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Nussolinis Žada Kariauti 
Ugi Pat Pabaigos

PRISIPAŽĮSTA KAD AN- minti savo žmones, kad jie
GLA1 SUNAIKINO JO 

ARMUĄ AFRIKOJ.

Bet jis tildai, kad• “ir
lijos

Galų gale prabilo apie sa
vo bėdas ir Mussolims. Jo 
kalba pereitų nedėldienį bu
vo labai pikta ir nervinga. 
Jis raumojo kaip sužeistas 
bulius. Apie Ameriką jis pa
sakė. kad ją valdo žydai su 
“vieno žmogaus ‘diktatūra.” 
Amerikos valdžią ir žmones 
iis išvadino “bepročiais,” 
kam jie ginkluojasi ir kam 
padeda Anglijai.

Bet savo beprotiškus žy
gius Afrikoj jisai teisino. 
Nors jis prisipažįsta, kad jo 
armiją Afrikoj anglai sunai
kino, bet jis tikisi, kad Hit
leris jį da išgelbės. Kadangi 
Hitleris geras talkininkas, o 
Stalinas geras fašistų bičiu
lis. tai fašistai Anglijos de
mokratiją dar sunaikinsią. 
Pagaliau jis sako: nežiūrint 
kuo šitas karas pasibaigs, 
Italija laikysis išvien su Vo
kietija ir"
tinio kraujo lašo.

Jo kalba buvo transliuo
jama po visą Italiją. Ne tik 
miestuose ir miesteliuose, 
bet ir kaimuose buvo įtaisy 
ti garsiakalbiai, per* kuriuos 
kriokė užkimęs ir girgždan 
iis fašistų eršto balsas. Gar
siakalbiai rėkė visose aikš
tėse, visuose teatruose ir vi
sose salėse, kur tik galėjo 
būti susirinkę žmonės.

Matote. Mussolinis įtrau
kė Italiją karan, kuris iki 
šiol jai nieko nėra davęs, 
liet nuostolių yra pradaręs 
labai didelių. Pramonės cen
trai Italijoj jau subombar
duoti ir fabrikai sugriauti; 
svarbus uostai sudeginti; 
daug laivų nuskandinta, kiti 
sugadinti; iš Graikijos italai 
išlupti ir Albanijoj daug 
svarbių pozicijų neteko; gi 
Afrikoje sunaikinta visa Li 
bijos armija ir prarasti svar
biausi uostai. Pačioj Italijoj 
jau jaučiamas badas, nes 
per anglų blokadą ji negali 
nieko parsivežti iš užsienio. 
Žmonės pradeda nerimauti. 
Tuo pačiu laiku Italijoj iš
sirodo vis daugiau vokiečių. 
Gyventojai nervuojasi. Pra 
deda eiti paskalai, kad Ita
lija gali žlugti. Ją gali pasi
glemžti Hitleris, o jos impe
riją Afrikoj užims anglai. 
Taigi Mussolinis nutarė pa 
sakyti šitą prakalbą ir nura-

Hitlerio nebijotų. Jis esąs. 
geras Italijos draugas. Jis 
pats pasiūlęs Italijai savo 
orlaivių ir mechanizuotų ar
mijos skyrių, kurie buvę nu
siųsti Afrikoip

Ir čia jis smulkiai papasa
kojo, kiek italai turėjo spė
kų Afrikoj. Jų tenai buvę 
štai kiek:

Karininkų ......... 14,000
Kareivių ........... 396,358
Kanuolių ........... 1.924
Kulkasvaidžių . 15,386
Tankų ............... 779
Trokų ................ 9,584
Motorcyklių ........ 4,809
Kanuolių šov. 11,000,000
Patronų .... 1.344,287,275
Kitokios karo medžiagos 

151,800 tonų.
Visos šitos spėkos buvo 

paruoštos italų ofensyvai 
prieš anglų Egiptą. “Bet an
glai puolė mus 10 dienų 
anksčiau negu mes pradė
jom savo žygį,*’ sako Musso

Vokiečiai Ruošiasi Stivia
Angliją Pulti.

Iš Vichy (Francuzijoj) 
pranešama, kad gerai pain- 
foimuoti sluogsniai tenai 
esą įsitikinę, jog vokiečių 
ruošiamas žygis prieš Ang
liją esąs jau nebetoli. į Dun- 
kirko, Bresto ir kitus Fran- 
cuzijcs uostus esą suvežta 
tūkstančiai visokių laivų ir

olai.
Vėl

Pašalinta* Litvinovas, Molo
tovo žmona ir visa eilė kitų 

bolševikų šulų.
Rusijos komunistų suva

žiavimas Maskvoje pašalino 
iš savo Centro Komiteto 
Maksimą Litvinovą, Molo
tovo žmoną žemčužiną. ko
misarą Ancelovičą, komisa- 

irlaivelių. Pajūry esanti nu- Ličhčiova ir komisarą 
statyta 20 mylių pločio zo- i Merkulovą. Be to, septyni 
na, kurion pašaliniams žmo-; kiti bolševizmo šulai, ju tar- 
nėms uždrausta įneiti. Oriai-1 pe ir Kaganovičius, buvo 
viams rengiamos slėptuvės i aštriai įspėti, kad jie taip 
po žeme, iš kur jie bus išme-; pat atsidurs už tvoros, jeigu 
tami į orą mechaniška jėga. nepasistengs geriau sutvar- 
Be to, Francuzijos dirbtuvė- Ryti jiems pavestų pramo
ne dabar tūkstančiais gami-; nės sričių.
narnos juostos skęstantiems į Iš to įėjimo aiškiai ma- 
gelbėtis. Vokiečiai priėję iš- • kad bolševikų pramo- 
vados, kad vienais orlaiviai; nėi tebeviešpatauja anar- 
Anghjos nenugalėsi, ir kad chija ir suirutė. Ypač reikš- 
juo ilgiau karas tęsis, tuo min iš visagalio «Ci_
daugiau blėdies anglų oriai- ko- (Centro Komiteto) bū
viai pridarys Vokietijai. vo pašalintas Litvinovas, 
Taigi, zut-but jie esą nusi- per ilgus metus buvęs užsie- 
etatę mėgint kelti Anglijon: njo reikalų komisaras ir ga
lavo armiją su tankais. ibiausis Sovietų Rusijos dip- 
m » •• • lomatas. Iš užsienio komisa-
Turkl/a VČl Nustebl-vo pareigų Stalinas jį paša

nt) Mnlnmaius ,ino 1939 rnelų Pavasa»ino LPipiomaiUS. kuomet jis pasipriešino susi-
Kelios dienos atgal Tur- artinimui su naciška Vokie- 

kija nustebino pasaulio dip- j tija. Jo vieton tuomet buvo 
’omatus pasirašydama ne-i paskirtas Molotovas, kuris 
puolimo sutartį su Bulgari- . tuojaus pasirašė su Hitleriu 

iti via* aviaoiioA knr J3- Vis^ man®» kad u ?utar- j begėdišką sutartį užpulti
■MM ntš§?oShroKunai- ‘!mi-,^ja,!?a?^adė^?e"^Lenklj’ ir-pasiglemžti Pa- 

OnaiVIUk, bun<41 wi<rn ; kolAin T5

linis. Ir pasekmė buvo tokia, 
kad visa italų armija Libijoj 
buvo sunaikinta, visi gink
lai ir kita karo medžiaga 
žlugo ir prie to da reikėjo

kino ant žemės anglų orlai
viai.) Su Bangazi miesto pa
ėmimu. anglų nelaisvėn pa
teko 122,000 italų.

Prie tų nuostolių Mussoli
nis prisipažįsta, tačiau rami. 
na savo fašistus, kad Hitle
riui padedant ir Stalinui 
simpatizuojant, Anglija ga
lų gale busianti nugalėta.

Jis teisinasi, kad Italija 
neturėjusi progos tinkamai 
šitam karui pasiruošti. Sa
ko: “Nuo 1922 metų. kai aš 
pakėliau prieš masoniškai- 
demokratiškai - kapitalistiš
ką pasaulį revoliuciją, plu 
tokratų pasaulis veda prieš 
mus karą.”

Bet tai yra begėdiškas 
melas. Fašistiškai Italijai iki 
šiol da niekas pirmutinis ka
ro nėra paskelbęs, bet Itali 
ja Mussoliniui vadovaujant 
yra pradėjusi jau net 5 ka
rus. Visų pirma ji užpuolė 
Etiopiją, paskui Ispanijos 
demokratiją, paskui Alba
niją, o ant pat galo Francu- 
ziją ir Graikiją. Dabar ji jau 
prilipo liepto galą. Mes tiki
mės. kad tai bus ir fašizmui 
galas.

sipriešinti vokiečiams, jeigu! balčio valstybes. Iš to prasi- 
jie pradėtų briautis per Bul-; dėjo ir dabartinis karas.
gariją į Graikiją. Taigi ta ------------------
sutartis buvo skaitoma kaip; Q/r^,:K„S \7i»ni plintn 
didelis laimėjimas Hitleriui Į rUtUO
ir Mussoliniui, o smūgis An-' Nora Hillmanas ir ramina 
glijai. Bet dabar Turkijos; Kongresą. kad streikų karo 
užsienio ministeris Sukru : pramonė j nedaug, bet laik- 
Srakoglu pareiškė, kad Tur- Į raščiai skelbia, kad streikai 
kija nesėdėsianti rankas su- visgi plinta. Jau kelinta su
dėjus, “jei svetimos spėkos vaite Milvvaukee mieste 
pradės veikti jos saugumo streikuoja 6,800 darbininkų 
zonoj.” O savo “saugumo : Allis-Chalmera dirbtuvėse, 
zona” Turkija skaito ir Bul-i kurios turi $45.000,000 ver- 
gariją, ir Graikiją. Taigi ši-įtės karo užsakymų. Unija 

grūmoja uždaryti tos firmos 
dirbtuves ir kituose mies
tuose, būtent, Bostone,

tokiu pareiškimu Turkijos 
ministeris vėl nustebino pa
saulio diplomatus. Dabar jie 
vėl jau linkę manyti, kad Pittsburghe, La Porte, Ind
Turkija neleis vokiečiams 
veržtis per Balkanus toliau.

SI PAVASARI HITLERIS 
“SUNAIKINSIĄS” 

ANGLIJĄ
Šį panedėlį sukako 21 

metai, kaip Vokietijos mili- 
taristai įkūrė nacių partiją 
ir pastatė Hitlerį jos prieša
ky kaip savo garsiakalbį. 
Taigi, minėdamas tą sukak-

ir Oxnard,J3al.
Lackavannoj, N. Y., ruo

šiasi streikuoti 14.000 darbi
ninkų Bethlehem Steel dirb
tuvėse, kurios dirba karo už
sakymus.

Donoroj, Pa., pereitą są- 
vaitę sustreikavo didelės 
cinko pramonės darbinin
kai.

Kovo mėnesy 14-kos gele
žinkelių tarnautojai balsuos

Anglai 
8 Laivus Vidur■Uu

35,000
paleist* jūrių
Anglijos admiralitetas 

praneša, kad anglų nardo
mieji laivai Viduržemio ju
roj nuskandino 8 priešo lai
vus. kurie gabeno pagalba 
italų armijai Afrikoje. Visi 
jie buvo paleisti jūrių dug
nan, kartu su 35,000 tonų 
karo medžiagos. Šitame žy- 
gv dalyvavusios šešios ang- 
lų submarinos, viena kūnų 
tačiau ’ nesugryžo į savo 
uostą. . i

VOKIEČIAI PALEISIĄ
PRIEŠ ANGLŲ LAIVY
NĄ 600 SUBMARINŲ.
Vokiečiai pradėjo leisti 

paskalus, kad šį pavasarį jie 
paleisią 600 submarinų 
prieš Anglijos laivus. Bet 
niekas netiki, kad jie galėtų 
tiek submarinų pastatyti, o 
jeigu ir galėtų, tai neskelb
tų- _________

UŽSIMUŠĖ MOKSLI
NINKAS.

Kanadoje rastas žuvęs or
laivio katastrofoj Frederick 
Grant Banting, insulino iš
radėjas. Jis skrido karo or
laiviu su slapta kąra misija 
į Angliją, bet Nevvfoundlan- 
de orlaivis atsimušė į ap
snigtą kalną ir sudužo. Jo 
srastas insulinas šiandien 

yra vartojamas visame pa
sauly cukrinei ligai gydyt.

tarai,
tį. Hitleris dabar pasakė na-; streiko klausimą, 
cių komisarams prakalbą! do praneša, kad Chica- 
Berlyne. Jis gyrėsi pasiek-i goj nutarę streikuoti Inter- 
tais iki šiol vokiečių armijos :national Harvesterio ir Mc- 
laimėjimais ir tvirtino, kad;Connicko mašinų gamybos 

v x 'darbininkai.
Mmneapolyje sustreikavo 

darbo įrankių ir mašinų 
darbininkai.

Kenoshoj nutarė streikuo
ti Nash-Kelvinator įmonės 
darbininkai.

San Diego uoste, Califor- 
nijoj. tebestreikuoja laivų 
statybos darbininkai.

šį pavasari Anglija busianti 
“sunaikinta.”

IŠVOGĖ KULKASVAI- 
DŽ1US.

White Star Line kompa
nijos prieplaukoj New Yor
ke buvo sukrauta 1029 Ang
lijai skiriamų kulkasvai- 
džiŲ. Kol jie buvo sukrauti į 
laivą, pereitą sąvaitę neži
nia Kas 10 jų pavogė. Val
džios agentai dabar stropiai 
jų įieško.

ANGLAI EINA ETIOPI-
JON Iš TRUŲ PUSIŲ.
Kairo (Egipte) žiniomis, 

anglai dabar esą įnėję Etio- 
pijon jau iš trijų pusių ir žy
giuoja sostinės Addis Aba- 
bos kryptimi. Kairo mieste 
manoma, kad Addis Ababa 
neužilgo busianti apsupta.

GRAIKAI PAĖMĖ 20,000
ITALŲ NELAISVĖN.
Graikų karo vadovybė šią 

sąvaitę paskelbė, kad per 4 
mėnesius karo graikai pa
ėmė nelaisvėn iš viso 20.000 
italų. Dabar italai turi dide
lių vilčių, kad vokiečiai pri
vers graikus taikytis. Bet 
graikai sakosi nepadėsiu 
ginklo tol, kol nebus išvyti 
iš Albanijos visi italai.

KBCBIVIS
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HILLMAN GIRIA I AMERIKA LAIMĖJO PIRMUTINĮ 
DARBININKUS. ! SUSIKIRTIMA SU VOKIETIJA.

Sako, įstatymai prieš strei 
ku* nereikalingi.

-. iKadangi karo pramonėj .; 
vietomis pradėjo kilti strei
kai, tai Kongrese kilo suma- į 
nymas išleisti įstatymą, ku
riuo tokie streikai butų už
drausti.

KRUVINAS INCIDENTAS 
ĮVYKO BULGARIJOJ.

pareikalavo, kad muzika 
nutiltu. Nusigandęs restora
no savininkas muzikantus 
sustabdė. Orkestrą pradėjo 
gioti vokišką valcą. Vokie- 

įčių priešininkai ėmė baubti. 
! Oponentai pradėjo svaidy
tis bonkomis. Sakoma, kad

Hitlerio pulkininkui per
skelta galva, o Amerikos 

«ii^uliniui fjlt ranka su
žeista.

Bulgarijos sostinėj Sofi „„ 
san buvo pakviestas ir sočią. joj pereitą nedėldienį įvyko vokiečiu pulkininkas ’ pa- 
listas Hillman. siuvėjų uni-, pji mutinis Amerikos su Vo- griebęs ‘ šampano bonka ir 
jos \ n smuikas, kuiį piezi- kjetjja susikirtimas. Ameri- paleidęs i Amerikos pasiun- 
dentas Rooseveltas yra pa- ko§ pasiuntinvs George Ear- ~
skyręs į karo pramonei va- Je, buvęs Pennsylvanijos 
d o vau t i biurą. “Kaip tamsta gubernatorius, buvo sužeis- 
manai, ar streikai karo pra- Į tas į ranką, o Vokietijos pul- 
monėj netrukdo darbo?” kininkui buvo perskelta 
buvo paklaustas jisai. 1

Hillmanas atsakė, kad
streikų toj pramonėj esą vi- daug visokios publikos.

Tuo tikslu Kongre-

tini Earle’ą. Bet ameriko
nas ne pėkščias. Jis yra 
stambus vyras, sveria 220 
svarų ir per pirmutinį pa- 

. saulinį karą naikino Vokie-
kakta. V isa tai atsitiko vie-; tijos submarinas. Viena reni
nam restorane, kur buvo ka jis atmušė šampano bon

ką į šalį, o kita kilto vokie
čių pulkininkui i snukį. Vo- 
kietys apsipylė kraujais. Pa
skui kažin kas da smogė vo
kiečiui šampano bonka tie
siai į kaktą ir perskėlė ią. 
Vokiečių pulkininkas krito 
be žado. Restorane pasidarė

cento dalies išdirbto laiko, kala vo pasiaiškinimo, kodėl; bonkos sprogo ir poškėjo 
Pramonei atgijant ir dar-,jįs užsakė anglų armijos kaip šūviai. Prie Ameriko

bams kilant streikų visada maršą. Amerikonas atšovė: pasiuntinio tuoį puolė anie 
būna, sako Hillmanas, bet “Tai mano dalykas. Be to, vviu, apsiavusiu kaustv- 
dabar jų yra daug mažiau, į Bulgarija yra ?eitraii šalis.”|tais batais. Manoma, kad tai 
negu kitais kartais. Tai pa- Vokietys atsisėdo. Restora- buvo naciu smogikai. Mote- 
rado. Jis sako, kad Amen- no nublika susiagitavo. Vie-i,ys klvkdamos vienas lindo 
kos darbmmkai nenori ken-jnj ėmė baubti, kiti plojo, da;,^ stalais, o kitos bėgo slėp- 
kti sahes apsaugos progra- kiti pradėjo dainuoti. muzi-:{is virtuvėn. Bet tuo tarpu 

dar. kai pritardami. Vokietys vestoranan įsiveržė bulgaru
binti. Uz tai juos reikia pa- Vėl jiašoko nuo savo stalo ir į Alicija ir besimušančius iš

skirstė. Vokiečių pulkinin-

sai nedaug ir jiems varžyti 
nereikalingi jokie įstatymai. 
Jisai įvardijo 11 pramonės 
šakų, kurios dirba krašto 
apsaugos darbus, ir įrodė 
statistikomis, kad ištose ša-

met ikos pasiuntinys išmetė 
muzikantams 10 dolerių ir 
paprašė, kad jie pagrotų an
glų karišką maršą. Muzi
kantai tuoj ir ėmė drožti 
Tipperary.” Prie Amerikos

kcse streikai nėra sutrukdę pasiuntįnio tada priėjo vo- 
nei vienos šešioliktos pro-i kiečių pulkininkas ir parei-

girti, jis sako.

NEW YORKE NUŠAU
TAS RUSŲ PULKI

NINKAS.

Fordas Pasidavė, .kas su penketo kaku ir «i-
i ardytu veidu buvo nuvežta ^ 

Fordo dirbtuvėse Detroi- ligoninėn, o Amerikos pa
te pereitą sąvaitę buvo iška- siuntinys Earle sugryžo pa-

Pereito nedėldienio vaka- binėti ant sienų spausdinti siuntinvbėn. tik turi'sužei 
rą New Yorke buvo rastas skelbimai, kad įo Komnani- tą ranka, 
ant šaligatvio nušautas Mi- ja nesipriešins ir netrukdys 
chailas Borislavskis, 55 me- CIO unriai organizuo.
tų amžiaus rasas, buvęs ca- darbininkus. Be to, Fordas 
ra armijos pulkininkas. Jis buvo priverstas priimti at-

3 LIETUVIAI PAKORĖ 
SAVO DRAUGĄ?

Lietuviu Aidas Brazili

jos Universitetą. Jo artimi už visą nedirbtą laiką 
draugai sako, kad jis buvo užmokėti jiems algą? *un kas. Jį pakorę 3 jo draugai. 

Nuo Be įo, Sao Paulo mieste 
nusišovė lietuvis Povilas Ta-

, -uu- j .-iv m , mošauskas. Jis turėjęs nuo-dęs naują bombą ir pavedęs. syti Darbo Santikių Tarybos savus namus, žmona ir Rė
ją Amerikos armijai. Dabar patvarkymų. Iki šiol jis jos liatą vaiku u ama{o buvę- 
jis stengėsi surasti būdą ru- i neklausydavo ir buvo nuė- sjUVė jas Nusišovė -sugryžę*; 
kams ir dūmams iš atmosfe-jęs net i Supreme Courtą. krikštynų gerai “įsilinks- 
ras pasalinti. Nora politikon bet pralaimėjo. minę« ”
jis nesikišo, tačiau jo drau-

atsidavęs mokslui ir į politi- šiol jis pasižada jau pildyti 
ką nesikišo. Jis turėjo išra- Wagnerio įstatymą ir klau-

gai spėja, kad jį bus nužudę 
Stalino agentai, taip kaip 
jie nužudė Trockį ir genero
lą Krivickį.

KONGRESAS STREIKŲ 
NEVARŽYSIĄS.

Karo pramonei vadovauti

BROWDERIS REZIG
NAVO.

Amerikos komunistų ly-
biuro direktorius Knudsen ideris Earl Browder šią sa- 
pareiškė Kongrese, kad kol‘\a^ę paskelbė rezignaciją 
kas darbininkų streikai ne- iš partijos sekretoriaus per
daug karo pramonei kenkia..1 eijrų- vietą užimsiąs Ro- 
Jeigu ir sustoja kur dirbtu- bert Minor. Brawdens turės

ITALAI ŠAUDO Į SAVO 
KAREIVIUS.

Graikų valdžios atstovas 
Atėnuose pranešė užsienio vė.^tai nesusipratimas grei- tuojaus pradėti tavo bausmę 
spaudos korespondentams, taj išsiaiškina ir darbų pro- eiti. Už kreivą priesaika, 
kad Albanijos fronte italai grar^a vykstanti “vidutinis- Į)asM kiastavimą ir valdžiom 
pradėjo iš užpakalio šaudyt kaj gerai.” Jeigu taip, sako: įstaigų apgaudinėjimą ;"s 
Į savo kareivius, kurie trau- kongresnumai, tai istatvmas • yra nuteistas 4-riems me-
kiasi iš mūšio linijos.

ARTI $31,000,000,000 
AMERIKOS GINKLAMS.

Biudžeto direktorius. Ha- 
rold D. Smith šią savaitę 
pasakė Kongrese, kad šios 
šalies ginklavimosi progra
ma numato arti 31 biliono 
dolerių išlaidų.

DAR 64.000,000,000 
GINKLAMS.

šį panedėlį prezidentas 
Rooseveltas pareikalavo, 
kad Kongresas paskirtų 
ginklavimosi reikalams dar 
4 bilionus doleriu.

Kumščiavimosi metu 
panedėlį Chicagoje buvo 
užmuštas kumštininkas Ar 
nen Anderaon.

streikams varžvti nėra rei-<tams kalėjimo ir užmokėti 
kalingas. * $2,000 piniginės pabaudos.

VYRAS”ŠUDEGĖ SU GY
VANAŠLE.

Pereitą subatą Bostono

PER SAUSI PASTATYTA 
1036 ORLAIVIAI.

Miss Collins, 38 metuims Knudsen praneša, kad 
j»er sausio mėnesį Amerikos 
fabri Kai pastatė 1036 karo 
orlaivius. Jis mano, kad per 
metus bus pastatyta 18.000 
lėktuvų.

SUNAIKINO ITALŲ
AERODROMUS ETIO

PIJOJE
Anglai praneša iš Afri

kos, kad šį |>anedėlį jų avia- 
šį! cija smarkiai bombardavo 

ir sunaikino italų aerodro
mus su orlaiviais Etiopijos 
sostinėj Addis Ababoj.

re su
amžiaus gyvanašlę, State 
Hoiise stenografiste. ir nu
važiavo vienį du į kempę 
prie Lake Pearl nakvoti. Ka
dangi kempė buvo šalta, tai 
jiedu užsikūrė ugnį kakaly 
ir nuėjo gulti. Matyt, buvo 
gerai išsigėrę ir eidami gulti 
paliko ugnį netvarkoj. Nak
tį kilo gaisras. Jacobs, 15 
metų amžiaus vyras ir 5 vai
kų tėvas, sudegė visiškai, o 
jo draugė tiek apdegė, kad 
mirė nuvežta Norwoodo li
goninėn.

* *
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r DĖLEI LAISVAMANIŲ VEIKIAIS
LIETUVOJE.

KAI DU MELUOJA. TEI
SYBĖ BYLOJA.

Senai yra žinomas posa
kis. kad kai du melagiai 
pradeda apie ką nors kalbė
ti. tai teisybė visados išeina 
viršun, ypač kuomet jie kal
ba iš kalno nesusitarę.

Taip dabar atsitiko su Pa. 
leekio valdžios oficiozu 
"Tarybų Lietuva*’ ir komu
nistu pattijos organu "Tie
sa.

"Tarybų Lietuva” iš
spausdino ilgoką straipsnj 
su antrašte: “Lenlctiniuo- 
jančiuose tekstilės fabri
kuose tebekyla darbo našu
mas.” Tame straipsny kal
bama apie didelius bolševi
kiškos gamybos "laimėji
mus** Lietuvoje. Paduoda
mi net ir skaičiai, kurie pa
rodo. kaip smarkiai tie fab
rikai dirba. Kiekvienam

i vu. kita dalis ant mokyklų lai-j
’ kyto.ių. Pasunkėjus ekonomė, 

nei padėčiai mokykloms, aišku.1
jau nebebus galima jų išksiky- . _ . 77 . . .
ti tiek ki.k u buvo pe? kelis "keleivio No. i tilpo iš bizniui namą uz .$30,(MM) ar 
metus—penk.os. Mažės moky- Lak volios Mintie* Dr. Jo- daugiau. . .
klu skaičius, mažės ir lietuviu- r.o Kainukscio rastas kui Pastkalbejime apie Rust. 
ku lietuviškose mokvklose." reiškiama vilties, kad da- jos padėti jisai pareiškė,

bar Lietuvoje, prie naujos kad dabar Rusijos žmonės 
Lankydami brazilų mo- Stalino valdžios,

UETVVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
REIKALAI.

LSS Centro Komiteto no
minacijos.

LSS Centro Komitetas

I buvimo. Kol Maskva jį toleya- /leido
fabrikai padaro daug dali- £ “ ieišiiąma nlties. . kad da- jos padėti jisai pareiškė, i
giau. negu iš jų reikalauja- bar Lietuvoje, prie naujos Kad dabar Rusijos žmones j Pa-Melbe 15441 metų sausio j t - musu tautininkai ne-
ma. Matyt, -T. Lietuvos” i Lankydami brazilų mo-Stalino valdžios, bus rojus labiau gerbia savo popus. I Pradžioje LSS C. K., nomi- “UtminMine-
redaktorius Šimkus nežino- kyklas. lietuvių vaikai, žino- ir |a;,Vamanių veiklai. negu caro laikais: ir žmonių naclJas Į^mntinęjo kuo- «>ato ?aa A. ąmetmu, ir jo 
jo. kų -Tiesoj” paraįvs apie ma. greičiau ištautė^ ir žus KadI prie kunigų pastum- maldingumas esųs labai,

dėlio Smetonos nebuvo ga- didelis. Jie prašo Dievo su-. «p«iiiiacijų laiaas jau oai _ j •
bn- i laisvamaniu vaikla eražinti buvuri-t caro vai-1 šiasi ir kai kunos kuopos nerapejo ir nerupi, rai meshmd laisvamanių va Kią grąžinu omusią caro vai-* sucražino matome. Todėl jie klysta.

KAIP VEIKLA “PAVYZ- plėsti, tai tiesa; taciaus kad dzią ir tt. , a ‘ bet ne visos. Kovo 1 d. Sa- Pe map°, kad aplink

tuos fabrikus rusas Terešin. lietuvių tautai. 
•Įdėjusi Terešino straips

ni. komunistų "Tiesa** mė
gina savo skaitytojus ramin
ti šitokiais žodžiais:

“Jeigu visos tarybinės Įmo
nės dirbs gerai ir atkakliai ko
vos už gamybinio plano Įvyk
dymą kokybiniai ir kiekybi
niai. socialistinis kraštas bus 
aprūpintas viskuo."

ravo, A. Smetona leido rau-

“PAVYZ- plėsti, tai tiesa; tačiaus kad džią ir tt. 
DINGĄ” IR ‘NEMOKA
MA MEDICINOS PA-

GALBA.

prie 
ku 
bu
kruvino

razbaininko Stalino Jisai taipgi pareiškė, kad ~ Čk sekretorius ura- Smetoną gali susispiesti už- 
rezrmo L.etuvoje da.ig_Stel.no agentų s.ieni“i1Otavai

s laisvas, pilnoj to žodžio ta i Rusijų dėl Stalino tero-i".y jau - •? raudonumįnamėj, laisvamanių reiki- ro ir busimos revoliucijos. Į rinkimų blankas, o daugelis * .P® raudonųjų

Bolševikai labai giriasi, 
kad dabar Lietuvoje esanti 
Įvesta darbininkams “pa
vyzdinga ir nemokama me- 

m . . . , , dicinos pagalba.” Taigi pa-
Taigi viskas priklauso žiūrėkime, kaip ji veikia,

nuo to "jeigu.” Bet "Tiesa* “Tarvbu Lietuva” praneša, 
užmn-šta, kad bolševikiška kad šiomis dienomis Kaune

i kuopų dar nėra sugrąžinu- imperialistų jungo. Kas taip 
Atsiklausiau apie Stalino sios i Centrą nominacijų mano»188 save ^S81^1^8- 

neiKia steoeus ur. o. nai- turtingumą. Sako, Stalinas blankų. Tas, draugai, nege- Mes s8™ eilėSfc tokiV netu' 
nukscio tuščiu džiaugsmu, efas tuitingiausis žmogus rai. Per du mėnesius, sausi ,ime> *** tarpe musų tauti- 

galima buvo kan- ninku, kurie save skaito Lie- 
, LSS Centro Komi- rsuvos TTPatri(*ai?- yra gana 

Japonijoje ir kitur. » tetą nominuoti. Bet pasiro- daug. Užtat Jie ir pyksta ant
Nors šisai mano prisimi-! do apsileidimo, nepaisymo, socialistų, įsmetinėdami, 

nimas gal bus nevietoje prie Vis laukiama paskutinių kąd socialistai “pakenkė’

mas. tai labai abejotina. 
Reikia stebėtis Dr. J. Kai

liukštis sužiniai meluoja 
apie “laisvą” laisvamaniu

‘jeigu nepas 
Nepasieks to Jeigu

papasakojo, kad Įrengiant. Lietuvoje,: yra klausimas.
11 ambulatorijas, buvę sunku; Kas nori žinoti, tas žino, 

medicinos in- jog Stalino teroras užsmau- 
bet ir baldus, gė laisvamanių veiklą Rusi

giminiau. daug darbo. Reikia prireng- Lietuvos nepriklausomybes
Be reikalo Dr. Kairiukš- ti jau rinkimų blankas. gynimą be jokių smetoni- 

bis Kuodos. kurios turėio su- ninku, Musų tautininkai

per tam tikrą laiką. Pilnas 
planas skaitomas 100 nuo
šimčių. Ir "Tarybų Lietuva” 
sako kad kiekvienas fabri
kas išpildęs savo kvotą su 
geru kaupu. Pavyzdžiui, 
"Drobė** pasiekė 103 nuo
šimčių. o "Litekso” fabriko 
kai kurie skyriai dasivarė 
net iki 118 nuošimčiu.

nurodė: kad joje. Tai kaip gali Stalinas 4mInuAenliUVgiu veikti siril?kiraus ir pravedė nomį-

kuomet

štai
vyriausiu
pastatytas žydelis šlesinge-
11audeklinei konstatavusi, kad kai kurių ju. Laisvamaniu organizaci-
vadovauja žydas Kozenber- i___ ju.u
gis; "Bostono**
priešaky stovi Fleisman. Ir tinkamos. Kai kur 
taip beveik visa Lietuvosį budėjim0 laiku

gas. Specialinė komisija turėjo virš 300,000 skaityto- mas. 
zlVllSk kuriu iii T TZ.Katalikai

-Jeigu nebus Smetonos, tai 
nebus Lietuvos. Atrodo, kad 
tos sriovės kitokios valdžios 
formos ir nesupranta, kaip 
tik savo vadų diktatūrą. 
Mes, socialistai, eidami už 
Lietuvos nepriklausomybės 

“Mes 
ir demo-

setts vieną-kitą draugą 
LSS Centro Komitetą.rsn7»>nnpr. , , , . -- . - — turi neklaidin-

vernvklos a^ulatonjų jr poliklinikų ja buvo didelė,—turėjo apie gą popiežių Romoje, o ko- 
ižntsin Ir Pata^P0S esančios visai ne- 200,000 narių. Dabar orga- munistai turi neklaidingą 

nizacija vos tik gyvuoja, popiežių Staliną Maskvoje.
Išrodo, kad Dr. Kairiūkštis

musųSmetonininkai ir 
pozicija.

LSS Centro Komitetas
nerasta 

nei vieno Kodėl?paduodami pramonė dabar atsidūrė ei- v^r a - u ^ainuKsus n&b centro Komitetas Lietuvos nepriklausabejoti, ro- bulizuotu gešeftmacheriu užėS? i vdenannS u K? Stfahnas padare U£i negali gyventi be popie- griežtai atmetė tautininkų atstatymą, sakome:
kontrolėj. ‘ frontą su popiežium Pi- žiaus, nes jfeai negali atsi- pakvietimą dalyvauti A. stojame už laisvą ii

Nt
skaičiai, tai jau 
dos, negalima.

Bet lygiai tą pačią dieną Kalbant apie 
komunistų "Tiesoje” irgi laikraščius, negalima

k0SbŽiil apie bolševiku XI- Rusii»>

tilpo pranešimas apie tas fa
brikų lenktynes. Jis užvar
dintas: "Tekstiliečiai. Pasi- 
tempkit!*’ Jau iš vieno ant- 
galvio matyt, kati audėjai 
ne pakankamai “Įsitempia” 
dirbdami. Tą straiosni rašo 
rusas Terešin. atsiustas iš 
Mas

iš mo- džiaugti Stalino kruvinu re- Smetonos pasitikime. Neku- kratinę Lietuvą.” Mes to nu- 
£įmu, buk dabar Lietuvoje rie tautininkai labai užsiga- įstatymo ir laikomės. Mums 
atsidarę laisvės vartai lais- vo, kad mes A. Smetoną įaįp į, Smetonos, taip ir su 
vamanių veiklai. Lietuvoje ne tik neskaitom jokiu Lie- Paleckio valdžia nepake- 
laisvamaniai tiek galės “vei- tuvos prezidentu, bet pri- nui t
BF v antki5k jie •®rWns skaitome jį prie smurtinin- A’merikos lietuvių tarpe 
Staliną. Ne daugiau. kų , kaip ir Justo Paleckio naiviu žmonių. Nekune

ivUeSai • ir išiįli. I StSi ties visuomenininkus afato-

npnjė- kėjo- ’<afl telefono trubelė kyklų išmetė kursą “Palygi
n- iiAuivin k-alho«^u\mta “ Padėta ant stalo, namoji Religija.” ir net už n lietinių kalbob.kad nebutu Hma ., .<

darkymo Paimkim, pavyz- i šaukti> Darbininkai 
dziui, sakini: “Jeigu... at- ?kundžia<
kakliai kovos uz gamybinio

stebėti prisi- draudė mokyklose kelti kri- 
nusi- tikos klausimą religijoje, 

kad gydytojai Nėra abejonės, kad Dr.
1 kovos UZ gamyomio juog sjuntjnėja vįeno pim. Kairiūkšti* šitus faktus ži-

plano 
ir kiekybiniai.
šlamšta 
Lietuvą v o j- —-—? v— —.----- v - Staliną garbinti. ko susilaukė.

oliios Į okupuotą Lie- neišgirsite nei vieno lietuvio ad 7 .^ruv\nas Stalino režimas T. J. Kučinskas. Bereikalingas vaitojimas, . .
tuvą pramonės komisaro šitaip kalbant. Ne visi dagi «k?,hinšs‘niki am ro>t-er^* ^letuv?«le ncuaskatms lais- „ , . __Gaii būt dėl A. Smetonos, kad sočia- Socialistai nekuomet ne-
navaduotoiu Ir ji* *ako «unra« ka tie "kokvbmiai” • opeiacijo* reiktihn- vamanių veiklos, bet «tab- , Y nPa*v • v- li«tai nenrinažista ii buvu* neigė tautų ir jų neneigia
pataauoioju. n ju saxo. supras. Ką ue Koiųomiai ^emg h amg patariama dv Ka- kimimi tain ir ka(i Dr- Kainukstis nėra įh181 J. dabar PriPŠinrai- socialis-
kact nei vienas tekstiles fab- ir "kiekybiniai reiškia. Tai 1 Sr». Kaip-. KumgU'. IaiP lr <2taiinn mirbintnias M oi- Lietuvos teisėtu prezidentu, aaoai. mėsingai, sočiam-
ribas neišpildė nust.tyto yra aklas, gremėzdiškas ver- Stalino režimo pagrindas- g^ievlrtS Socialistai tiki j demokrati- « “ principo, o ne ii tantj.
jam plano! Tariant jo žo- timas iš rusų “kačestvenno” .J? ,?'eha51JW matome, į*yti žmones skurde ir ne- jlaJ°LR “ a,?o„j j%, j laisvę, į rinkiminę teisę., >*». «J°Ja ui bekneno. tau- 
džiais. -pramonės vadovy- ir “količestčenno/’ kad.?a t"??ok?"’u. įmonės prislėgti, buvo raSmaTnet ° A. Smetona kaip tik tuL »•» Uiąvą apaupremfamą.
M nedirbo gerai." Nustaty- Pas rusus tokios formos >5tP*, kaip ir su išbadėjęgrandą susiramini- “u.'° principus 1926 meteis su-, Jeigu Lietuvon nebūtų at-
tai kvotai išpildyt buvo duo- yra priimtos ir* jos gražiai plan8is:,P°” P1? maldose, šiandien Rusi- ye?Uv«« vS trempė, rinkimų teisę panei->araavę raudonannieciai,
ta 30 dienų. Per pirmą de- pas juo* skamba: bet musu P k u ud°- kuo zm?nės lablau meMzia- \lqal Lval gė ir per 14 metų neleido Į bet Lietuvos žmones liuobi
šimti dienų kiekvienas fab- kalboje jos taip tinka, kaip Vuo S1’ dau?iaV ema 1 bažnyčią, kad Jtai buvo nač?u veikti jokiai politinei parti-j™*? nusprendę pnsi-

lusiais nuo tautos.’

rikas turėjo padaryt 33.3'
paskirto jam darbo, o pada
rė tik štai kiek:

"Drobės’’ fabrikas 
nuošimčių.

"Litekso”—22.5 nuoš. 
"Pluošto’*—23.3 nuoš. 
“Kauno Audinių’’ — 25 

nuošimčius.
"Gamvbo*”—5 nuoš.

kaliošai sriubos puode. darbininką
. . . , rentgenuojamas po septvniu

rusicizmais da- dienu.Ir tokiais
bar yra persisunkusi visa

ntoš n^ Xda piriii^ 'nS ^jo fcad tai buvo pačią Indėli prie«»<£ ri
yniy skurdas ir badas verčia žmo- ^arf„U ffi?p brii ^iją. Datbo’unijoe !mes sakytume, kad tai j

nes prie maldų ir didesnio S^amSkiį3 UikraŽiJ ” buvo uždarytis. Viskas, kas Kalia. Bet kuomet Į Lietuvnes prie maldų ii 
tikėjimo i Dievą. 

Chicagoje teko16.3 lietuviškųjų bolševikų spali- namų DAKTARAS. Chieagoje teko susitikti
_ Parašė daktaras A. J. Karalius, vieną buVUSl Stalino kdmi-

----- --------------- ŠI nauja knyga užpildyta vien re-
. ___ ceptais, aiškiausi nurodymai kokius .
APIE TĄ PROFESORIŲ vaistus dėl kokios ligos naudoti Ver! esantif o eito Vnvfta __

PAGIMDĖ KETVERTU- J8- Demokratiški žmonės 
KUS įbuvo areštuojami ar perse-

Pasisakė jo pavardė ’ i klojami. Taigi socialistai
Lewis. Jisai per 10 __ Leitchfield, Ky. - Mrs. pasakė apie A. Smetoną ne-

tai
........______ ____________, • ...
buvo uždarytos. Viskas, kas Į valia. Bet kuomet Į Lietuvą 

' demokratiška, tapo sutrem- sumaldavo su tankais, aero-
planais ir ąrmotbm puęė mi- 
liono svetimos armijos ir vi
si piliečiai prievarta buvo 
varomi į kanceliarijas pasi
sakyti už Lietuvos prijungi
mą prie Rusijoj tai tokis el
gesys negali būt pateisintas. 
Tai yra lygu užpuolikui* ku
ris Įsibriauna į svetimu kašfl^ 
baių ir priverčia savininką 
kas gero atiduoti. Tokį el
gesį socialistai smerkė ir 
smerks. Tųks metodas, kokį 
Sovietų Rusija panaudojo 
prieš Lietuvą, Estiją, Latvi
ją ir Suomiją, yra iyjps 
Mussolinio metodui pn^ 
Etiopiją ir Albaniją, arba 
lygus Japonijos užpuolimui 
ant Kinijos, arba Vokietijos 
užpuolimui ant Austrijos, 
Olandijos, Belgijos, Dani
jos, Norvegijos ir Francuzi
jos. Vienas ir tas pats tautų 
pavergimas. Tokiam smur
tui socialistai priešingi

Kas liečia klerikalus, tie 
nuoširdesni esamuoju mo
mentu apie Lietuvos gyni
mą. Smetonos reikalą jie 
palieka asmeniniu reikalu. 
Jeigu socialistai priešingi 
Smetonai ir smetoninin- 
kams, jie (klerikalai) socia
listams priekaištų bent kol 
kas nedaro. Toks jų nusitei
kimas, atrodo, nekenks ben
dram Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo reikalui. 
Tautininkai turėtų savo gai
res pakeisti. Jie turėtų dau
giau sudemokratėti, o ne ko- 
munaciško užsispirimo lai
kytis. J. Buivydas,

LSS CK sekr.

ta šitaTknvCT išimti ąSdenėT w i i™ ixy. — pasaKe apie a. Smetoną ne-
Bolševiku spauda Ameri- mn Dakum, vienas ii’reikaS: b.uv?s pn kimo agentas Porter Lasley, 42 metų am- daugiau, kaip tik tą, ko jis

’ ’ ’ • tnausiu knnro kiekvienam lietuviui Pietų Amerikoje. Dabar gy- žiaus moteris, pereitą nedėl- užsipelnė.
S tori, ketvertą MuaJ įgg dWžiukoje dabar naudoja savo Jsigykit tu6j. Didelė knyga, 

propagandai vieną asmenį, :Se^la^„^ina ' 
kuri ji tituluoja "profeso
rium.”. Tas asmuo vra atvv-a- «.
kęs čionai iš Argentinos, to
dėl dėl jo dabar ginčijasi ii 
Argentinos lietuvių laikraš
čiai. “Momentas” ji išjuo-

Parodęs šitokią skanda
lingą padėti, “tovariščas”
Terešin sušunka: “Taip to
liau būti negali!” Na, o 
“Tarybų Lietuva,” norėda
ma stalinišką “tvarką” gra
žinu atvaizduoti, meluoja kja Kastanto Norkaus “Ar- 

>kaią tojams, kad gentjnos Lietuvių Balsas” ji 
dm )o našumas kyla, kad ?arbina, o “Pietų Amerikos 

Žinios” sako, kad—
SEKANTIS NEW YORKO 

MAJORAS?

J-ur > ir<i šiol vedė Jungtinių 
YaMi.iu justicijos departamen-; 
to skyrių New Yorke. bet dabar 
js tu jianiyų rezignavo. Poiiti-I 
kit-ria. dabar kalba, kad jis sta
tysią- savo kandidatūrą i New 
Yorko ma?orus ateinančiais rin- 
Junmis. • _____ '

“Norkaus padarytas profe
sorius buvo nevykęs Kauno 
vargamistra... jis yra kruvi
nosios GPU agentas."

Gi “Lietuvių Aidas Brazi
lijoj” sako, kad tenai (Bra
zilijoj) būdama* šis “profe
sorius” “laikė vieną ranką 
su smetonininkais.”

BOLŠEVIKAI NEDUODA 
PINIGŲ LIETUVIU 

MOKYKLOMS.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” nusiskundžia, kad oku
pavę Lietuvą, bolševikai at- 

_____________________ ėmė paramą lietuvių moky
čio manome Johna T. Cahilfa. klom.* Brazilijoj. Esą

S2.50 bizni ir pinigų, nori pirkti kūdikių ir visi gyvi.

“Iki sielai, kada lietuviškos 
mokyklos buvo remiamos iš 
Lietuvos, jos gerai laikėsi ii 
buvo galima jų išlaikyti lienl 
penkios. Daliar laikai virto ki
ti; mokyklos pačios turi išsi
laikyti, tad ir jų išlaikymas pa
sunkėjo: dalis jo gula ant tė

UMK MM IMT <>r •« A.78
53ftSaSl“SS!,rJS ^119

A ^Ul
liXvlm’m^dj t̂?,ab"r^!;yb€S -*rta- v0 geron”

* P“”nems. Užeikit greičiausiai kaip laikas leidžia, pas

ketvirtis & co.
312 BROADWAY, šou 4619. SOUTH BOSTON, MASS.

ma kuo pilniausia LSS Cen
tro Komiteto poziciją A. 
: Smetonos atžvilgiu užgyrė. 
Jos mano, kad mes gerai pa
darėme, nesvyruojančiai 
tautininkams pasakydami: 

■ “Ne! Mes nedalyvausime A. 
Smetonos priėmime, nes jis 
nėra joks Lietuvos prezi 
dentas!”

! Kaip kas mano, kad toks 
griežtas musų nusistatymas 
pakenks musų darbui čia A- 
merikoje, ir kovai už Lietu
vos išlaisvinimą iš po rusų 
okupacijos jungo. Mes ma
nome, kad ne. Smetona ir 
Smetonos pasekėjai nėra 
Lietuvos neprigulmybės gy
nimo nugarkaulis. Prieš pir
mą pasaulinį karą A. Sme
tona prigulėjo tai srovei, ku- 
li laižėsi apie Rusijos carą 
Mikę. Po caro nuvertimo, A. 
Smetona ėjo su tais žmonė
mis, kurie klupščiavo apie 
Vokietijos kaizerį. Kaize
riui nugriuvus nuo sosto, 
smetohininkų srovė taikėsi 
prie poniškos Lenkijos. Jei
gu jie nesivienijo su Lenki
ja, tai tik dėl to, kad Lietu
vos žmonės buvo prieš tai 
nusistatę. Jeigu A. Smetona 
dabar paspruko iš Lietuvos, 
kai ją okupavo Rusijos rau
donoji armija, tai tik dėl to, 
kad rusai neužtikrino jam

da.ig_Stel.no
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KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

PITTSBURGB18KOS PASTABOS. Krauna Lentas

ŠLA 40 kuopai 
40

SLA 40 kuopa buvo su* 
rengus vakarienę vasario 23 
dieną Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje ir, 
kaip man vienas senas na
rys papasakojo, tai šįmet 
sukanka 40 metų nuo šios 
kuopos įsisteigimo.

Tas senas narys pasakojo 
man tokių dalykų. Esą, 
jiems tą kuopą organizuo
jant, vieną naktį “paipmi- 
lėj” (plieno dirbtuvėj, kur 
tais laikais daug lietuvių 
dirbo; dabar ta dirbtuvė 
jau nugriauta). . prisirašė
apie 30 narių. Tai buvo 40 
metų atgal. Dabar to jau ne
padarysi.

dalykai paprastai vaidinasi 
religiniems žmonėms.

Bet ar jus tikėsit. kad pas 
mus Pittsburghe jau prade
da vaidintis ir Stalino vieros: 
išpažintojams. Vienam sta- 
lincui pradėjo vaidintis gal
voje, kad Dieso komitetas 
jieško jo ir nori jį sušaudyti. 
Įsivaizdavimas pas tą žmo
gelį pasiekė net nervų pa
krikimą ir jį teko vežti ligo
ninėn. Beprotnamy jis atsi
peikėjo ir dabar jau esąs 
O. K.

Tikrai beprotyste pasiekė

'•i,

Nevykę* patarimas.

Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų suvažiavime sau
sio 19 d. p. J. K. M. patarė 
man “nebūti davatka,” bet 
skaityti komunacių organus 
ir “pasimokyti.” Jei p. J. K. 
M. mano, kad iš Lietuvos 
išdavikų galima “mokytis,” 
tai, žinoma, jo dalykas ir 
jam to niekas nepavydi; bet 
aš tokio “mokslo” nenoriu. 
Ačiū.

Kalbant apie “mokslą” ir 
“pasimokinimą,” man prisi
mena, kaip keliatas metų at- 
tas pats p. J. K. M., kalbė
damas Lietuvių Piliečių 
svetainėje kartu su kunigais 
minint Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį, tvirtino, 
kad jisai semia ‘‘mokslą” iš 
maldaknygių. Na, o dabar 
tas pats musų veikėjas siūlo 
“mokytis” iš komunacių or
ganų.

Reikia pripažinti, kad ne
kuriu žmonių galvose daro
si didelis “progresas”—nuo 
vienos kraštutinybės į kitą.

Tuščia* užsispyrimas.
“Tėvynės” redaktorius 

užsispyrė “išmokyti” “Nau
jienų” redaktorių Dr. P. Gri
gaitį marksizmo, ir prirašė 
pusę “Tėvynės’’ apie Mark
są; bet pasirodo, kad pats 
Jurgelionis ne perdaugiau- 
sia apie Marksą nusimano, 
nors kitus norėtų mokyti.
SLA naHams butų daugiau 

naudos, jei p. Jurgelionis 
daugiau rašytų “Tėvynėje” 
apie 3-čią SLA vajų ir kitus 
SLA reikalus, o ne apie 
Markso teoriją, kurios nei 
jis pats gerai nesupranta.

Del raudonų kaklaraiščių.

, Man ir Bakanui komunis
tai prikaišioja, buk mes ne
šioju raudonas “naktaizas” 
(kaklaraiščius). “Ir žiūrėki
te, kur jus nuėjote!” jie sa
ko. Visų pirma turiu pasa
kyti, kad nei Bakanas, nei 
aš nededam jokios svarbos 
kaklaraiščių spalvai — ko
kia mums papuola, tokią 
nešiojam. Bet jei broliai sta- 
lincai primena man ir Baka
nui raudonas “naktaizas” 
dėl musų socialistinių pa- 
žvalgų. ir norėtų žinoti, ko
dėl mes negarbinam Stalino 
“saulės,” tai turiu pasakyti, 
kad mes nesivartom rago- 
žiais ir nemainom savo kai
lio, kaip kad Stalino vieros 
išpažintojai daro. Mes kaip 
ėjom, taip ir tebeinam de
mokratijos vieškeliu, kuris 
veda žmoniją į laisvę ir ge
rovę! Mes neisime tais šun
keliais. kuriais eina komu- 
naciai, nes jie veda į Stalino 
vergiją.

Vaidinasi.
Mes sakom “vaidinasi,” 

kada žmogus mato nesamus 
ir nebūtus daiktus, kaip vel
nius, aniuoku, dvasias ir ki
tokius vaiduoklius. Tokie

“Tėvynės” pirmojo pus
lapio pasaulio įvykių ap
žvalgos rašytojas pasakoja, 
kad beprotystė pasiekusi 
čiukuro, ir tasai rašytojas 
pasakodamas apie bepro
tystės čiukurą sulygina 
Churchillą su Hitleriu, ir ne
tiesioginiai meta prezidento 
Roosevelto valdžią į tą pa
čią kupetą.

Čia jau beprotystė tikrai 
pasiekė čiukuro, jei drįsta
ma demokratijos čampijo- 
nas lyginti su demokratijos 
naikintoju Hitleriu ir nei į 
tiek nematoma, kad Angli
ja ginasi nuo Vokietijos mi- 
litarizmo.

Šis vaizdelis parodo modemišką lentpiuvę Californijoj. įsi
dėmėkit, kaip mašina krauna suplautas lentas: ore matosi 
iškelta čiela stirta lentų. Seniau šitą darbą atlikdavo žmo
nės. Ar nuostabu kad milionai darbininkų dabar negauna 
darbo?

J kaičiui vadovaujant sugie- 
idojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir keliatą liaudies 

■ dainų. Po to A. Jankauskas 
i (Jenkins) pasakė gerą pra
kalbų apie Lietuvos praeitį 
ir kaip dabar musų šalį Ru
sija pavergė. Uždrožė gerai 
ir “Laisvei,” kuri daro iš lie
tuvių biznį ir džiaugiasi lie- 

: tuvių tautos nelaime.
! Paskui apie Lietuvos pa
vergimą kalbėjo D-ras Mi- 
kolaitis, D-ras Miškinis, adv.
Baublys ir kun. Balkunas.
Pastarasis pastebėjo komu

nistams. kad jie Amerikoj 
gyvena ir šią šalį visaip nie
kina kaip aršiausią kapitali
stišką vergiją, kuomet So
vietų Rusiją giria, kad te
nai po Stalino saule, tikras 
darbininkams rojus. Taigi, 
rako, jums. Stalino garbin
tojai, patartina važiuoti te
nai, kur ta jo “saulė’’ švie
čia.

A. Tataruno orkestrą pa
grojo, o seserys čemauskai- 
tės. Ona Kirmeliutė, p. Žu- 
laulienė ir Kirmila padaina
vo. , . - - .

Buvo renkamos ir aukos į; tikjaksų pakėlimą. 
Lietuvos šelpimo Fondą.

CLEVELANDO ir APIEUNKfiS ŽINIOS
jungu, kaip ir dabar yra. 
Pirmas pasaulinis karas su
grąžino Lietuvą lietuviams, 
o šis karas vėl ją mums iš
plėšė. Tačiau lietuviai nie
kuomet nenuleis rankų že
myn. Lietuviai po visą pa
saulį darbuosis, kol ir vėl at
gaus nepriklausomybę savo 
tėvynei. Tik apgailėtina, 
kad musų žmonės taip nesu
sitaiko veikime. Jie perdaug 
išsidalinę įvairiom partijom 

kas truk-

Lietuviam* demokratam* 
žinotina.

Visiems žinoma, kad mes 
turime Lietuvių Piliečių De
mokratų Kliubą, kuris buvo 
įsteigtas keliatas metų atgal, 
bet paskutiniu laiku buvo 
visai apmiręs. Narių skai
čius buvo visai nupuolęs ii 
vien tik vardas pasilikęs.
Bet nesenai metiniame susi
rinkime išrinkta nauja val
dyba, kuri susideda iš veik

JS do veikimą? Ld ir tokioje 

ka yra susiinteresavę. Tokiu s'a,*>ioje dienoje, kaip Va. 
budu kliubas vėl stos Į dar- I6: ^lejo mūsiškiai 
bą ir veiks lietuvių naudai.

Šiais metais bus miesto 
majoro rinkimai. Labai 
svarbu, kas liks miesto ma
joru. Per pereitą keliatą me. 
tų majoru buvo republiko- 
nas H. Burton, kuris liko iš
rinktu į S. V. senatą. Kurie 
sekė republikonų vadovybę, 
matė, kad piliečiai nieko!

sueiti krūvon ir bendrai at
švęsti iškilmingą dieną.

Musų kolonijoj įvyko net 
tris apvaikščiojimai. Kata
likai šventė pasidalinę į dvi 
vietas, o tautininkai buvo 
vieni, nesiskaitydami su ko
lonijos didžiuma. Na. ir to 
pasekmės buvo visai men
kos.

‘ daugiau" te' jų" "imgavo. "tadp L. Karpius, žuiys ir keli ki- 
i i ta- ti pasišovė ir vieni fpatys su-

Kadangi komunistai agituo- prisirengti, kad kitas majo- 
ja, kad į tą Fondą niekas ras butų demokratų žmo- 
neaukotų, tai žmonės dabar gus. Jei demokratam pasi

m ,x rengė apvaikščiojimą Lietu-Todėl mes turime is laiko vi„5salėy Pubiikos susirinko
vos apie šimtas. Bet ar tiek 
tik reikėjo turėti tokiame

auliOja daugiau, negu taų- seks laimėti, tai sykiu ir lie- r0(| ka(J muįu tautinin. 
svk aukodavo. Sumėtė net tunai laimes, nes demokra- visa- nusjgyVenęt žmo

nės į jų parengimus neina.
Programa susidėjo iš kal

bų, dainų ir trumpo atvaiz- 
dinimo, kaip kareivis žuvo 
už Lietuvos laisvę. Pirmas

syk aukodavo. Sumetė net tuviai laimės, nes demokra 
i $17.22. (Dėl vietos stokos, tų partijos vadas Cuyahogo 
aukotojų vardus išleidžiam. apskrityje, Rav T. Miller,

j—Red.) 
į Rengėjai 
1 ačiū.

taria visiems
yra lietuvių draugas.

Daug lietuvių nepiliečių.
į blauzdą.

Musų LMD Kliubo gas- 
padorius neiškenčia nekrim
stelėjęs į blauzdą Lietuvos 

I gynėjams. Kada buvo šau
kiamas Pittsburgho ir apy-

mt^ijSė^dsvt Kaip Romos Katalikų Kunigai Rando Iš- 
į__ •_ _> y i v •• ’ V A. « * sisukti Nuo Mokesčių Valdžiai.
pasirodė, kad ji nebuvo uz- ___________
imJį* ......................... Philadelphijoj pagarsėjo Kunigiškos logikos prisilai-

, Paskui jis teisinosi, kad kun. Francis Ross, Romos kydami, darbininkai ir pro- 
i suvažiavimo Komitetas jam katalikų St. James parapi- fesijonalai gaii sakyti, kad 
nepranešęs iš kalno apie jos klebonas. Jisai atsisakė ju uždarbis yra fabrikantu 
šaukiamą suvažiavimą. Ži- mokėti valdžiai mokesčius, ir klijentų dovanos. Arba, 
noma. tas pasiteisinimas gal kurie čia yra įvesti, po IV. sakysime, jei valdžia įvestų 
ir turėjo kokio pamato, nuoš. nuo uždarbio. Byla at- nepaprastą mokestį ant svo- 
Draugijų suvažiavimui įvy- sįdurė teisme. Kunigas ne- gunų, tai kas butų, jei krau
jus, musų budrusai gaspa- nori mokėti valdžiai mokės- tuvninkai susitartų ir saky- 
dorius tuojau pasiskubino £ių dėl to, kad jo gaunami tų, kad jie parduoda ne svo- 
pareikalauti užmokesčio už pinigai už mišias, krikštus, gunus. bet cibulius, ir todėl 
svetainę, nors už suvažiavi- šliubus ir laidotuves nesą neprivalo tų mokesčių mo- 
mus.Lietuvos gelbėjimo rei- paprastas uždarbis, o “žmo- keti? Štai, prie ko prieitu- 
kalais niekados praeity ne- nių dovanos.” Romos kata- me kataliku kunigu logikos 
būdavo imamas joks užmo- |jkų bažnyčia draudžianti laikydamiesi!
kestis. Ir apietai gerai žino im,į mokestj už mišias ir tr koki nežmoniška sodu-
pats gaspadonus. sakramentus, todėl kunigo ir K j ne^moniS)K4 gpouToAJo,, a o-Atn, nnei-ri saKramentus, looei Kunigo parodo Romos kunigai,

Ta”H,Elg’f galima esą nuo mokesčiu įssi.
cio Komitetas paraše LMD skaityti tokiu uždarbiu, kaip jL- f
susirinkimui laišką, ir susi- darbininko alga arba profe- u
rinkimas tarė savo žodį ir sųonalų’ atlyginimas už jo ir
grąžino užmokėtą užmo- patarnavimus. Ir todėl, gir- slidžiais tie dykaduoniai 
kestį. di, valdžia neturi teisės rei- Pa5!ro^° Pnes darbininkus,

Kad komunistai visaip kalauti mokesčiu iš dvasiš- Hur?5 nu.° r UZ”
niekina ir pravardžiuoja kos asabos. ‘ tutri s*,rtl dall ™°*
draugijų suvažiavimą, tai Suprantama kad šis ku- k?®c!ams’ tuo talpu kai ku-
nfira niolrn nanin- hZt kad • ouPlant “ . , "1S ttlgai nUO SUVO riebiu paja-nera nieko naujo, bet kad nigas non 1Ssisukti nuo mo- « • . k vaiXbei
musų gaspadonus netiesio-kesčių mokėjimo ne pats yDe
girnai non pasitarnauti vienas. Laimėjęs teisme by-
penktakojams, tai visgi ne- jįg paliuosuotų nuo mo- „ Romos katalikų bazny-
sinorėtų tikėti. A. V. kesčių visus Romos katalikų ^os kunigai darbininkams

bažnyčios kunigus. pasakoja, kad reikia esą pa-
i '. , . ,. _ siaukoti, reikia kantriai var-
, Tai ve» ko siekia Romos gUS vargti, nereikia gimdy-
katalikų kunigai. Iš to ma- mo kontrolės praktikuoti, 
tosi, koks. jų patnotizmas, rejkia kantriai savo kryžių 

“Keleivy” buvo pranešu, kaip jie eina pilietiškas pa- nešti, nes kenčiančius laukia 
kad vasario 16 d. pas mus reigas, kokiu niekingu budu “dangaus linksmybės.” Tuo 
įvyksiančios prakalbos. Tie- jie nuo tų pareigų nori išsi- tarpu gi patvs kunigai prie 
sa, prakalboms -mes rangė- sukti ir kaip jie pildo Kris- to kryžiaus nešimo nei pirš- 
mės, bet jos negalėjo įvykti, taus įsakymą atiduoti cieso- to nenori pridėti, ir tu “dan. 
nes negalėjom gauti kalbė- nui (valdžiai) kas jam pn- giškų linksmybių” po mir- 
tojų. Todėl nutarėm nukelti klauso. des jie visai nelaukia ir ne-
prakalbas į kovo 2 dieną. Į Tuščias kunigų įrodinėji- paiso. Jie tik nori kuo dau- 
Tuo laiku New Yorke bus mas. kad j’ų uždarbio nesą giausiai pinigų prisigrobti 
SLA Pildomosios Tarybos galima vadinti paprastu už- ir čia. ant žemės, turėti rojų 
suvažiavimas, tai tikimės darbiu, o “dovanomis.” Ku- ir dangiška? linksmybes, 
gauti kalbėtojais adv. Bago- ris gi kunigas be tų “dova- Krivą Krivaitis,
čiu arba adv. Gugį, kurie nų” laiko mišias, krikštija,
dalyvaus tame suvažiavime, šliubuoja ir laidoja? Už 
P-lė E. Mikužiutė taipgi yra tuos savo “patarnavimus” 
pasižadėjusi mums kalbėti.į Romos kunigai griežčiau 
Gali būt. kad galėsime gau-' kolektuoja atlyginimą, negu 
ti ir “Naujosios Gadynės” daktarai, advokatai ar kiti 
redaktorių Stilsoną. Jeigu ’ profesionalai, arba

IŠMĖTĖ KOMUNISTUS IŠ
LIETUVOS ŠELPIMO 

FONDO. 
Lawrence, Mas*.

Vasario 8 d. buvo Lietu
vos šelpimo Fondo susirin
kimas Lietuvių Kliubo na
me ir buvo įnešta, kad rei
kia apvalyti Fondas

Iki valdžia neregistravo p. 2uris. Kaip ir vi-
nepiliečių. tai rodėsi, kad 
visi lietuviai yra piliečiai ir 
viskas tvarkoje. Bet jx) re
gistracijos pasirodė, kad 
daug musų žmonių yra nepi-

uomet. jis bandė užvažiuo
ti įvairioms partijoms, ne
praleisdamas nei socialistų, 
davė ir jiems pipirų. Pagal 
jį, tai tik vieni tautininkailiečiu. Ir visi nepiliečiai yra Uet tJ Tauti

suaugę ar jau pasenę zmo- *inkai buvį geriausi Lietw_
es; daigumas jų mažai su- vos gejmįninkai, ir Smetona 
vanta antnu kainos, arba ,_____ ______ = i___i., ii

nes
kia apvalyti f ondas — iš- pranta anglų kalbos, aroa 5 tikrai teisėtu budu 
braukti komunistus, kurie supranta neuztektmai, kad rinktas Lietuvos prezidentu, 
buvo prie jo prisidėję viso- galėtų gauti pilietiškas po- žurfe u j žino kad
kiais vardais prisidengę pieras. Kas čia yra kaltas. Smetona buvo “rinktas” lv- 
VionEolcioi nutarto L-o/1 Tai niivn narni mosi leidi- • . . ..... ,Vienbalsiai nutarta, kad Tai buvo pačių apsileidi 
Fonde brudo nebūtų. mas. Jie patys dabar gailisi

Taigi dabar musų penkta- dėl to apsileidimo. Yra daug 
• . ° • įan nasenusin zmonm. kurie

giai tokiu pat budu. kaip ir 
Paleckis.

. ..... Antras kalbėjo J. Jasins-
kojai per savo kazioną “Lai- ^au PasenusJŲ žmonių, kūne kas ęhicagos. Jis skaitė iš 
svę” visokių nesąmonių pri- Pagyveno ilgesnę dalį savo jr vjsa jo kalba buvo
rašo, stačiai raumoja, kaip aaiziaus Amerikoj, padėjo jgb.aukos laikraščių,
tie neraliuoti veršiai. Mat, čia visą savo sveikatą, išau- jįe <įaivkai, apie kuliuos

jos: šluoja svetimos vaisty- . — . r, r V- naiyKai. nuoiiKai neouvo j
jfc agentus per užpakalines keliate mokyklų, kur moki- .........................
j...:, r:-.__ ________  vii., narna kam įssnr. . .. .. ... ... domus. Karpius taipgi trum-
duris. Lietuvių Ukėsų Kliu- aama kaip išsiimti i>ilieti&- • kajh^jo< prisimindamas 

e. . u...--------- radau daug įie„ą.kį,ą Lietuvos įvyki.iu kazioną kny- 
“Laisvę” iš savo na- 

Laisvė.” matyt, vis 
nuo

bas išmetė 
gyną ir 
mo, bet
dar ateina — nenori 
stalo “mufytis.”

kas popieras
lietuvių, kurie stengiasi kiek 
prasilavinti šita linkme. Bet Vaizdelis mirštančio ka- 
jiems labai sunku, nes ne- reivio už Lietuvos laisvę iš- 
daug anglų kalbos tesupran- ėjo gana gerai. Kareivį at- 
ta. Teko matyti vieną lietu- vaizdino Jonas Jurgelis. Pas 
vį. kuris Amerikoj gyvena mus yra jaunų lietuvių skali
jau virš 30 metų, bet nesu-! tų būrelis, ir jie vaidinimus 
pranta nei to, kai mokyto- gali gana tinkamai atlikti.

sinoratų

PATERSON, N. J.
Prakalbo* atidėtos 2-rai 

kovo dienai.

LAWRENCE, MASS. 

Paminėjom Lietuvos

visu jų negausime, tai vieną 
ar au vis tik gausime. Taigi 
prašome vietos lietuvius pa
siruošti 2-rai kovo dienai. 
Prakalbos bus Bakanausko 
svetainėj, 62 Lafayette at 

M. R.

Vasario 16 d. vietos Lie- 
prolesionaiai. aroa net tuvių Ukėsų Kliubas minėjo 
fcrautuvninkai už parduotas nuosavoj salėj Lietuvos ne- 
prakes. priklausomybės paskelbimo

Vėl, argi logiška sakyti, šventę. Žmonių prisirinko 
kad Romos kunigai, pava- pilna salė. Kliubo pirminin- 
dinę savo uždarbį “dovano- j kas J. Žuraulis visų pirma 
mis,” gali būti liuosi nuo j pakvietė tautiškos bažny- 
darbo pajamų mokesčio? i čios chorą, kuris M. Pauliu-

Paskaita apie sveikatą.
SLA 41 kuopa čia buvo 

surengus Lietuvių svetainė- jas klausta jVamžiaus’ir ad- Tai yra pagirtina. Bronė Ra- 
je 9 vasario po pietų paskai. reso. Tai kaip jis gali pilie- siliutė, Sofija Kučinskaitė 
tą apie sveikatą. Pirmiausia tybę gauti? Jam reikalingas ir Jurgis Macis sudainavo 
A. J. Namaksy pasakė pra- paaiškinimas lietuviu kalba, po porą dainelių. Dainos iš
kalbą apie SLA reikalus. m ėjo labai gerai.

Seniau ant tokių parengi-

nedaug. Daktaras nurodė, 
kad širdžiai labai kenkia 
alkoholis ir didelis raky- , ...
mas. Katrie daug geria ir <«auK veikiame 
ruko, tai tiems gal ir nepa- v3r5^s- ^letuvos

šiaip gamų žmonių, Kurie 
tokiems lietuviams gali pa
dėti. Me? daug kalbame, 

dėl savo tė- 
Mes norim

nėj. Butų daug reikšminges
nis darbas, jeigu jie veiktų 
‘U visuomene, o ne vieni pa
tys.

Mirimai.
Adomaitis nuo

tiko. Persivalgymas taip pat Pad«i ten gyvenantiems sa- 
i vra kenksmingas širdžiai. vo broliams. Tai kodėl nesi- Mirė Vladas 
Daktaras sako, kad lietuviai »uPlnt> »l>le lietuvius, kurie S40S Linuood avė., šutau- 
beveik visi persivalgo. gyvena Amenkoi. Juk čia kęs bl metų amžiaus. Liko

i Nors tokios paskaitos la- Y1"11 antra Lietuva, čia gyvo- motelis du sūnus ir duktė, 
bai naudingos, bet musų na aP’e trečdali? musų tau-

, žmonės nekreipta pakanka- įl^nų. Musų Demokratų 
mai dėmesio. Daktaro D. Kliubas atliKs gražų ir nau- 

i Pilkos vedamas Sveikatos dmgą darbą, jei tokiems 
Kampelis “Keleivyje” taip- broliams padės, 
gi labai naudingas.

Mirė Juozas Digris, susi
laukęs 57 metų amžiaus. Li
ko sesuo Agota Sadaus
kienė.

Taotieti*. Tautininkai nusigyveno.
Mirė Antanas Angelaitis, 

kun. Angelaičio brolis. Ve-
Vasario 16 dieną lietuviai dk2“ '

apvaikščiojo Lietuvos nepri- . į * tri“t!2SrhetU’ 
klausomybės paskelbimo 23 n«s brolius ir tns seseris, 
metų sukaktį. Tuo laiku Mirė Vincas Kazlauskas.

Irtorila Vabftij* Siaurinis
Amerikoj nao atsiradimo ir dar 

prie? atradim* Amerikos iki 18*6 me
to. Aprašo, kaip Kolombas atrado A-
merika. kokie tia tada tarnais gyveno >1 . 
ir tt. Prie galo knygos teigs Sovieny- siautė pasaulinis karas, to- sulaukęs 65 metų amžiaus. 
i^<putsiq^«nGra£m»e<wdinm ,n i kis kaip ir dabar. Ir tuo lai- Liko keturios seserys. i^»'4ow     ............. tž si' ku Lietuva buvo po svetimu
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, Kaip kučkailys susivėlus. 
Maike! Nėra muilo, nesiprausus

—Ką jau čia garbini, tė- Aplink pečiu tamtoj rausias 
ve, ink matai, kad gavėnia Pasigraibus po aruodą, 
atėjo. Kaičia čysto vandens puodą

—Tai kas. kad atėjo? Nėra bulvių, nėr kopūstų.
—Mėsos negalėsi valgyt. Kad vaikai nors nepabustų.
—Nebijok. Maike, aš jau Tamsoj Jonas gnaibo Oną. 

apsiiupinau SU tuo. Gundo gerti samogoną.
—Su kuo? Gerk. Onele, samagoną.
—Su mėsa. Tuojau busi mano žmona.
—Priva’gei visai gavę- Ona gėrė. Jonas pylė. 

niai? Sako. kad ir apsivylė
—Ne. Maike, susidėjom Gaidžiai gieda, šunys loja. 

SU zakristijonu pipty-piptv, Tiktai žydai balevoja. 
nusipirkom dideli šolderi. Silpna šviesa, bloga dora. 
išsivirėm boileryje ir eidami Nusiskundė iau Barbora, 
gult Užgavėnių vakarą Įsi- Jei nebus kiek reikia gazo. 
kandom.

—Ką Įsikando! ?
—Taigi šolderi.
—0 kam?
—Čia. Maike. vra eekava

Polemika ir Kritika
į tuvių visuomenė su jumis,ŽODIS KANADOS KO- ,

MUNISTAMS. {Kanadoje priskaitoma apie
vi^X^ma i* M.

Prašau duoti vietos Ibmmano rašiniui "Keleivio-•feKį1’
«ktlrvcp Vnrid iltsakvti vi-' užmokėtų po 3 dol., tai “Liaudies RilV’ - jųs tuEėt.umet- $12,000 paja-

Įlykų yra. Vadinasi, norėtų
{pasisavinti visus “buržuazi
jos išmislus.”
I Be to, Zaviša mėgsta ii 

o i pameluoti. Jis rašo Brook* Į 
lyno penktakojų organe,
kad Bostono katalikai, tau* 
tininkai ir socialistai to jų 
“profesoriaus” koncertų 
boikotuoją. Aš skaitau visą 
jų spaudą, bet niekur nesu 
matęs nei žodžio apie taria*

ATSISAUKIMAS
I NEW YORKO Ut APIELINKĖS DRAUGIJAS, 

KUUBUS IR KUOPAS

SLA Peaktas Apskritis šaukia 
keafereaciją balandžio 20 A. 
Lietuvos svarbiais reikalais.

mus ar išsiųsti į Rusiją. O kurie 
yra apverktina. Jie gyvena areš- 
tantų padėtyje. .....

Mes. laisvosios Amerikos lie
tuviai, neprivalome tylėti. Musų 
pareiga yra teikti moralę ir ma- 
terialę pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Į mus yra atkreiptos jų 
akys, mumyse yra sudėtos jų 
viltys.

Suprasdamas tai SLA penkto 
apskričio suvažiavimas, įvykęs 
sausio 26 dieną, 1941 m., nutarė 
šaukti Didžiojo Nevv Yorko, 
New Jersey ir apielinkės lietu
vių organizacijų bei draugijų 
atstevų suvažiavimą. Tokį su
važiavimą sušaukti buvo įparei- 
guota žemiau pasirašiusi ap
skričio valdyba.

Suvažiavimas įvyks balan
džio 20 d., Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union avė., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 11 vai. ryte.

Jūsų gerbiama organizacija

žemiau telpantis atsišauki
mas pasiųstas visoms Nėw Yor- 
ko-Brooklyno ir apielinkės or
ganizacijoms, kurių turėjome 
adresus ir kurios musų nuomo
ne tokios konferencijos šauki
mui pritars ir sutiks joje daly
vauti. Bet mes jaučiame, kad 
dėl stokos adresų ne visas or
ganizacijas galėjome pasiekti 
laiškais ir todėl prašome tokias 

i organizacijas, kurios pritaria 
į konferencijos šaukimui, šj atsi-

bartoms L. Balso admmis- komunistiškų biznelių. {rinkti savo delegatus savo mė- 
tratonus Zigmas tanaus- Jeigu aš matyčiau tokią j nešintame ar specialiai šaukta- 
xas sekančiai. Visokių daugybę “judošių.” kaip me tam tikslui susirinkime, iš

rinktiems delegatams įteikite 
mandatus, pažymint savo orga-

amp adv Rairoėiaus brikv-'®* su Jum^- Bet ta*P nėra. socialistams rupi tiek, kiek apie aci\. cagociaus* įaiKy-;_Tll~ dali “T _____. v :tas prakalbas š. m. .Vlont- į^^id?affi,(!a!i Rernykais sniegu. Nerupi
reale. Bereikalingai jus. “L; užpildot maldavi- jis į- kitoms srovėms.

'edaktorius ir korSpon- i ?ais. ub»gBkų aukų ir gir- pydamas niekus. Žavi- 
• -• i. .-i.-..;.......... dami tuos, kas daugiau SU- S~ c.JVn vuėinin ivubuiorr»i*r

juos
“fašistais.” Iš tikro gi jums 
vertėtų tais naujais fašis-

but ir išlaidos didesnės ne- žinom, kad “pažangiečiais

Baigdamas noriu pašte- i?iz».cxijos, ir *Pie
° - - - *--... .x—nenueinant pra-

5 apskričio sekre-
Stalinas, yra geriausis dra»-,3^r,tarti!! «« S“vie7ų 
gas su fašistu Hitleriu. O u.., — žinom, kad “nažanciečiais” ne8*fI^e SLAga
jus, Stalino burdingieriai, 
nors ir rodot fašistams špy-
gą per kišenių, bet širdyje nhacauti orašinėti au- žinot, kad jie tikriausi jūsų į“ aS kad Sviu vb 
bendrai. Tas jusu komuna- * AlsKU».Ka(1 »etu\ių vi 
... J. . • suomene neina su jumis nc-iskas riksmas ir kitų srovių ,aikra4tj skaitoJtik vie.

žmonių pravardžiavimas 
fašistais yra niekas dau
giau, kaip tik jūsų prisipaži
nimas. kad savo politiš
kiems priešams negalit su
galvoti bjauresnio pavadi-

Dabar jos turėtų Lietuvoje vadinosi tautinin- ^^^^7 Sw& 304h Ššiuo yra kviečiama šiame šuva
. . ., . žjavitpe dalyvauti ir kartu su

gu dabar.--------„----------- x , . .
būt mažesnės. Ir vistiek rei- kų buržuazijos srove, kuriai

priklausė Smetona, Ycas,{sl lorK’ *•. 
kun. Tumas ir jiems pana-į broliai IR SESERS 
šus. Dabar gi tuo vardu ap
sikrikštijo lietuviškieji Sta-. ___ ...
lino garbintojai, prie kurių j^teko i batai, vergija- «»’*<* ; atstovą. Atstovams reikia
da prisidėjo ii- kunigužis diktatore* Stalinas, vykinda-;duotj įgaliojimas, i

1——mas seną rusų imperializmo po- •. . _ .
ni komunistai.

Šiam sykiui užteks.
Montrealietis. Kubilius, buvęs karštas 

__________ Smetonos garbintojas. Jei*
TUŠČIAS PASIGYRIMAS.'«« Jau taiP Paž.en£ta U 

atbula galai, tai reiketu da

Musu tėvu kraštas Lietuva

kitais nustatyti musų veikimo
‘gaires. Atstovus rinkite po vie- 
i ną nuo 30 narių. Organizacijos, 
kurios neturi 30 narių, renka po

«“•* 1940 met, birželyje šąvo!^.^/
kurį pažymima draugijos narių

raudonajai armijai 
puoti Lietuvą.

įsakė oku-
visų

organizacijų sekretorius, kad 
jie praneštų SLA penkto ap-

Lietuvos maskoliški

Šalin musų brolių ir seserų 
'vergėjai—Lietuva turi būt lais-

se prakalbose. Aš gyvenu 14 niškom spėkom pasirodyti!” Bostono Tamošius. tuva buvo Purius eilę sutar
metų Montreale ir kiek buvo Vaje, vaje, kokia labda- . 'čių. Pasėkoje to. Sovietų Rusi-
kokių kalbėtojų, visų pra- lybė ! Musų “meniškos spė- Sios mano pasta- ; jos valdonai davė iškilmingus
kalbose buvau. Pirmiausia kos” dabar, turės progos b°s bus jau kiek ir suvė-; pasižadėjimus respektuoti Lie- 
suminėsiu jūsiškius kalbėto- “pasirodyti” komunistų pro- a® ^tai Negaunu ’ tuvos nepriklausomybę,
jus, kurie Montreale buvo ir gramoj! Bet norėtųsi pa-

šita daina patinka?" Mano laikė prakalbas: Bimba. Mi. klausti, kas gi tiems "pa- 
kumas rašo. kad Paleckio zala ir Solomskas, Ar tose žangiems, kurie žengia į 

istorija. Eidamas i velykinę valdžia uždraudė Lietuvoj Prakalbose kele kas lennąatbulą pusę. apmokės uz ra- 
spaviedni aš syki pasakiau ją dainuoti. Mano kūmas ra- ^le^as; absoliučiai niekas, dijo stoties vartojimą, jeigu
kunigui. kad Pelenu Dienoj so. kad ii jis septvnias sut- srte, kacl visi su* jie ištikrujų nenori jokio

' - - tiko su jų prakalbom? \ įsai pelno? Kas jiems atlygins »iaus-unynv paiiiiimiut au-dien Lietuvoje
ne! Buvo daug tokių, kurie už sugaištą laiką? Stalinai
ir nesutiko, bet užsilaikė ar Paleckis? 
kuo ramiausia ir triukšmo Kitas klausimas, kokioms 
nesukėlė. Dabar suminėsiu “meniškoms spėkoms” jie 
jums priešingos pusės kai- čia duos progų “pasirodyt?” 
belojus: redaktoriai Grigai- Juk visi lietuvių dainininkai 
tis. Stilsonas. Tysliava ir ir muzikai, kurie gali ši-tą

Nespės garnys nešti mažo.

—Na. tai kaip tau. Maike. Lais\ę pamatyt. B. T. Tit? pasižadėjimai buvo sulau-
---------- ------- žyti. Kartu su raudonąja armija

AUKOS DAR1AUS-G1RĖ- į Lietuvą atėjo raudonieji komi į 
NO PAMINKLUI. sarai. Maskvus diriguojami jie'

prarijau šmotą mėsos, kuris kas gavo bolševikų tunnoj 
buvo likęs nuo Užgavėnių, už tai sėdėti. Kažin, ar Bim- 
-Jis klausia, o kaip didelis ba išdrukavotų ją savo ga
las šmotas buvo? Paaiški- zietoj?
nau. kad toks. ką tarp dantų —Tu. tėve. tokių dainų 
buvo įlindęs. Kunigas per- nedainuok, 
žegnojo mane ir <ako: “Pa- _O kas man uždraus?

_ : atėmė musu broliu ir seserų lai-1TVsi*' -• —*••• L.. . jsvę; jie atėmė ir jų turtą, šian- į
Pamink*ui au- (jjen Lietuvoje šeimininkauja ‘

va ir nepriklausoma!
’ SLA penkto apskričio 

dyba:
St. Strazdas, pirm.

• V. Ambrazevičius, vice pirm.
Pr. Bajoras, sekr.
A. B. Strimaitis, ižd.
A. Trečiokas, organiz.
A. Lukoševičius, organiz.

val-

skelbiama

ir man pasivaktuot.

kur ta

nėji Dievą.
—Ar tu į-okuoji. Maike, 

kad Dievas už tai neileis 
manę* i dangaus karalystę?

—Tėvas pats turėtum ge
riau anie tai žinoti, nes aš 
nežinau nei
karalystė yra.

—Aš rokuoiu. Maike, kfes ir 
kad mano dusia dėl to nebus 
labai rukrividvta. Aš 1 
kuo
gali 
ki
mint

—Aš 
tėve.

—Na. jeigu tu su manim 
soglasnas, vaike, tai aš lau 
pagiedosiu naują karunką, 
kurią dabar Lietuvos žmo
nės gieda. Aš ją dabar ga-

metė, surinko ir 
$1.30.

SLA 250 kuopa iš Maę- 
______ peth. N. Y., per D. Klingą

aišku, kam ta policija buvo kų? Gal iš po Stalino v“sau- _
reikalinga? Tai jūsų pačių lės” importuos? i Antanas Bacys iš Bayon-
kvailumui ir nekulturingu- Toliau Zaviša giriasi, kaci surinko ir prida-
mui suvaldyti. Čia jus vėl tie patys “pažangieji.” kurie $8. ..................
patys save mušat ir patys dvylinkai lenkiasi prieš Sta- ^na Jakštienė, žinoma

šiuo yra 
riaus-Girėno
kų. gautų i^i 1940 metų atėjunai. Jų žodis yra įstaty-
gruodzio *-6 d., lo-ta at-|mas jų valia privaloma kiek {sektos 22 slaptos radio sto-
S X’’ ct a • • v • vienam- Atėmė lietuvių tautai tys, kurios buvo Įrengtos be

Nuo bLA seimo, įvykusio iaįsvę< tie atėjūnai pradėjo sa- , valdžios žinios. Jos buvo
Unicagoje, per SLA Fildo- vaip tvarkyti ir musu tėvų kra- tiek stiprios, kad galėjo sių- 

1 aiybą gauta . štą įjungė Sovietų Rusijon J ?ti žinias į kitas šalis. Val- 
Dr. Jonas Valukas ls j Tūkstančiai geriausių musų tau-|(įžia veda tardymą.

Brooklyno aukavo $0, tos sunu buvo sugrusti į kalė j i* Jonas Jarus.
Sofija Petkus, brookly- . ■ —----------------- -----

surinko ir pridavė i

BANDITAS PRIVERTĖ 
MERGINĄ NUSIRENGTI.

Brookline. netoli nuo Bo- įėkiat. _____________ ____ ___
dun.rau- I drapanų valymo Noriu paklausti ir “L. B.” koncertą“profesoriui” Bace- {ir pridavė $85

“ dirbtuvėlę Įnėjo jaunas plė- redaktoriaus J. Ylos, kodėl vičiui. Ir tas koncertas bu- Išviso šiuo surašu gauta 
sikas, pagrobė nuo stalo žir- tamsta savose pastabose sianti reta “ekstravaganea.” !$1GL30, už kuriuos nuosir* 

taikydamas jomis taip piktai šūkauji ant Ba- Ištikro, skamba nepapras- džiai aukotojams ir aukų 
iaunai merginai i krutinę, bočiaus, kuris iums visiems tai: “nrofesoriai.” “ekstra-i rinkėjams dėkojame. Si at-

lino pypkę, turėsią da ii • brooklynietė veikėja, surin-

SUSEKTOS 22 SLAPTOS 
RADIO STOTYS.

Clevelando apylinkėj su-

ugi Taip manau. negalėtu vvti išsiilgusi mi-kad ji 
kui ji.

įsi tik noiėtų turėti. Visa tai:®’°. į* Vilko surinkti pi 
s rašai primena tą liaudies paša*' &al bus paskelbti kitąsyk.

pas- nes tavęs labai
žmona ir duktė. ,______ ______  r__
savose pastabose, kad dau- kaitę: Paminklo fondo komite-
gelį tuksančių hektarų že- —Ak. kaip gardžios tos tas prašo visuomenės aukoti i
mės išdalijo bežemiams, bet žąsies kojukės! į ir toliau, nes pinigų da rei*!

šio utarniriko naktį anglų pamiršai parašyti, kiek že- —Ar tu jas valgei? kia. Čekius ir moneyorde-
bombanešiai supleškino mės gavo tavoji žmona už —Ne. ne valgiau; ale ma- rius_ prašome rašyti Darnią*

\au su jn-omata is Raseinių Francuzijoj Bre-to uostą,: tavo toki pasidarbavimą no dėdė matė, kaip jo po- Girėną* Monument vardu ir j
kur naciai turi Įsitaisę sub- Stalino labui. nas valgė... adresuoti iždininkui šiuo;
marinų bazę. Toliau norisi dar vieną Tain ir Zaviša kalba. Jis adresu: M. John Spurga,!

---------------- dalyką priminti. Vadinatės girdėjo, kad yra pasauly to- ‘ Port Jefferson Station, L. I., {
ANGLAI PAĖMĖ BRA- su savo “L. B.” “progresis- kie dalykai, kaip profeso-;N. Y. , {

VOS UOSTĄ. tais,” nors geriau jums tiktų riai ir extravaganza, tai no- Laukiame jūsų malonios

miesto. Ji prasideda taip:

Ilgos naktys, saltos dienos.
N v - ola u k i 1. mėn: s ienos.
< .estą lempa žibalinė.
<ę*sta žvakė iau lajinė.
Nėr iš k<< l»alano> skelti.
TIeik gult ank-ti, vėlai keiti. 
Ko. gaideli, anksti giedi? 
ž\i« gia iiekonai neėdę.
Stoka ži'IkiIo. liendzinos.
Susto melny-ių masinos.
Nei ko kulti, nėr ko malti.
Nor kuo bekoną iššerti 
!{oi>a \t la> atsikėlus

I

SUSPROGDĖ NACIŲ 
SUBMARINŲ BAZĘ.

Niionide italių nei- 2 di**- vardas regresistų: džiaugia- ii pasigirti komunistų orga- pagalbos pastatyti musų inas apie 11(1iįriijI at^al,'sĮ ^8- •»«! Kanadodie- ne kad ir i«s juos toliu da- didvyriams Dariui-Girėmii

utarninką anglai paėmė Af
rikoj jų uostą Bravą.

; 11AVATKV OADZINKOS ir kitos 
' linksmos dainos. Apart juokingu “Oa- 
I vatkų Gadzinkos" teit>a 30 įvairiu
I juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 

Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laidk je pust ............................... lftr. |

MEMBER

wr« nu.M V
-The parpoM- wf tfce Assoriatioa skali 
he t« Help pre-rne tke Meal» and 
traditiou' oi nnr maut 17, tke I alted 
’Unte. »f Antertea. t»» revere Ms lnw« 
and lu'plre otken to resp«Tt and «hej 
tke ai, and ia all ways ta aW ia amkiag 
tkis eaaatry rreater and ketter"

paminklą. 
Paminklo Fondo Komi

tetas:
Jonas šaltis, Walter Sha

bunas. Antanas Gudonis, 
Jonas Spurga, Jurgis Kar
pus, Juozas Kairys ir adv.' 
Steponas Briedis.

KELEIVIO KALENDORIUS
IMI METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

I^engvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms tautoms "laisvę.”
(Ii Kalendoriaus)

Kalendoriaus kaina “Keleivio” Skaitytojams 25 centai.
Pinigus galim* prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterį į popierėlį ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartoto Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253

t
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Kaip Dabar Lietuvoje Sutvarkytos 
Krautuves ir Prekyba

Amerikos Apsaugos Simbolis

Kodėl 
vėli

žodis žodin rašo: “Pirma- sijoje transj>orias yra katas- 
jai Vilniaus vidurinei mo-1 trofiliškoje i>adėtyje. Todėl 
kyklai reikėjo pirkti du me- prekių pristatymas dezorga- į 
tru raudonos medžiagos.' nizuotas, ypač dar todėl, Į 

s savo rei-j 
paima oku-i

yiuiiiimii ’ni'nVvkfl ’ ir dar kur. kol buvo paga-pacinė raudonoji kai iuome- 
Vvkdvdama sovietu Ru- Iiau «autas leidimas pirkti nė. Dabar reikia bent mene-!sijXy!ZptS? Svoi Žoi- mcd^ Vi®,tai. truko sj iš anksto užsakyti jugo-Į 

ševikų valdžia nacionaliza- Pe'/vi aųyąites. Jeigu jau nų, jei reikią pervežti kokių 
vo didžiumų prekybos .stacijas reikia praeiti prekę. Ir tai netuii guranti-,
nių, kartu pasisavindama ne dviejų metrų bolševikiš. jos. kad gausi. -
tik visas prekes, bet taip pat ko? jž l?v<ts' •tal g?l.In?a i81' Pagaliau, visų prekybų i 

- - - 1 - vaizduoti, kaip sunkiai gau- suardė bolševikiška “nacio-
namas leidimas 3 metrams nalizacija.” Oficialiai, ure- 
kostiuminės medžiagos iš-, kybą eina kooperatyvų pa-

prie parduotuvių išti-

Iš Kauno gauta įdomių &\.V1UUU™. • umuouui» jimc uar
žinių, kaip bolševikų oku- P>rk«J? važinėjo ir į sanval- kad geležinkelius sav 
puotoje Lietuvoje “cigani- #*!* ir 1 direkcijų, kalams dažnai paima

visus buvusių savininkų pri
vatinius pinigus. įmonių pa
talpas bei inventorių. Pre
kybos komisariatas, pats įupinimui. Bet ir gavęs lei- grfndais. Tačiau naujieji
neturėdamas prekyboje į- ?imą. nesi t.lkras» k*d k*“- kooperatyvai turi su tikrąją 
gudusių žmonių, dažniausia; kooperacija tiktai bendrų;
pavedė įmonei vadovauti i 3 t™™; Pavad,n.W-. Tikrovėje tai
buvusiems ; pardavėjams.! yra nJ^ls^^£los valstybines
Bet tai dar nebūtų savaime ,r nezinom’ S prekybos (gostorg-gosudar-,
didelė nelaimė. Tačiau blo- tures,m-
giausia, kad nacionalizuotų
jų prekybos įmonių didžiu
ma tuojau pat buvo uždary
ta, o rastosios prekės išvež
tos i sovietų kariuomenei

stvennaja torgovlja) nuko- 
Nei už didžiausius pini-pijavimas. Okupuotosios' 

gus nei vienoje Kauno ar Lietuvos prekyboje įsigalė-i 
Vilniaus krautuvėje nebe-i jo tas pats sovietiškasis biu- i 
rasi laikraščio, foto aparato, rokratizmas ir net upestin- 
peiliuko. amžinos plunksnos!gumas, kuriuo pasižymi ir• —<73_ 1_____ ______ __*• 44__ l___ iOskirtuosius sandėlius. Tokiu į P333®3}: rau- maskoliškieji “gostorgai/

budu Lietuvos gyventojai tų 
prekių jau nebematė.

Išskyrus visai smulkias 
krautuvėles, kurios prekių 
kaip ir neturi, dabar veikia

donariniečiai Lietuvoje ra- Iš Lietuvos kooperatyvų 
do, tiesiog grobstyto išgrob- baigiama išvaikyti visi se- i 
stė, nes sovietų rojuje tokie nieji ir daug kooperacijai i 
dalykai pažįstami tik iš še- į nusipelnę veikėjai ir vado- 
nų žmonių pasakojimų. Kai! vai.

Uždarbiai pakilo 30—50 čia matosi 8 coliu armota, kuri bus pritaisyta ant gelžke- 
lio ratų ir vežiojama kur reikia. Ji čia statoma Balduino 
lokomotivų dirbtuvėj, Eddystone. Pennsylvanijoj.

poje, nekalbant apie Ameri
ką. Tačiau, draugai, aukš
čiausias darbo našumas— 
tai ne tik kiekybė, bet ir ga
minamosios produkcijos 
kokybė. Reikia atvirai pa
sakyti. kad mes labai nepa
tenkinti daugelio savo ga-

SUGALVOJO DAUGIAU
DARBO KATORGININ

KAMS.
Maskolių vaiiagas Dani- 

lin, kuris paskatas Nemuno 
laivininkystės viršininku, 
komunistų organe “Tiesa” 
skelbia planus, kuriuos jis

minių kokybe. Ir charakte- sugalvojęs okupuotosios
įinga tai, kad kiekvienas iš 
musų plusta gavęs į rankas 
kokį nors negeros kokybės 
daiktą. Tačiau patys ta prt>. 
ga visiškai nenusimąstome. 
kokius gaminius iš musų 
gauna kiti žmonės.”

Bet lieka dar vienas esmi- 
, nis skirtumas tar p darbinin-

Lietuvos vandens keliams 
išnaudoti. Tarp kitų planų 
paminėtinas projektas’ iš
kasti kanalą, kuriuo Nemu
nas butų sujungtas su Rygos 
Įlanka. Kanalas galėtų eiti 
Kauno-Rygos slėniu ir siek
tų 307 kilometrų. Iš šių pro
jektų matyti, kad sovietų į-

kų padėties kitur ir Sovietų įtaigos yra tiek žmonių pa-
? Rusijoje. Visose demokrati-i vertę katorgininkais, jog 
nėse šalyse jie gali laisvai Į nebežino, ką su jais daryti, 
organizuotis kovoje už savo,nes sovietų Rusijoje tokius 
būvio pagerinimą. Pagaliau, j kanalus kasa katorgininkai, 
jie gali paskelbti streiką. O Į
sovietu Rusijoje, taigi ir pa
vergtojoj Lietuvoj, dagi
ninkas tegali kaip negras 
dirbti ir—garbinti raudoną
jį Kremliaus carą! Streikuot 
nevalia! L. 1. B.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau MOTIEJAUS STANKE

VIČIAUS. iš Lietuvos Juškonių kai
mo. Kapčiamiesčio parapijos; jis se
niau gyveno Shtnandoah, Pa. Kas ži
no kur jis randasi, prašau pranešti jo 
adresą, arba pats lai atsišaukia. Tu
riu svarbų- reikalą. F, Ra Žukas 0.0 
726 Prospect st., Portage, Pa.

Pajieškau brolio FELIKSO STEC- 
į KIO. paeina iš Kražių miesto. Rasei-

tiktai vadinamos kooperaci-i 3<^^jav<? °kupa-
nės ir “Maisto” bendrovės! cine bolševikų kanuomene, 
krautuvės. Krautuvių nėra į ta\Is V1J° batahjono tiktai • 
užtektinai, todėl gyventojai į P3* ,V3das turejo laikrody 
turi vaikščioti į tolimas . n.e/lk

pabrango 200—400

Skolos Sieks 65 Bi
liūnų.

| Senato finansų komisija i J?
j sutiko pakelti šalies skolin- į n,ek« ii daugiau negirdėti. Ku- 
Bumo ribą dar $16.000,000^ i
000, taip kad Šios Šalies vai- Mrs- OKmpia Bukauskas, 
džia galėtų skolintis iki 65 
biiionų dolerių. Iki šiol buvo

{nustatyta, kad aukščiau 49 i rio. Girdėjau kad gyvena Brighton, 
i biiionų valdžia negalėtu , ?,ass- Kas z‘"ot Hur i*-s ^ndasi pn»-, . .. T. • , • . ’ i sau pranešti jo adresą, arba pats laiskolintis. Kai kurie senato-> atsišaukia. Ww. chappas <»>

! rie apie jj ką nors žino. prašau pra- 
<0>

8 Trimount place, So. Boston, Mass. 

Aš Vincas čiapas pajieškau BEK-

Clinton, Mont.

1
krautuves, iš ko susidaro di
delis laiko gaištas.

Prie krautuvių susidaro 
ilgos eilės.

Dar blogiau yra su prekė
mis. Kasdieninio vartojimo 
prekių didžiumai yra įves
tos kortelės. Maisto produk
tų galima pirktis tiktai ne
dideliais kiekiais, kurių už
tenka tik tai dienai. Prie

bet ir karininkai neturėjo
Kodėl

Prekių kainos
.. ■ ; dienos kįla. Vidutiniškai
“nyko kainų pakilimas yra 150— 

200 nuošimčių maisto pro- 
. Kodėl taip atsitiko, kad dūktoms ir 300—400 nuoš. 

Lietuvoje, kuri dar taip ne- drabužiams ir avalinei, 
senai tiesiog skendėjo gėry-

M?

nigai Įvedami Maskvos vy- 
aiena iš riausybės nutarimu ir kad 

nuo lapkričio 25 d. rusiškie
ji pinigai turi būti priimami
“greta vartojamojo Lietu
vos lito.”

naikintos darbininkų ir tar
nautojų Įmokos į ligonių ka
sas; bet užtat įmonės turi 
mokėti tarp 4 ir 9 nuošimčių 
nuo išmoksimo atlyginimo. 
O kadangi įmonės priklau
so valstybei, toi tikrovėje tie 
patys darbininkai ii' tarnau
tojai tuos įnašus turės su
mokėti.

Toliau paskelbta, kad 
“darbo žmonės” naudosis 
“nemokama medicinos pa
galba.’’ Bet jau pačiomis 
piimomis Lietuvos okupaci
jos dienomis buvo skelbia-

; Kartu paaiškinama, ko-
. . -, Tuo tarpu uždarbiai yra ; kie pinigai yra apyvartoje
bėse, staiga dabar visko pn- padidinti tik 30 ir 50 nuoš. i sovietų Rusijoje: 1. 3, 5 ir 
stigo; Priežasčių yra daug. Tokiomis aplinkybėmis mi-; 10 červoncų, be to. 1, 3 ir 5 
Kiek tai liečia. maisto P1*0" ringuose agitatorių akiplė-■ rublių banknotai. Be to šios 
duktus, tai ūkininkai į tur- šiškai kartojamos frazės;metalinės monetos: 1, 2, 3, 

velk .nie*® neveža, nes apje “laimingą ir sotų” gy-5. 10, 15 ir 20 kapeikų. Vie- 
krautuvių susidaro ilgos ei-j Jlems pinigas yra pasidaręs j yenimą, kurį atnešė okupan. Į nas červoncas turi 10 rublių, 
lės, todėl šeimininkės valan-! paprastos spalvuotos popie- nelaimingų Lietuvos gv-o vienas rublis turi 100 ka- 
domis turi laukti. Tai karto- re,ls’. uzIT?,?rĮ njazai ką be- ventojų ausyse skamba kaippeikų.
jasi diena iš dienos, nes di- j L kimnkui reikalin-; pikta ironija. O skelbiami Į Tokiu budu nelaimingieji į ma, kad medicinos pagalba
dėsnių kiekių gauti negali-iS°s ,Vel .ens tekrautuvnj skaičiai apie nepaprastus; okupuotosios Lietuvos gy-Į busianti “nemokama.” Tad 
ma. Ypač sunki padėtis' dmgi^K^. Todėl ukinm- į Stachanoviškus tempus ga- ventojai yra jau galutinai tas pačias frazes bolševikai 
maisio atžvilgiu susidaro; ! stengias1 parduoti mai- myboje ir apie darbo našu- j apiplėšti: bevertis sovietiš-' kartoja jau beveik pusę me-
viengungiams ir dirban-; dar kąj^utu mo kilimą tėra įžūli bolševi-; kas pinigas oficialiai Įvestas i tų, o Lietuvos gyventojai

riai ir kongresmanai bijosi/________________________
kad paleidus valdžiai apy- Pajieškau kaimyno vinco dani. 
varton tiek daug pinigų, ga-
ll pasidaryt infliacija, per- čiaus ir kaimo. Jisai pats lai atsišau-kamoii dolerio vertė sali kia. arba kurie žinote apie jj kur jis uoieno verve _ ran^asl. malonėkit man pranešti, uz
nukristi. kainos gali labai ką tariu ačiū. Aš Kavau laišką nuo jo
pakilti. Bet iždo sekretorius brol,° *a.Lg!XXls 
Morgenthau ramina, kad to- p. o. Box 322, G<?oriretown, III. 
kio pavojaus dar nesimato.
Bet kad ir matytųsi, kito- _
kios išeities nėra, kaip tik Pajieškau moteries apsivetiimui, 

...,l esu našlys, 54 m. amžiaus, esu far- kelti skolingumą, nes Vd,- meris. Moteris kuri norėtų daugiau 
džiai reikalingi pinigai, O jg sužinoti ir arčiau susipažinti su ma-
*..inira prašau rašyt šitokiu adresu: taksų ji negali savo išlaidų A. Mikalauskas ('ji
padengti. Šalis turi ginkluo- Box 55, scottviiie, Mich.
tlS ir turi remti Angliją, ku- Pajieškau merginos arba našlės ap-
ri kovoja SU demokratijos tikslu, nuo 28 iki 43 metų;

. » . * , as pasiturintis biznierius, našlys, 48
pnesaiS. metų. Prašau su pirmu laišku prisių

sti paveikslą, turi būti teisinga. 11)
John Kuzma

847*5 St. Aubin st., Hamtramck Mi« Ii

APSIVEDIMAI.

keičia, turint galvoje, 
laimingas laikomas tas, 
ris priėjo prie pardavėjo 
gavo nusipirkti svarą duo-į
nos per vieną valandą. .... . ... . . .

Krautuvės yra sutvarky-; ūkininkas, kuns pats tik ninkaus. tai greit sovietų gas,
tos pagal parduodamų pre-į vargais negalais teišsimai- Rusija bu s tikrai pavy- (10
kių rūšį. Jeigu tenka pirkti j tina. O dabar tokių ūkelių ta. Tuomet nelaimingie- 'daugiausia mokama 60—70 kliūtis Įsijungti Į bendrą so- 
įvairių prekių, toi ir stovinę- i pristeigta dešimtys tukstan- riems Lietuvos gyvento-; lietuviškų centų. t. y., šešis- cialistinę statybą.” Tai esąs
ti eilėse reikia keliose vieto-j čių. jams tešvies “genialiojo i septynis lietuviškus centus naujas darbo žmonių “lai-
se. Iš to sugaištų valandų’ .Didelis maisto produktų Stalino konstitucijos saulė,” i už rubli. Tuo tarpu dabar mėjimas.”
skaičius padvigubėja ar pa- i kiekius superka okupacinė kuri. deja, net ir nešildo, nustatyta, kad už vieną litą Rusiškojo r ublio ir čer- 

zloitn- zrnMvr, mildonnii itlTniia. Juk Šim- no« iv Vnm rlimrlu untiplcn. roibi-1 (IO LtiitaiVn

kai prekių patiekti. Negi ga- tempais. O jeigu bolševikai; vo žmogus, kuriam sovietiš- Tuo pat metu raudonieji 
Ii ką parduoti 5—7 hektarų dar kiek Lietuvoje pašėkui-į kas pinigas buvo reikalin- laikraščiai skelbia, kad da

tai už vieną červoncą bar, Įvedus rusiškus pinigus, 
rubliui buvo daugių esanti “pašalinta paskutinė

Darbininkas ant Farmos
Reikalingas vyras gerai prityręs 

farmos darbus. Mokestis nuo $I2.«Hi 
iki $15.00 už mėnesį ir pragyveni
mas. Kreiptis: Joe'Saviškas <01

R. I>. 12. Point Marion, Pa.

Moteris ar pora
Moteris prie abelno namų dariai ir 

virimo; skalbti nereikia ir nereikia 
dirbt kitokio daria). Vyras kuris ap
sipažinęs daržovių auginimu, moder- 
sipažinęs daržovių auginimu. Viskas

PARSIDUODA FARMA
_ Kurie norėtą gali randavo! arba modemiškai įrengta. A. Pakulis (:i 
imti Iš pusės. O) akenų. gyvuliai ir į- r F D. b 47> Brooklyn, Conn.
rankiai yra prie farmos. V yrąs mi-_________________________________
re, parduodu pigiai. Norint daugiau R-»rjir»rl£ I
žinių kreipkitės laišku ar pamatykite r Cironeie I^Bniaarglcne 
vpatiškai. Tik pusė mailės nuo Bai- Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 
iardvalc. Reikalingas vyras prie dar- GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
bo. Mrs. P. Petraitis <<H turite kokius nesveikumus, kreipki

tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water St„ Philadelphia. Pa.

Ballardvale, Mass.

trigubėja. Ypač daug vargo • raudonoji armija. Juk šim- nes ir kuro duoda aptieko- 
bestovinėjant eilėse tenka tus tūkstančių maskolių ir rištomis dozomis. 
patirti dabar, užėjus šal- mongolų, kurių knibždėti Sovietų Lietuvoje įvesta, 
ciams. ! knibžda visi miestai ir mies- kaip ir sovietų Rusijoje, as-

Dažnas reiškinys, kad tom ĮeHai, reikia išmaitinti iš meniška įmonės vedėjų at-

reikia mokėti 96 kapeikų, voncų įvedimas galutinai 
Tad išeina, kad dabar už ra- sugriovė visą Lietuvos eko- 
siška rubli reikia mokėti net nomini gyvenimą.
šešiolika kartu aukštesnį Sud»novizm« yra darbi- 
kui-sa. negu tikroji rublio

kiaušinio. Tokias prekes, iiKuciais ir trupimais, o
kaip kava, ryžiai ir pipirai, Į*3* k,t3,.s
Lietuvos gyventojai jau pra- bolševikai iki to laiko nebus
deda užmiršti, nes ios jau išvyti?
senai iš krautuvių lentynų 
dingo. Labai sunku pasida- kyti i^hiinktlKį 
rė begauti muilo šmotelį... .. į P™ K****** P^^- mentus,
liejo dvi sąvaites, kol ąavo mo prisideda dar ir Lietu- 

raudonai Ragei.

stochanovizmu,” bet 
ištikrujų reiškia biau

darbą. Toks įsa-;bus mokamos matuojant so-!riausį darbininkų išnaudo- 
nynias įsrcistas ▼uiiutus su-!vietų nusnos ruono mastu, j“‘«v 
jungtų trikotažo fabrikų di-!Tokiu budu Lietuvos darbi-! Dėl iliustracijos, prie ko 
rektorei “draugei” M. Mu-)ninkai. tarnautojai ir ūki-{privedė “darbo našumo kė- 
chovai, kuri irgi “persona- ninkai tikrovėje gaus 16 į limas” pačioje sovietų Rū
bai atrako.” O, kaip žino- kartų mažesnį atlyginimą, | sijoje, paimsime ištraukas 
ma. jeigu įmonė neina pa-i negu laisvosios Lietuvos lai- iš M. I.. Kalinino (SSSR 
gal bolševikiškus eksperi- j kais, ! aukščiausios taiybos prezi-

toi direktoriams 
trockininko

Dar blogiau su tekstilės, 
avalinės ir kitais odos dirbi
niais. Norint gauti materijos 
kostiumui ar apsiaustui, rei
kia išsiiupinti specialinį lei
dimą. Bet lengviau kupra

vos geležinkeliai, kurie per-. £ ėabotožninko vardas, o to- 
eję sovietų Rusijos nuosa- į įj^ * 
vybėn ir tvarkomi maskolių,1
atsidūrė 
zacijon. 
ko. ypač dar todėl, kad ilgą 
laiką ėjo Lietuvos geležin-

baision dezorgam- 
Transpoitai sutri- 

todėl. ka

likimas yra 
Prie sienos.

žinomas:
tarnautojai, pagal normas, 
gaus atlyginimo tarp 200 ir 
300 rublių. Šio atlyginimo 
beveik neužtenka net vienai 

Ant okupuotosios Lietu-į batų porai, kuri kainuoja

Rublių

p * k.i - » - t-: idiumo pirmininko) kalbos.
rora* rui’.a mo*etl ! pasakytos Maskvoje lapkri- 

300 rublių. j£jo 2 (1940 m.) ir at-
Lietuvos darbininkai ir;spausdinto Kauno “Tiesoje” 

No. 137. štai ką rako Kali
ninas:

“Ar daug mes pakėlėme 
darbo našumą savo šalyje?

tais. Štai įrodymas iš oficio-! Y°, maskoliška betvarkė, nes kapeikų. įsakyme pasakyto, pasaldinus šią karčią piiiu- 
zo “Tarybų Lietuvos,” kuri j J11*4 žinoma, kad sonetų Ru- kad beverčiai sovietų pini-Įkę. Atskirais "dekretais jia-

L
j

Aš nepasakysiu, kad mes 
pasiekėme per daug didelių 
rezultatų tuo atžvilgiu. Teo
retiškai tariama, kad socia
listinis darbo našumas turi 
prašokti kapitalistinį. O 
praktikoje? O praktikoje 
mes dar nepasivijome dar
bo didžiausio našumo Euro

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, ahgliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokiai) 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik R5 centai) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
218 W. Faartk SU Sa. Baatea. Masa.

RAUMENĮ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nckentėkitc bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą p^iengvinima 
reumatišku skausmų, strė.r: raum-nu 
skaudėjimų, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vi;n išsi:rinda:.a mi 
Pain-Expel!eriu. Šis šen: ac ng. .-> I:ri- 
mer.tas ūmai suteikia lau'-; :mą pa
lengvinimą. Virš 17 nr’i-onų bon- 
knč’u jau išpar-iunta. T'-.iėl n-ati- 
dė’iodami nusipirkite ir i5s bor.kute 
Bain-Eapcl’erio. Reikalaukite Pain- 
Expc!leriu su iukaru tat dėžutės.

/S KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., hc.
TELEFONAS •1 LAFAYETTE ST, 

WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road,
Tol SOUth Boston 2271.
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Bolševikai Rašo Ne
susitarę.ŽINIOS išLIETUVOS

** VIEthSMTtf» BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

VELIAUSIS LIETUVOS INFORMACIJŲ 
BIURO PRANEŠIMAS.

Redakcijos Pastaba: Lie-1 pasiskųsti, kad negautų jam 
tuvos Informacijų Biuras [žadėtos “bausmės.” 
teikia mums žinių iš Lietu* < Atskirti tikruosius bandi- 
vos aplenkdamas bolševikų.tus nuo bolševikų negali* 
cenzūrų, žemiau paduoda*' ma, nes ištikrujų jie mažai 
me vėliausj to Biuro prane* < kuo vieni nuo kitų skiriasi:
Šimų iš Lietuvos: kaip vieni atiminėja žmonių

Stalino žvalgybos (GPU) kS.ne'
agentai dabar pradėjo ka- j savo turto bolševikams 
mantinėti tamsias moteris, i ^^^^sist&rujų yra 
kurios lankosi i bažnvčias. ’ ®au®ziaina8* *aiP JO* ats1'1 ffSZS tU«> “ buvusiais Brooklyno 
£? tolto to siS TŠ i bučiais, kurie dabar ture- 
daZi tokiuS dS * Lietuvoje “Dro-
jS škaMi^KiS !*” “ visi

nų tardomųjų žodį užrašo. įie
Lakšto apačioje palieka i 18Sie|ye is banko savo
daug baltos vietos, o žemiau s baigus pirmu neg? ^,se.v1.* __ ___
Hepia tokioms moterims pa- ,^sž Pa^ Lietuvos gyventojams. Mas-
sirasyti. Spėjama, kad } pa- ° J° 1 Ra kvos “Pravdoje” tilpo ko-
liktas tuščias vietas lietuvis-; J®10 ir ty*1,______ Cv«,^;o«»a etnine.
tj?d“ KAUNO DUBININKŲ

kaltinimų ir paskui juos are- j baldai.
šluos. ‘‘Tarybų Lietuvos” skil-

Sasnavoje (Mariampo- įtyse pil. J. Bilinskas nuši
lęs apskr.) po misijų buvo • skundžia., kaip jį išnaudo- 
areštuotas amerikiečiams ži- janti nacionalizuotojo, t. y. 
nomas J. Bružikas, jėzuitas; subolševikintojo Kauno ki- 
misijonierius. Jį kaltina pla- no “Dainos” vadovybė. Jis 
tinus “kontrevoliucinę” lite- esąs pasamdytas kaipo 
ra t urą/ krosniakuris, bet jis dar ver-

Maldaknyges Lietuvoje, «e (jurų seansui pasi-
darosi jau retenybe, nes jr atlikinėti kitus
naujų niekas nespausdina, o jaibiK. Negalėdamas visų
mo“aote'S * d«*« »»
mos. ..les pranešam apie tai Vejanti dar žmona, nors jo
ne dėl to, kad manytume,, v.
jog maldaknygės,

parodžius, ko verta Staltao i os
knn«titnpiia kuria. hnlSovi- i P°lls10 dienos, JIS gaunąs“Sa “de’mSS- B* 180 rubliy. "»

“Pravda” parode, kad “Ta-j 
rybų Lietuva” apgaudinėja: 

Lietuvos žmones.
Pas bolševikus betvarkė j 

visur. Jie net ir propagan-j 
dos klausimu negali susi-: 
tvarkyti. Kų vieni pameluo- j 
ja, kiti tai užginčija. Štai, i 
“Tarybų Lietuva” skelbiaĮ 
Lietuvos žmonėms “links
mų” žinių, kad “U broliškų 
respublikų” Lietuvon esą 
atsiunčiami “dideli kiekiai” 
statybinės medžiagos, bū
tent: cemento, koklių, plytų, 
ir tt. Matot, sako, Sovietų 
Sųjungoje gamyba pastaty
ta “stachanoviškai,” tenai 
visko pilna, žmonės viskuo 
aprūpinti ir laimingai gyve
na po Stalino “saule.”

Bet lygiai tų pačių dienų, 
kaip “Tarybų Lietuva” 
skelbė šitų “linksmų” žinių

Verta $90,000ft00

Čia yra parodyta nauja Rentgeno spindulių (X-ray) tūba, 
kuri nesenai buvo sukonstruota General Electric kompani
jos laboratorijoj. Schenectady. N. ¥. Tai yra didžiausia ir 
stipriausia šios rūšies lempa visame pasauly; mokslinin
kai apskaičiavo, kad ji gali pagaminti tiek peršviečiamos 
energijos, kiek duotų $90,000,000 vertės radijumo. Ji bus 
vartojama vienoj plieno liejykloj, dideliems plieno lieji
niams egzaminuoti.

[INTELIGENTIJA PASILIEKA IŠTIKI
MA NEPRIKLAUSOMAI IDĖJAI.

Lietuvos bolševikų spau- pati sugebės pakreipti įvy- 
da jau ne pirmu kartu prisi- kius jai reikiama kryptimi, 
pažįsta, kad okupantams kaip lietuvių tauta pajėgė 
nesiseka palaužti ir suvylio- išsikovoti valstybinę nepri- 

i'ti Lietuvos inteligentiją. klausomybę 1918-20 metais,
! Nežiūrint teroro, kuris t°’ ^ad jau ta^a
i kaip sykis skaudžiausiai pa- Maskvos imperialistai sieke 
j iietė lietuvių inteligentiją.
i patriotinė lietuvių visuome- 
įnės dalis (o jos yra 99G !)

iš naujo pavergti išsilaisvi
nusias tautas.

Pagaliau. Maskvai tar-
į pasiliko ištikima Lietuvos naująs parsidavėlis kalbėjo 
; nepriklausomybės idėjai ir apie “patriotizmą,” siuly-
nesideda su okupantais.

Tokio fakto aky vaizdo je 
raudonosios valdžios galva 
M. Gedvilą prieš pat sovietL 
nius “rinkimus” prabilo į 

i Kauno inteligentiją. Kaip ir 
i dera parsidavėliui, M. Ged-

damas priimti “tarybini/ 
t. y. okupantų “patriotiz
mą.” Pasak jo, sovietinis 
patriotizmas esąs “darbų 
patriotizmas.” Šitą “patrio
tizmą” Lietuvos gyventojai 
geriausiai pažįsta iš oku-

vila šlykščiai iškoneveikė Pa^tų ir jų pakalikų darbų... 
visą nepriklausomos Lietu- T.a<^ Gedvilų demago-
vos gyveninio laikotarpį, o KUa lietuvių tautos nesti- 

įkartu ir inteligentus, kurie klaidins n nesuvilios. Pa- 
i esą pavirtę “kapitalizmo jeckio ir Gedv ilo tipo pusin- 
' tarnais." Tačiau tuo pat me- teligenciai nesudaro nei vie- 

--------- lietuviu tau-

kiausia konstitucija pašau-ly.” Ji “garantuija” Ukin- mene8> te«ah nuslP,rktl

Už
per

tiems “pilną laisV bet'
maldaknygės yra degina- Į į^kiasMaMininkė
mos. Tai taip yra ir su visa < v * ‘ JStalino “demPok.atija:” ant:

turą <ui kalėjimais ir šaudv- ‘ (’arb° gavo jos duk-maTs RaIeJimalS ir j tė, ji buvusi atleista. Bilevi-
čienė netrukus susirgusi, o 

Tik dabar atėjo žinių, į vėliau tokia pat nelaimė iš- 
kad per “Visų šventųjų’’ tikusi jos dukterį. Ji dar turi 
šventę į Kauno kapines bu- i tris vaikus, bet kaip rašo 
yo susirinkę daug tikinčiųjų; “Tarybų Lietuv a,” jais “nie- 
žmonių, kurie giedojo gies- kas nesirūpina.” Bilevičienė 
mes ir Lietuvos himnų. Prie buvusi nuvežta į ligoninę, 
Dariaus-Girėno paminklo bet jos ten nepriėmė, 
susirinkęs jaunimas užtrau- O bolševikai reklamuoja- 
kė: “Lietuviais mes esame si, kad Lietuvoje dabar 
gimę...” Į kapines įsiveržė esąs įvestas ir nemokamas 
bolševikų milicija ir prade- gydymas, ir socialinis apru-

misaro Gvozdiarevo straips
nis apie statybinės medžia
gos gamybų Sovietuose.
Gvozdiarevas yra tos pra
monės komisaras, taigi rei-! 
kia manyti, kad jis žino kų: 
kalba. O jis sako, kad šitoj:
pramonėj viešpatauja sta- i ■ , , ■ ■■
čiai skandalinga betvarkė, prisiuntė arbūzų, kad paro- RAŠYTOJAI JAU “AP- 
Statybos pramonė ne tik ne- į džius, jog “buržuazinė” i TiNrtn ”
atliekanti nustatyto plano, tuva “badavo.”

tuvos inteligentija turinti .. ... , - - ~ j •pasidalyti okupantų tarnai- yar&u al ,ec^\.n Pe(^vl" 
tė. Girdi, inteligentija tu- net tiek, kiek okupan-
rinti pasirinkti, ar eiti su tai )ra bU.kls€ i kalėjimus ir 
“buvusiais bankininkais ir J 1 audonojo caro
kapitalistais, ar su nauju so- kiblią tikru lietuvių m eli-
cialistiniu gyvenimu.” Lie- gentM— 
tuvos inteligentija, pastaty- Ta proga norisi pastebėti, 

!ta prieš tokį demagoginį kad paskutiniuoju laiku 
- ! klausima, be abeioiimo. at- bolševikai labai išdidžiai

TINGO.
“Tarybų Lietuvos” re-! klausimą, be abejojimo, at 

bet ir gamybos kokybė esan-į ką bolšev ikai apie daktorius Jonas Šimkus ašt- sakymą yra davusi: jos ide- skelbia, jog į jų pusę per
ti labai prasta.. Per pereitų - Uetu * g£elbi niekados dai puola Lietuvos rašyto- alas pasilieka nepriklauso- ėjęs prof. S. Kolupaila. Šis 
metų 11 mėnesių plytų fab-; tikėti ius> kurie tapė “miegančiais moji Lietuva, už kurį ji vi- profesorius, kurį okupantai
rikai nepagaminę net 662 į ‘ broliais.” Rašytojai nereiš- somis išgalėmis kovoja ir paskyrė net į vyriausiąją
milijonu užsakvtu nlvtu. O._______________  ________ i.:„ Vzmtzvo Voin ii notamavn “rinkimu” falsifikavimo
rikai nepagaminę net 662 
milijonų užsakytų plytų, o 
6 milijonus plytų tekę at
mesti. nes tai buvęs “bro
kas.” Tiktai 42 nuoš. gami
namų plytų eseų pirmos rū
šies. Pramonės organizacija 
esanti apverktina. Pav., žvy
rių į Maskvos plytines veža 
iš* 400 kilometrų atstumo,

vie- i tuo tarpu kai 22 milionai £Įstas

BETURČIAMS UKININ 
KAMS NEDUODA PA

ŠARU.
Komunistų partijos že- — , --- 4.<r- „ . . • •

mės ūkio skyriaus vedėjas kalingos bent minimalines lių okupacija. ne. liesa iekomenduojasi,
“draugas” K. Didžiulis nu- darbui sąlygos. Tuo tarpu “Draugas” Gedvilą atvi- Rad3,, “revoliucijų vetera-
siskundžia netvarka pašalu okupantai is rašytojo reika- rai prisipažino, kad “musu nas\ ..Lietuvių visuomene 

-- - *............................................. r - prot. Kolupailą tikrai pazis.

jis pašaru aprūpina
r^nno ^°tvlwIU'niedž?a^ tuos.ukininius'kulie pli5ta, !llLiPaž!nti' kad Lietuvos ateis atstatyti senąją padė-
'’ESLrffiS, “ i® pieną. Tuo tarpu, pasak rašytojai nenuėjo Salomeios tį.“ Pažindami Lietuvos in-

į Didžiulio, “tai apima pasi- Neries ir Petro Cvirkos ke- teligentiją ir būdami infor-
nes iš liais. Beje, S. Neris sušilau- muoti apie jos nuotaiką, ga-
daus kė 1000 litų premijos. Rašy- )ime raudonosios valdžios 

ti “poemas apie Staliną” galvą nuraminti, kad inteli- 
apsimoka. gentai nesitiki jokių “ste-

fabrikus žaliava esanti ve- 
už tukstantieszama uz tuKsvanues (taip tur:nAsUo VaMiPČin<

ntpU’. •£iJ0S i ^as Pien4 stato i pienines/'’^eran!k‘” .^^JS/Bolšėvikį žemės “reforma“ 
nkas esųs pastatytas ant šio , h • •
akmens sluogsnio, kuno ap- ^ftuvos ukjnįnkai vra n^ 
imtis siekianti tarp 30 ir 60 <‘dar^ ralrtiečth ”
metrų. Tuo tarpu “dešimtys >_ • • . . \HlVUlį. wupu UVO.1 J kune pleno J pienmes
tukstencių^o akmens tonų nebe įlės p^^i. Toliau 
vežama } Dzerzmskų is 850 -mės ukio
kilometrų atstumo. ’ “specas”

karjeristėlį, kuris mielai tar
naudavo kiekvienai val
džiai. Nuo tokiu inteligentu, 
deja. niekas nėra apsaugo
tas. Nuo prof. S. Kolupailos, 
kaip matome, neapsaugo
jo nei bolševikai...

--------------- i buklų,” bet realiai vertina monologai iu deklamacijos.
BUS CIRKAS, REIKALIN- Įvykiu eiga, kuri neišven- Šioje knygoj teina daugybė naujų, 
GOS BUS BEŽDŽIONES. ^ama’i veda prie bolševi-

’ietu Lietuvos spauda kiškos okupacijos galo Lie- ;ninkiškos, revoliucionieriškos. tautiš-
- S i ii _ • * ♦..a • za i - x i j a. 'kos, humoristiskos ir laisvamaniškos.R<l(l komisai ų ta* tuvoje. O kai ta valanda at- (Visos skambios, visos Jreros. Tinka 

organizuoti eis, ‘ A - -  ----- •-=-------------------- -------------  v_,=—

Sovietu Lietuvos 
praneša 
ryba nutarusi

. praneša, kad paša- valstybinį cirką. Reikia ma- kaip
O tuo pat meto sovietų aprupinimu turėjęs su«i- nyti, kad i tą cirką gastro- 

Lietuvos spauda didziuocto- pupjj^j Genies ukio komisą- lėms atvyks ir “genialusis” 
mos1 skelbia apie didelius, natas, kuris jau daugiau Stalinas lietuviškųjų komu- 
kiekius statybines medžią- mėnesjo “planuoja ir pro- nistu dresiruotoju, o Palec-

in oinklak vaikvti žmones. oCQC ,s brol,sku“ i jektuoja, o rezultatų dar ne- kiai ‘ su Gedvilais vaidins
jo ginklais vaikyti žmones, pimmas esųs geriausias pa- ju respublikų. matvti ” Tuo tarnu kiminu vaidmonkGimnazistes ir studentes nulyje... Kai bolševikai Dirmomis -^ -• ♦ l-1!^n 'ai<1®enllJsiž ; nai DoiseviKai pumoniie Jau jpUsej0, todėl daugelis Bet reikes kam nors
niiiicminkai nešte iš kapinių i --------------- okupacijos dienomis atėjo n1,i-pntptį ta7Hrinnni rnle« užimti •išnešė, nes varomos jos nė- “GALINGIEJI” SOVIETAI Į į Lietuvį buvo atsiųsti keli Sal1 nukentėti. beždžionių lole. užimti.

II-

JO. Daug jaunuolių 
areštuota.

buvo

Raseiniuose nakties laiku

JIEŠKO IŠMATŲ LIE
TUVOJE.

Maskoliškieji okupantai

vagonai arbūzų iš Ukrainos. 
Ant visų vagonų didžiausio
mis raidėmis buvo parašyta, 
kad jie skiriami “badaujan
čiai Lietuvai,” kai ištikrujų 
badavo ne Lietuva, bet pati 
Sovietų Rusija. Juk prieš 
pat Lietuvos okupacijų bol- 

užpirkę Li<

bolševikai įsiveržė į domini- Lietuvoje da aiškiau oarodė kon, koplyčią ir sukapojo Sį įvt

skutinėmis dienomis musų 
Iš marijonų vienuolyno okupuotame krašte pradėjo 

spaustuvės nakties laiku bu- veikti jų įmonė, pasivadi-
• J M . * • • — ••_  i voje už 13,000,000 litų laši

visos spausdinamos maši- senų daiktų supirkinėjimo! nj„ j,. 9,000.000 litų svie-
A. • * J * 1 * A.*l IT • sa\° i sto. Ir dabar tie begėdžiaiatėjo } darbų, mašinų jau skyrius ne tik Kaune ir Vil- 

nerado. Jos išgabentos Mas. niuje, bet ir visuose mies- 
kolijon. tuose ir miesteliuose. Sovie-

Nusižiūrėję, kaip dabar
ntakab «» k°nto^ kuri reiš-tojlį visokie plėšikai fe! 

pradėjo vadintis “iš Mask- į n
vos atvykusiais draugo
lino saugumo komisarais.”/.®J“,
Banditai' atvyksta pas ūki- 
ninku dienos metu ir pareik .S}* 
kia, kad jie atvykę padaryt 
“kratų.” Kad ūkininkas ne-! 2J2^įf1’ 
drįstų priešintis, banditai j oJĮJL“ ^2? ,\n,i 
paprastai kalbasi

ševikai buvo užpirkę Lietu-;

PAGARSINIMAI 
•KELEIVY’
|| Stortm, ka. pauare*niwta* taptų 

ORKIT, reikia priausti garsinimų 
aemlnlstracljon norėliau PANEOC. 
UO VAKARO. Sitmeiant gar gat- 
tų, reikia pasiųst lt anketa, ka. ge. 
siektų mus ne .etiau kaip panmH- 
ly. VHiau gauti garsinimai | tee 
taraitės numeri

‘.uomet• • .• . . . . . KviKci utius ir w.11* Visa lietuvių tauta, laida. \ So. Boston,

inteligentija !Visokiems apvaikšėiojimains, baliams, 
s J ’ i koncertams ir tt. Antra pagerinta

“ " 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

- '“V

AR ROMOS

Ą J et Kristauspiezius 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

lusiškai, kaip tikri 
komisarai. Bedar y d a m i 
“kratas,” plėšikai pasiima 
pinigus ir kitokius vertin
gesnius daiktus, ir da pa
grasina, kad už tokių daiktų 
“slėpimų” savininkas gali 
but nubaustas kaip “liau
dies priešas,” “spekulian
tas” ir tt. Ir apiplėštas ūki
ninkas tyli, bijosi kam nom

įsa
pramonė bus paremta atma
tomis, likusiomis iš “buržua
zinės” Lietuvos.
<UXICV CEUBATA8.

—lialikinU kunijpj oepaty-tė^ »- 
moUaias. ib knyn turėtu perskai- 
Mpa, pasekmės ir jų doriškas nu
irti kMMenaa vvras, tėvas ir jauni- 
sitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
luktertu ir mylimosios nepapultų j 
ekb tnmbų flokų. Parašė kun. Geo. 
rowuuai fou, 0. Dn aulietuvino 
ferdinand de Samocitte. ........... 25c.

Norint, kai 
trukdytų. tykiu 
reikia elųett Ir

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kitokį parengimą, trumpa prane- 

| Cma patalpinam u* ti.ee. ut eieee- 
nius garsinimus skaitine nu. c«M.

Ui pajtoėkejlmus Pelkininkų, per. 
davimus Ir kitokius emuPilue grane. 
UmuK karna te. ut tea|. ttamkee 
nėm raidėm antgaivte iie. eatra.

pajlelk.flmus giminių ir Praugų, kai. 
na 1c. u* tod|.
Jimo kakta Wc.

HeOi IO a va
rrikia pastų.
kainos.
-KCLBivia,- en broaowav, 

UO. BOSTON, MAUS.

Senovės Uetnvių žiay&a

Ypatingai dabartiaėa kriUnanybė. gadynėj, kiekvienas turėtų 
perakaityt, aea tik tada ga'ėt aiškiai ropraati Dieve kasimų.

Knyga didelio formato, tari 271 panlapj. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—11.85. Ptnigov galima siųsti popierini dolerį 
arka "Money Orderį”. Adreaa Ait aekanėiai:

KELEIVIS, 2S3 Broadwny. So. Boston, Mas*.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (D Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Arijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for- 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIU8 V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikaliarų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškus bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audiam ilrielbis, granai sidabrinėm raidėm įspaustas kny- 

KAINA 32.0t.
Tvirtais pepierss viršeliais, kaina S1Z5.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

•KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Lietuvių kalbos pamokos. kalus j sąvaitę. ir prasidės*
Bus duodamos lietuvių .įsirašys

kalbos ii- rašybos pamokos, j klausytojų skait-
Kursas susidės iš lo pamo-!Mug*
kų. Pamokos bus aiškina*' Dėl platesnių žinių reikia 

" mos anglų ir lietuvių kalbo- i kreiptis j kursų sekretorę/
BRIDGEWATER, MASS. < Antanai ir Elzbieta Keng- mis ‘p-lę Grace Korzon, adv. F. •

riai švente sidabrines Pamokos bus laikomos • •• Bagociaus ofise, ar telef o- 
vestuves. South Bostono Lietuviu sve- nu* South Boston 2613, ar

SKUBIAI

Mirė Jonas Šaltenis.

V asario 17 Bridgeuateiy j Pereitą nedėldieni suka 
mirė Jonas Šaltenis, Bndge- ko 25 metai kaip apsivedė 
Katerio lietuvių darbininkų Antanas Rengtis su Elzbie- 
bendroves fabriko supenn- jta Zarveckaite. Ta proga 
tendentas. v eitoms buvo ki-. Kengrienės pusbrolis Fra- 
lęs is Panevėžio apskrities, • nas Zarveckas, sesuo Matu- . 
Amerikon atvykęs apie 3o. lįaUskienė, di-gė Savickienė « 
metai algai ir apie 20 metų1 jr kelios kitos surengė gražų « 
išbuvęs minėtos bendroves pokv|į Strand svetainėj, ku- i 
yusininku. Mirė susilaukęs ria^e dalvvavo apie 70 ypa-
_ w _ V •_  • • Vaišės buvo tikrai kuk-
maza pinigų, bet giminių Įsismaginus publikai 
čia. rodos, neturėjo. Lietu- pi-^sidejo komplimentai ju- 
voje turėjo sūnų, bet su yiiantams, kurie daugiausia 
žmona buvo persiskyręs ir

South Bostono Lietuvių sve- pu: bouth Boston 2613, ar- 
tainėje, bent du ar tns va- į* P*** D-rą D. Pilką. 392 

Broadvvay, telefonas: South 
Boston 1320.

Dr. D. Pilka, kursų ved.DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: »M 2 liti 4 

ir mm 7 iki 8.
352 BROADVVAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 132*

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVEL.

BOSTON. MASS. 
Valanda*: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

A. J. NAMAKSY
Reni ^-<9*0 A

414 W. BROADMAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 9948 
BES. 231 CHESTNUT AVĖ, 

Jamaica. Plato. Maaa.
Bes. TeL Arnold 1028

išjudino visus svečius, o ju- 
biliantams suminėta jų 25 

Praktiškiau-
cia gvveno vienas. Buvo ge
ra ir pažangus vyrąs, skaitė p 

Keleivi ir Keleivio 1 e-įsius patarimus pateikė “jau- 
daktonus S. Michelsonas navedžiam” p. Daunis, mat. 
pasakė pne kapo paskutini kaip kunig0 tėvas, jis turėjo
atsisveikinimo žodi. Palai- j gyvenime daug praktiškų
dotas labai gražioj vietoj, į patvrimu
ant kalnelio, tarp medžių.' iš \Vorcesterio

ia"'p WSandrai Rarin-fa^to, na- ręs' jis irgi KenSllams l'a’ 
sanara, tsagiikhas. to. pa jįnkgj0 Luniai 
cios bendroves prezidentas. J

Franas Zarveckas. kuris
dirbtuvė !>asilgus nre- 

tus gyvena, geriausiai žino
jo kaip linksma sulaukti 25 
metus smagioj šeimynoj. 
Paprašius Franą pasakyt 
Kengriams jo linkėjimus, 
tas gražus pokylis ant jo 
kaip ant jaunikaičio, labai 
paveikė, jam nuriedėjo 
linksmos ašaros per veidus, 
ir pasakė, kad ju gyvenimas 

Nepraėjo metai laiko, malOnus.
kaip Bridgevvaterio lietuvių g jaunuolių tiktai įspu- 
darbtnutkų bendrovė neten- dįngaį palinkėjo Kengriams 
ka .tau antro gabaus veikėjo. iaunllU ju duįtė ir Vinco 
Pernai gegužės mėnesi mirė Zarvecko‘ duktė stella, o 
gabus jos biznio \edeja> gerta Kengriutė Juozo Ken- 
Tolivaisa, o dabar pastirau- grj0 puikiausiai tvar

kė svečius. Jubiliantams lin
kėjimų ir komplimentų pa
teikta pilnai. Jiems atmintis 
bus ilgam. Rep.

Laidotuvių dieną, 20 
sario, bendrovės 
buvo uždaryta ir visi darbi
ninkai buvo susirinkę atsi
sveikint su buvusiu savo su
perintendentu. Ant Bridge- 
vvaterio lietuvių kliubo vė
liava buvo nuleista iki pusės 
stiebo. Į kapines velioni ly
dėjo daug automobilių. Bu
vo daug gėlių.

kė Šaltenis.
Lai būna jam lengvas at

ilsis.

Julius Mikalonis mirė. —
Bartenderis jieško darbo

Pereitą subatos rytąvisai Palvręs Ir rimtas 1>aru.ndcris n0. 
netikėtai mirė Julius Miką- rėtu ?auti darbo. Rašykit šiuo adn- 
lonis, gerai žinomas real- Broadw£ JSo. l{oston. Mass.
estatininkas ir kalbu vertė-------------------------------------

South Bostono ‘teisme. Siaučiant Dabartinei Ligųjas
EpidemijaiVelionis buvo 52 metų am

žiaus, išrodė labai sveikas .da,k^ 
ir judins žmogus, todėl JO Chemistui ir Aptiekoriui David E. 
staigi mirtis buvo skaudus
smūgis netik JO seimai, bet kampas 1» ir Broadsay. So. Bostone, 
ir visiems jo draugams. O va,stų <la žvmo*—^rumas 
draugų velionis turėjo daug.
Pereitos subatos rytą jis bu
vo išvažiavęs žuvauti per le
dą ir krito nuo širdies smū
gio. Kūnas buvo pašarvotas j 
namuose, Thomas Parke.: 
Palaidotas utaminke.

Likusiai velionies šeimy
nai “Keleivio” redakcija' 
reiškia gilios užuojautos.

Radio programa.

šeštadienį, kovo L 
stotį WORL nuo 8:30 
bus sekanti: (11 Kalbės Dr. į 
J. Landžius iš So. Bostono:
(2) Dainos ir Muzika: (3) j 
Žinios. t

Sekmadienį, kovo 2 pro
grama nuo 9:30 ryto: (1) \edaro skirtino. ar

Jei netepsi, tai 
nevažiuosi!

Jis gyvas
(2) l-r, miręs. leiskite peržiūrėti jį savo 

....... n -- tt .i laikrodininkui ir bukit ramus, jis tar.Dainininkes Rože Alei keliu-;,iau« Jums teisingai ir neturėsit bė- 
tė ir Milda Anestaitė iš Dor- ‘ dcI teisingo laiko.

Oikestra iš Bostono:

ehesterio; (3 > Smuikinin-* 
kės Albina Antanavičiūtė; 
ir Irena Paltanavičiutė iš So. 
Bostono. Step. Minkus. >

KETVIRTIS & CO. 
312 Bro*dway,

South Boston.
TEL. SOI 1649

L Street Liqaor Store, I»c.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVE

____________________ Charles Stravinskas. Mgr.______________________

SPEC1AL COMB1NAT10N SALE 
1 kv.MANCHESTER STRAIGHT RYE WHISKEY 
1 metų. Bottled in Bond—100 Proof reg. kaina 2.50
1 kv. HERMITAGE CAL1FORNIJOS VYNAS 
(Port, Sheny arba Muscatel) Reg. kaina 75c.

ABU UŽ $2.25 (Jus sutaupot SI.00)
DYKAI PRISTATYMAS TELEFON AS SOV 4147

155 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
(J. STRIGUN0 NAME!IKK

Y VONNE’S
HOLSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Motery Gražio Kultarea 

lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham. Mass.
Tel. DEliham 1636

HUNTINGTON AVĖ
NUO PARK ST. STOTIES J: 

Me hanies Stotį .... C minutes 
Symphony Stotį .... 7% minutes
Opera Mace................  9 minutes
Art Museum :.10 minučių 
VARTOK IT NAUJI
HUNTINGTON AVĖ

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDKAU8T1
PERKRAUS 
TYTOJAI 

* (lasured 
Uoren)

čia pat ir į ta

Naujosios Anglijos 
lietuvių atstovams bankaatą.

Ateinantį nedėldienį, ko
vo 2 d., South Bostone įvyks 
Naujosios Anglijos lietuvių 
organizacijų atstovų konfe
rencija, kur bus nustatytos 
gairės kovai už Lietuvos ne
priklausomybę. Konferenci
ja prasidės 1 valandą po
piet, Sandaros kambariuo
se, 124 F Street, o bankietas 
įvyks 6 valandą vakaro, toj 
pačioj patalpoj. Į bankiietą 
yra kviečiami ir pašaliniai 
svečiai. Kas tik nori jaukiai 
vakarą praleisti, kiekvienas 
bus maloniai priimtas.

Saugi priežiūra,
ZM BBOADWAY.
IMK BOSTON. MASS. 

TeL SOUth Boston 4«18

eoisoN
JŪSŲ TARNYBAI!

Ai turiu jums pasakyti apie daugelį 
vaitui Bostono Edisono kostumeriams ir naudą sutaupyme darbo 
^tankiai gali jums žymiai suteikti. Iki pasimatymo!n

TeL TBOhrUge SMS

Dr. Jdm Repshis
(RKPSYS)

UETUVI8 GYDYTOJAS 
VibUeu: 2-4 ir M 

NedėHemb Ir IrMrtsSieuMu 
uue IS iU 12 ryte.

27S HARVARD 8TBBR
. lamas «L arti Cuaml ahv. 
CAMBB1DGE. MASS.

TeL KIB 7119

PaiBii LnedcaslLl.
LIETUVE GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
4S0 BROADWAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akiy, Viduriu Ligi. 

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

534 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
H LeatacnSm 

as Vyrišku Ir MoterHhn 
taipgi Kraujo Ir Odoa

YaMw: am 11H 11 
aaa 9 W 4, aoo IM S
189 HUNTINGTON AYB. 

BOSTON, MA88.
TeL

DR. G. L. KILLORY
<9 SCOLLAY SųUARB, 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171

Mt 80444
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL auo 9 ryt. Ai 7 eal 
Nedėiiom, nuo 10 ryto Bd L

TeL ŠOU 8905

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OFTOMETIUSTAS

Ofiso valaatos:
Nm 9 ryto iki 7 vakare.

Nm 9 ryte iU 12

447 BR0ADWAY, 
Sa BOSTON, MASS.

ĮTeL 88624 Gyv. 81188

Dr Joseph A.Geidis 
onostEoastAS

Valaadoa: 9 iki lt 
aao t iki S. 
nuo 7 iki 9. 

landom 9 ad 18 
ir sasRai

AKIŲ DAKTARAS 
ilžtaiso defektuotas akis Ir 
mu laiku sugražinu 

minuoju ir priskiriu
i 114 Smbmm

LAWRENCE MASS.

BAY YIEV 
MOTOR SERVICE

Dideli 
H

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

[TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

ISDIBSYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jm Ki

Ir

r

4




