
paminėti Lietuvos nepri
klausomybės šventę, Vasa
rio 16-tają dieną. Tam rei
kalui jau paimta municipa
linė svetainė. Pats minėji
mas Įvyks vasario 16 d. Tai 
bus koncertas, kalbos, dek
lamacijos ir kiti dalvkai. 
Šventės galutinam parengi
mui ir sutvarkymui tapo iš
rinkta komisija iš šių žmo
nių! Jonas Jankauskas. 
Juozas Markelionis ir Jaku
bauskas.

Čia norisi pasakyti, kad 
Vasario 16-ii musu tautai

Mockaus raporio, kad visa 
to kaltininku yra jis pats. 
Mat. norėdamas pasigerint 
kai kuriems biznieriams ar
ba profesionalams, jis eina 
ir kolektuoja mėnesines 
duokles po namus, o mes ge
rai žinom, kad Susivieniji
mo konstitucijoj yra pasa
kyta. jog mėnesinės duok. 
lės turi but kolektuojamos 
tik reguliariame kuopos su
virinkime. Kuopa tik tada 
gali'gerai gyvuoti, jei nariai 
lanko jos mitingus.

Sekr. S. Mockus nusi
skundė ir dėl SLA Centro 
Sako
duoklių 
bai 
du

KELEIVIS, SO, BOSTON

Olandijos pajūry vokiečiai stebi savo minagaudžius laivus grįžtant iš Anglijos kanalo. Tai yra jų pasiruošimas An
glijai pulti. Kadangi visas Anglijos pakraštis yra apstatytas minomis, tai vokiečių minagaudžiai visų pirma turi tas 
minas išžvejoti, ši nuotrauka yra padaryta pačių vokiečių.

Įsteigė šteito gvardiją.
Kepublikonų gubernato

rius įsteigė šteito gvardiją

Community Fund renka Lietuvių Radio programos.
aukas. Sausio 18, subatoje,. pro- 

prašo pranešti, kad grama per stotį WORL, 920

noii, bet tai nieko negelbė- ligoniniu ir kitokių labdarin dio programa per tą pačią* TA _ 17 . _ _ ..i 4. —X, _ J • , • T'l j. *"* • j . • ZYCY/Y 2 / a \kus yra iždo globėjas ir tu
rėtų žinoti, kad lakštai su 
klaidomis negali but priima
mi. Antra, kam gi p. Moc
kus tas klaidas daro? Juk 
iždo
žilu
gas, turėtų mokėti išpildyt 
mokesčių lakštus be klaidų.

S. Jakubauskas Įnešė, kad 
butų pagamintos rezoliuci-

jo. Pagaliau unijų atstovai gų Įstaigų Bostone ir jo apy- 
reikalavo. kad Į tą bilių, ku- linkėj. Šios subatos vakarą, 
riuo skiriami tai gvardijai 18 sausio, bus to fondo dar- 
pinigai, butų aiškiai Įrašyta, buotoju mitingas Mecha-

5 globėjas, kuris turi per- kad g^-ardjja nebus vartoja- nics Buildinge. 
en milionmes SLA kny- ma -darbiįinku streikams

stoti, nuo 9:30 ryto: (1) 
Ben Simmons orkestrą iš 
Paęuonock, Conn; (2) dai-! 
nininkės Zosė Vaitkiutė iri 
Agnės Banauskiutė iš Mon-į 
tello: (3) kalbės F. J. Ba-i

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 ‘.ki 3 

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
323 ČOLUMBUS AVĖ., 

BOSTON, .MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutarti. 

Telefonas: KENmore 7432

laužyt. Bet šitą reikalavimą Fianuoja automobiliams til- gočius, SLA prezidentas.

visuomet bus brangi šventė. jos prieš SLA vice pilmįnin. 
nežiūrim kokie ous okupan- j.a jįažukna ir SLA
okupacijoj kamuos! ‘ skun<!ų P*™' ’naL‘i'**-

mmisten Kubilių, kurie re- 
Lietuva ilgai nese į-usų m*a bolševikus, pagrobusius

jungą. Ji meraejo mirties musų tėvų £ k?ankinan. 
agonijo.j. Bet tuo laiku gimė ~us musa tėvus, brolius ir 
ausi minkai. Aušra vis ėjo atima iš iu paskutini
sviesv-n ir 1918 metais Lie-, d R nį . *g‘ mes; 
tuvai užtekėjo Nepriklauso-;§LA nal- ^urim iš
mJbes ".au e' , „ 'vo tarpo tuos išgamas, bol.

Sianoien tą sainę vėl uz.: šėrikus ir jų rėmėjus. Jaku- 
dengė tamsus rukai, kilę ls; bausko Įnešimas tačiau bu- 
to> pačios Rusijos. Bet Lie-;vo atmestas per vieną balsą 
tuva šiandien jau nebe ta: pasidėkavojant p. Mockui, 
ne desėtnai aušrininkų savos kurjs griežtai stojo prieš re-
galvas guldys uz Lietuvos ™iiiv*ri»s 
nepriklausomybę, o šimtai 
tūkstančių geriausių jos vai
kų. kaip pačiam krašte, taip 
ir išsimėčiusiu plačiajame 
pasauly.

republ ikonai atmetė. Pačių 
kapitalistų spauda pasakė, 
kad gubernatoriaus Įsteigta 
šteito gvardija dabar galės 
but vartojama streikams

tą viršum Bostono.
Massachusetts legisiiatu- 

rcn pereitą sąvaitę Įneštas

Steponas Minkus.

Bostono kardinolas O’- 
c Connell išvažiavo žiemą
mobiliems tiltą viršum Bos-' R™*“ 
tono miesto. Jis turėtą su- ĮVJJį R -U
jungti šiaurės kelią.arterija ST™į-ą
su pietų arterija, taip kad; j_____ 22________________
žmonėms, kurie važiuoja iš' nr.rrtrri rrmni*m 

petnycios vjenos miesto pusės i kitą, oLlKIT TEISINGI
Graži Pramoga su Už

kandžiais.
Sausio 17 d.,

vakare, moterys Stepono nereikėtų važiuoti miesto 
Dariaus Posto legijonierkos gatvėmis. Tai labai paleng- 
rengia puikią bmzų parę, vintų judėjimą pačiam mie- 
posto svetainėje. 265 C st, fte. Auskaičiuota, kad ši- 
South Bostone, prasidės nuo (oks tiltas viršum miesto 
8 vakare. Daug gražių do- kajnUotu apie .$10,500,000.
vanų yra gauta, kurias lai- ___________
mės atsilankiusieji su Įžan- Viename saliune, Revere

Savo Laikrodžiui.

Ateis laikas, ir jie griaus-j susirinkime 
nungu balsu susuks azija- pareikalavo

zoliucijas.
Bostone pa Įsikūręs Lie- , , , _

tuvai šelpti komitetas, kuris da skanus uzkan.
susideda iš 20 draugysčių; «z1»l Visus kviečiame ats
ieina ir Lietuviu Piliečiu ^anKyti į si tikrai gražų pa- 
Kliubas. Kliubo ‘ valdyboj rengimą ir praleist smagiai

gos tikietu. O tikieto kaina miestely, pereitą sąvaitę Į- 
labai maža. tik 25c. ir bus vyko šaudymas ir italas Ve- 

nezia buvo sužeistas dviem 
šūviais.

a 0010!

tams: “Šalin, 
laisvės ragavę, 
busim!”

p. S. Mockus
. , r--------------- kad Kiiubas

mekadejai, ištrauktų savo delegatus iš 
vergais ne-^o komiteto. Bet valdyboje

laiką.
Mr». M. A. Winchus, prez. 

Mrs. Mary Ruso, sekr.

Pereitą sąvaitę automobi-' 
liai Massachusetts valstijoj 
užmušė 17 žmonių.

i , , Back Bay gelžkelio stoty
i daugumą sudaro tikn Lie- banditas užpuolė p-lę Bar
bu o> sūnus ir S. Mockaus K.jra Siveet, 19 metu stu-.. greitam susirinkime Pja-? reikalavimą atmetė, 

ciai apkalbėta šio Komite-j Broliai ir seserys, turim 
to yyjH111}? P^anaĮ n- gairės j varyt lauk iš savo organiza- 
ateiciai. \ eikimui taisykles- tuos, kurie yra apsime- 
įstatą1 paruosti pa\esta ^o- tę nekaltais avinėliais, o tar-
P2lsl:la? Js Rrukomo, A. į nauįa Stalinui. Jie vra šimtą 
Matieiaskos ir Arlausko. kartų kenksmingesni orga-• *"• • O • W * • • • . •šis Komitetas yra jau pa-į nizacijai ir pačiai Lietuvai 
aukavęs Lietuvos pabėgę-! negu tie, kurie viešai pasiro- 

; do kas jie yra.
J. Arlauskas.

, barą
dentę, prismaugė ją, apiplė
šė ir pabėgo.

: IŠSIRANDAVOJA =
5 dideli kambariai, ar.t antru lubų. 

savo šilima; visi kiti įtaisymai, geroj 
apylinkėje. Tel. ŠOU 2ISH

f.39 East 7-th st.. So. Bostone.

DABAR TINKAMIAUSIS 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

GeležiesReikmenų
Pas mus gausite: Geriaosios Rū
šies PENTV. ALIEJŲ, STIKLU. 
PLUMBINGU. Viaoki* sairlki* 
reikmen* U geležio, SIENOMS 
POP1ERV, Viaoki* reikale** 
Elektra*. Viaoki* reikmen* ii gn
ome, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltai.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sųuare 
Uardware Co.

A. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4148

TU. TRObridga MM

Dr. Jobo Repshis
(REPRYS)

LIETUTIS GYDYTOJAI 
Valandas: 2-4 ir 6-8

M-Jtn------ 1, j—
ETOMCIIVMIIG Ir

MM II U U 
278 HABVABD 

kam*. laaua at. arti Central 
CAMBB1DGB,

Tdefaaas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
197 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MAS8.

r«i TeL KIE 7119

ia Lindusiu.
LIETUVE GYDYTOJA

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

SUTARTI. 
BROADR’AY

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aki*. Viduri* Lig*. 

Aus*, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparat*.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
U Leningrade.

■tau Vyri&k* ir Motoriik* 
taipgi Kraujo ir Oda*.

Valandoa: nuo IS IU 12 dioa*. 
■u* 2 iki 4. aao 7 iU 8 vakaro
180 HUNTINGTON AV&. 

BOSTON, MASS.
TcL Couu

Specialiai 
Ug*. tai!

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodienea-Currį

UBTUVB DKNTI8TB 
VALANDOS: M I? 7A

^MmB^cSraAirMVMO)’ 

CAMBBIDGB. MASS.

DR. G. L. KILLORY
80 SCOLLAY SUUABS,
BOSTON. Telef. Lafayetto 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ.
VaL ano 0 ryt. ild 7 ve _

10 ryto Bd L

am

liams $30.
Plačiai apkalbėta santi-j 

kiavimas su tais biznieriais.)
kurie palaiko ir garsinimais! Medforde pereitą penk- 
padeda Lietuvos išgamoms.1 tadieni 3 banditai užpuolė 
Kalbėjusių nuomone, su to- vaistinę ir išplėšė $106.50 
kiais biznieriais, kurie su dingo.
lietuviškąją visuomene ne-; —--------- ------------------------
siskaitys ir ateity rems Lie.; 
tuvos neprietelius — jokio 
biznio nedaryti! Tas jau da-) 
bar vykdoma ir nekurie biz-! 
nieriai tatai jau pajautę.,
Ateitvje tas Itoikotas bus’ 
griežčiau vykdomas. Su Lie-; 
tuvos pavergėjų užtarėjais 
jokių "ceremonijų” negali; 
buti.

Oficialus Komiteto i 
korespondentas.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers»

Perklaustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kain* prieinama 
326 BROADU'AY.
SO. BOSTON, M \SS.

Tel. SOUth Boston 4618

L Street liquor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIU KRAUTUVĖ

Charles Stravinskas Mgr.

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

Jūsų daktaro nustatytas jums gy
duoles. duokite sutaisyt žymiam 
Chemistiii ir Aptiekoriui David E. 
liosengar<i. lietuviams žinomoj Ap
tieks.) BROAhVVAY pharmacv. 
kampas l» ir Kroadnay. So. Bostone. 
Kainos vaistų čia žemos—gerumas 
aukštas-.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUT\

Parsiduoda Taverna
(b ras bizni* ir geroj vietoj, savi

ninkas pašauktas į karinę tarnyba. 
Gera proga. Kreipkitės pas;

Ii. J. Y.ASIL. !>•!» Broadvvay, 
South Boston. Mass.

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė .Moter* Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
91 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDkam 1636

$6.000.000 South Bostono 
dokui.

Y • W’;:.'hington<, praneša
ma, kad greitu laiku tenai 
busią paskirta $6,1mi.(H>0 
sausajam dokui South Bos
tone Įtaisyti. Sausasis dokas 
reikalingas sugedusioms lai. 

ams taisyti.

J. J. NAMAKSY ]
Real E«t«te & Insurance

414 w. BROAinVAY. 
SOUTH B4R6TON. MASS. 

Office Tel. So. Boston *918 
KĖS. 2..I CHKSTNt T AVĖ,

Jamaica. Plain. Mam.
Res. Tel. Arnold 1028

*
ti
t

♦ • 
♦i

SOUTH BOSTON
Musų ekspertai peržiūrės ir CAFE 

pertikrins jj veltui. Jeigu reikės VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS 
pataisyti, tai mes už mažą kai- SMAGI VIETA PASIVAISINT 
na pataisome. Užeikite pamaty-'
ti musu naują pasirinkimą 
BULOVĄ, WALTHAM, HA-i 
MILTON, GRUEN ir WEST- 
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir 
MOTERIMS. Musu krautuvė 
pagarsėjusi
mu dovanų.

1Pas VINCĄ BALUKONI

Visokią Stiprią ir Minkitą
Gėrimą ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina- 

me. Vieta gražiai įrengta. Pra-,'!
dideliu pasirinki- $nnre visų užeit pas mus pavie- - 
Užeikit šiandien!

KETVIRTIS A CO. 249 BROADWAY,
312 Broadnay, Tel. ŠOU 4649 SOUTH BOSTON, MASS. 

South Boston, Mass.

M BLINSTRUB’S

Village & Grill

TeL ŠOU 3806

DAKTARAS

J. L. Pmakarma
OPTOMETRISTAS

oris*
Nan 8 ryto iU 7

Na* 9 ryto 1M 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

TeL 28624 Gyv. 31182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 9 iki 12 
ano 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

8eredom 9 iki lt 
ir nusitana.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugr*žinu žvies*. Ižag- 
aaminuoju ir priskiriu 

114 Snrnmm 
LAMRENCE, MASS.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVB- 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VAtjGYKLĄ.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI.
YE DEGTINĖ—100 Proof $1.79
id — 4 metų sena kvorta

TOP NOTCH GIN kvorta $1.29
FRUITLAND VYNAS Cheriy & Black be: ry kv .49 I

VAIDOVILIS-FLOOR SHOW 
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės is žymiausią artistų.

I SOUth

1088

A

HILLCROFT
Bottlcd in

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS RE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDfiLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainas Stebėtinai Pigiaa.

Daleli aagerinimai ir 
Hy«T

TAIPUI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

MDIRBYSCIU.
Peter Trečiokas ir 
Je* Kagaėiuass — Mūrininkai. 

Ir
DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS 4117

195 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
Kampas D STREET ir BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
; lies. lei. Arn«I<1 10Z8 t <J. STRIGUNO NAME) jis... ......fboOOBOOOOOBMBOODBOOUBUUOBOMOOOOOOOUOOMOOOOOeMMO? ’




