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Hitleris Bėga nuo Kaukazo; 
Afrikoj Taipgi Jam Karšta

JUGOSLAVŲ SKERDY- Į LIBIJOJ VYKSTA
NĖ GALA,^IEKT1 i SMARKUS MŪŠIAI
Anglijos užsienio reikalui Libijoj, šiaurės Afrikoj, 

ministeris Anthony Eden i porą sąvaičių atgal anglai 
pasakė parlamente, kad vo-i pradėjo smarkų ofensyvą

12,000 Žmonių Kasa 
Svetimą Anglį.

Valstija, kompanijos ir teis
mai nežino ką daryti.
Pottsville, Pi Apie

JEI KARĄ PRALAIMĖS, 
Jį LAUKIA PRAGARAS.

Rusai atsiėmė Rostovą, su
naikino 100 orlaivių, paėmė 
118 tankų ir 210 kanuolių.

Hitlerio svajonės paimti 
tuojaus Kaukazo aliejau' 
šaltinius tapo netikėtai iš
blaškytos. Jo armijos jau 
buvo paėmusios Rostovą 
kuris skaitomas ‘‘vartais į 
Kaukazą,” ir išrodė, 
Kaukazo aliejus jau taip 
kaip ir Hitlerio bačkoj. Be* 
šiandien io armijos iš Ros
tovo iau išvytos ir bėga gal 
vatrukčiais atgal į vakaiu? 
Rusai sakosi nusiviję priešą 
net ICO myliu nuo Rostovo 
tolyn nuo Kaukazo.

Maskva sako, kad lusai ši 
tame žygyje sunaikinę 102 
vokiečiu orlaivius, paėmę 
118 tankų, 210 kanuolių. 
860 kulkasvaidžių, 178 mor
tyras, 871 troką, 4.050 šau
tuvų ir daugybę visokios ka
ro medžiagos. Išrodo, kad 
vokiečiams pritruko gazoli
no motorams varyti, jeigu 
jie turėjo staiga bėgti taip 
greitai atgal.

Šitos skaitlinės esančios 
toli nepilnos, nes ant greitų
jų viską suskaityti negali
ma. ypač kuomet visos jėgo? 

įtemptos priešui perse
kioti.

Paskutinėmis dienomis 
vokiečiai buvo pradėję 
smal kiai atakuoti Maskvos 
fronte ir patys rusai sakė 
kad iu sostinei gręsia di
džiausis pavojus. Bet šią są
vaitę žinios sako, kad ir Ma
skvos fronte rusai atsi- 
gi iebė.

Tuo pačiu laiku Afrikos 
fronte vokiečiams pasidarė 
irgi labai karšta. Ariglv 
aviacija juos tenai sprogdi
na be iokio pasigailėjimo. 
Vėliausios žinios sako, kad 
italų šarvuočių diviziją, ku
li veikė Libijoj išvien su vo
kiečiais, anglai visiškai su
daužė ir jo likučiai išbėgio
jo i višas puses.

Pašlijo Hitlerio reikalai ir 
diplomatijos srity. Jis spau
dė japonus, kad tie kibtų A- 
merikai i akis. Bet Amerika

pei eitą sąvaitę pasakė japo
nams aiškiai: Mes jūsų ne
bijom. Jeigu norit taikos, 
tai nutrauki! savo ryšius ?u 
Hitleriu ir bus taika; o jeigu 
norit dirbti su Hitleriu ii 
grūmoti mums karu, tai pra- 
dėkit. jei drįstat!

Ir japonai tuoj suminkštė
jo. Ne, ne, karo mes neno
rim. Mes norim su Amerika 
gyventi taikoj, pradėkim

kad derybas iš naujo!
Amerika sutiko vesti pa

sitarimus toliau, bet aiškiai 
pabrėžė, kad nuo savo pozi
cijos ii nepasitrauks nei 
žingsnio.

Hitlerio diplomatai spau
džia ir Francuzija. Jie nori 
ios pagalbos. Ši panedėli 
franeuzų maršalas Petair 
turėjo su nacių lyderiai0 
slaptą konferenciją. Kas te
nai nutarta, da nežinia. Bet 
Berlyno erštai nervuojasi. 
Propag a n d o s ministeris 
Goebbels ši panedėli pasa
kė : “Jeigu mes šitą karę 
pralaimėsime, tai mus lau
kia baisus pragaras.”

Amerika Siūlo Gink 
lų Lenkų Armijai.

Vykdamas iš Amerikos 
Rusiją. Teherane (Persijoj) 
buvo sustojęs lenkų premje
ras Sikorskis, kuris pareiškė 
spaudos atstovams, kad pre 
zidentas Rooseveltas priža
dėjęs duoti lenkų armijai 
Rusijoj ginklu. Anglai davę 
lenkams 50,000 uniformų ir 
da kita 50,000 uniformų es? 
atgabenta i Archangelską. 
Sikorskis pridūręs, kad Ru
sijoj e<a pusė miliono lenkr 
ir kad jis tikisi galėsiąs su
daryti 100.000 lenku armi- 
ią. Jis noris, kad lenkai kuo 
greičiausia galėtų stoti 
frontą.

kiečiai yra paskelbę šitokią 
jų sušaudytų žmonių oku
puotose šalyse statistiką:

Čekoslovakijoj sušaudyt i 
337 asmenys.

Jugoslavijoj—1,131. 
Francuzijoj—250.
Zagrebe—100.

prieš italus ir vokiečius. Va
žiuodami tankais iš Egipto, 
anglai i kelias dienas nupro- 
gresavo daugiau kaip 100 
myliu ir paėmė keliatą mies
tų. Jie buvo jau susisiekę il
su Tobruko įgula, kuri išbu

< ' vo fašistų apsupta per 7 mė-
Ištlkrujų gi žmonių žudv- nesiūs. Tačiau pasirodė, kad 

mas Jugoslavijoj galis pa- i fašistai turi prisivežę Afri- 
siekti 35,000, sako Anthony kon tiek pat kariuomenės, 
Eden. kiek ir anglai (apie 750,-

__________ 000), ir nemažiau tankų
Fršistai pradėjo eiti kontr
atakomis ir kai kurias pozi-

Nežiuiint kaip šis karasici.'as ,!š an«1'J «**»«•
Pn. užpuolimo, _ anglai turėjo 

pereiti i apsigynimo taktiką. 
Vėliausios žinios cako, kad

RUSIJOS KOMUNIZMAS 
BUSIĄS SUNAIKINTAS.

; kaip šis kara: 
pasibaigs, komunizmas Ru
sijoj vistiek busiąs sunaikin-
tas. pasakė Anglijos parla- , . , , M ušiai ej.
mente kauysis darbietis Me-: •, b į ^.k kovojama 
Govern. Jei karą laimes \ o-, dauffiausia tankai« Iš nra- 
kietija, jis sako, tai Rusija; g į . cakėQf' u*į ir 
turės tarnauti Hitleriui, o.• • • u -i-/ i suskaldę fasistus i keturiaslei Hitleris bus sunaikintas.. i7oliuotas da]iQ tikAioęi 
tai Rusija busianti paversta
tlbfSte ’ ’ai' aPietai ^nesigirdi,
talo tarnaite. , ^n?,ai kontroliuoją

orą ir per dvi savaites sunai
kinę 194 priešo orlaiviu5. 
Kuo šita atkakli kova Afri
kos fronte pasibaigs, kol ka« 
da neaišku. Washingtone 
manoma, kar’ anglai tenai 
turi 50-50. š^ngų laimėti.

VIENU ŽYGIU ANGLAI 
PRARADO 20 ORLAIVIU-

Pereito nedėldienio naktį 
Anglijos orlaiviai bombar
davo šiaurės Vokietijos mie- 
5tus: Hamburgą, Ėmdeną. 
Bremerhavenąi Wilhelms- 
haveną. Kielį ir Liubeką. 
Kiek orlaivių tame žygyje 
dalyvavo, Londonas nepa
sako, bet ju turėjo buti labai 
daug, nes iie numėtė iš viso 
150 tonų bombų ir 20 orlai
vių nesugryžo.

70 JAPONU LAIVU VE
ŽA KAREIVIUS.

Šanchajaus žiniomis, pe
reitą sąvaitę 70 japonų lai
vų jau pradėjo gabenti ka
reivius į pietus, kur guli 
franeuzų Indo-Rinija. Ma
noma. kad iš tenai japonai 
puls Tailandą arba Siamą, 
o paskui stengsis perkirsti 
Burmos kelią, kuriuo Ame
rika siunčia Kinijai karo pa
galbą.

12,000 mainerių Pennsylva 
nijos valstijoj nelegaliai ka
sa iš svetimų kasyklų kietą
ją anglį, veža ją trekais į 
rinką, pardavinėja už pini
gus ir tuos pinigus pasiima 
sau.

Iš tų pajamų dabar gyve
na apie 30,000 moterų ir 
vaikų.

Bus jau 10 metų. kai}) ši
tas šmugelis prasidėjo. Per 
10 metų maineriai kasa ią 
anglį, kasyklų savininkų vi
sai nesiklausę, ir nei kompa
nijos. nei valstijos valdžia,: 
nei teismai nežino kaip šitą 
‘‘butlegerių’’ biznį sustab
dyti. Jis prasidėjo įais lai
kais, kai kompanijos uždarė ri 
savo kasyklas ’r paleido 
angliakasius, sakydamos ne
turinčios kur ir kam savo 
anglį parduoti. Tūkstančiai 
angliakasių su šeimynomis i 
pasiliko be darbo. Jiem- rei
kėjo gyventi. Valstija pa
šalpos nedavė. Todėl mai
neriai pasiėmė pikiu? ir pa
tys nuėjo anglių kasti. Pra
sikalė kalno šone tunelį, pa
niekė anglies klodą, ir ėmė 
kirsti anglį. Prisikelta, susi
krauna i troka

Nuteisė 18 Komunistų 
Kaip Šalies Išdavikų

šių metų liepos mėnesį 
valdžios agentai padarė ši
tos “Workerių” partijos 
raštinėse Alinneapoly ir St. 
Paulyje kratas ir paėmė 
daug kompromituojančio? 
literatūros, keliatą raudonų 
vėliavų su kuju ir piautuvu 
ir daug Trockio paveiKs'ų. 
Trockis buvo komunistu

JIEMS GRĘSIA PO 10 
METŲ KALĖJIMO.

Jie kurstę Amerikos karei
vius pavartoti ginklus val

džiai nuversti.
šį panedėlį Minneapolio 

mieste prisaikintujų suolas 
atrado kaltais 18 komunistų, 
kurie buvo kaltinami Ame
rikos kareivių prieš valdžia onozieininkų dvasios vadas 
kurstymu. Jie žada apeliuoti (Stalino gengsteriai Meksi- 
į aukštesnį teismą, todėl koj įj nužudė). Trockis sto- 
bausmė jiems da nepaskir- jo už “grynąjį Lenino ko
tą : bet jeigu iki šios subatos munizmą,” nes Stalino ko- 
apeliacijos nepaduos, tai at- munizmas esąs išsigimęs į 
einantį panedėli bausmė bus gengsierizma. 
jau paskirta. Įstatymai nu- ' ----- 2----------
mato už tokį nusikaitimą io Gelžkeliečių strei- 
metų kalėjimo.

Iš pradžių buvo areštuoti 
29 asmenys ryšium su šituo 
sąmokslu, bet vienas ju.
Grant Dunne, kalėjime nusi
žudė. o kiti buvo išteisinti.

Visi suimtieji priklauso 
‘Socialist Worker5’

Tai yra komunistų 
c. pozic i n i n k u organizaci j a.
Ji stoja už Sovietų Rusiją ir 
už proletariato diktatūra, 

komunistai.

pne
Partv.

kas Išvengtas.
1,200,090 darbininku daba~ 

gaus $300.000.000 dau
giau algos.

Galų gale gelžkeliečių 
rtreikas, kuris gręsė supara- 
ližiuoti visos šalies susisieki
mą, buvo išvengtas. Prezi
dento Roosevelto paskirta 
“fact finding” taryba, iš- 
posėdžiavus konferenci ;o: 
su kompanijų ir darbininku 
atstovais beveik ištisas 36 
valandas be pertraukos, u-

į kaip ir visi kiti
j tik jie priešingi Stalinui, ne5 ir veža par- •• J - T-» -• ••

j iz • ............. ! , tis esąs Rusuos revoliucijosduoti. Kaimynai žiuri ir juo-i -,- i\ 5 išdavikas, išžudęs gabiau- . _ . ., . - . .ja. Gerai darot, vyrai! I . i,vL tame abidvi puses ant kom-, i- • siu? bolševiku iiaiTijos Ivde— . . , ., •Anglies butlegeriai nra- . , , «. prormso pagTindo. Abiemj-- • j v • i *i i nūs. kad pats galėtu be opo- 1 - 1dėjo ir darbininkus samdv- -------- ----- - —u...-*-

SERBIJOJ IŠSPROGDIN
TA “KOMUNISTU”

AMUNICIJA. ‘
Berlynas praneša, kad 

Užicų mieste, Serbijoj, ši 
panedėli buvo išsprogdintas 
“komunistų” amunicijos 
sandėlis. Serbijos “komu
nistai” turėję slaptą amuni
cijos sandėli buvusio Jugo
slavijos valstybinio banko 
skiepe. Kas tą sandėlį iš- 
snrogdė, žinia nepaaiškina, 
tik pasako, jog sprogimas 
buvęs toks baisus, kad už
mušęs “apie 2,000 žmonių." 

. L’žicuose buvusi smarki ko
va su “komunistais.” Tvar
ka buvusi atstatyta tik tada. 
kai policija užmušė ar su
ėmė “tūkstančiais komunis
tų.”

Reikia pastebėti, kad na
ciai dabar visus savo opo
nentus vadina “komunis
tais,” lygiai kaip komunistai 
visus savo priešininkus va
dina “naciais.”

SUČIUPO NACIU ORGA
NIZACIJOS PLANĄ.

Teisingumo departamen
tas Wash ingtone paskelbė 
nacių planą, kuris parodo, 
kaip po visą pasaulį yra or
ganizuoti nacių partijos 
skyriai (panašiai kai}) ko
munistų). Visiems skyriam0 
Įsakymus ir nurodymus duo
da Bei lynas (taip kaip ko 
munistams Maskva), šis 
planas su instrukcijomis bu
vęs siunčiamas Hitlerio šni
pams Amerikoje, bet jis pa
teko čia i valdžios rankas.

NORĖJO PAŠALINTI 
CHURCHILLO VALDŽIĄ.

Anglijos Independent La
bor Partijos atstovas McGo- 
vern buvo padaręs parla
mente įnešimą, kad Chur- 
chillo valdžiai butų pareikš
tas nepasitikėjimas. Balsuo
jant šitą įnešima. prieš 
Churehillą pasisakė tik 2 
balsai, o už Churehillą 326 
balsai.
NACIU PERVERSMAS 
PARAGVAJUJE UŽ

GNIAUŽTAS.

MUSSOLINIS SUSIRŪ
PINĘS.

Mussolinio laikraštis Ro
moje rodo didelio susirūpi
nimo italų padėtimi Libijoj. 
Ši žiema reikalausianti labai 
sunkių aukų iš Italijos, jei 
karas tuo j nepasibaigs, sako 
Mussolinio organas. Musso
linis nuolatos keičia savo 
generolus, bet tai nieko ne
gelbsti. Etiopijoj anglai pa
ėmė paskutinę jo tvirtovę.

TURKAI APŠAUDĖ 
RUSUS.

Nacių radijas praneša, 
kad ties įnėįimu į Bosforą 
nėr kelias dienas sukinėjosi 
Rusijos šamiotlaivis Kom- 
muna.” Turkai neteko kant
rybės ir pradėjo iš pakraš
čio baterijų rusų laivą šau
dyt. Laivas atsakė keliais 
šūviais iš savo kanuolių ir 
nuplaukė tolyn.

ANGLIJA PASIRUOŠUS 
PRIEŠ JAPONUS.

Londono žinios sako. kad 
ačiū Amerikos pagalbai At
lanto vandenyne, Anglija 
galėjusi nusiųsti į Pacifiką 
tokių laivų (šarvuočių), ku
rie galėsią stoti prieš “tikrai 
didelę jūrių galybę.” Didelė 
jūrių galybė Pacifiko van
denyne, tai Japonija.

ITALAI GIRIASI “LAI
MĖJIMAIS.”

Italijos fašistai skelbia 
Afrikoj atsiėmę iš anglų 
Omaro miestą ir paėmę

Naciu šalininkai pereitą daug belaisvių, kurie esą 
sąvaitę kėsinosi nuveikti Pa-j atvaryti į Hardi jos miestą, 
ragvajaus respublikos prezi-į Pirma anglai sakėsi Bardiją 
dentą Higinio Morinigo, bet j paėmę, bet dabar prisipažįs- 
valdžia laiku apsižiūrėjo irta, kad tas punktas tebėra 
sąmokslininkus areštavo, jdar priešo rankose

RUSAI NUSKANDINO 
5 LAIVUS.

Maskvos žiniomis, rusu 
mbmarinos nuskandino 5 
priešo laivus su kareiviais ir 
vieną tanklaivį su aliejum. 
Kur jiems pavyko tokį smū
gį suduoti, Maskva nepa
sako.

ANGLAI NUSKANDINO S
NACIŲ LAIVUS SU KA

REIVIAIS.
Iš Londono pranešama, 

kad dvi anglų submarinos 
nuskandino Ledinuotame 
Vandenyne 8 nacių laivus, 
kurie gabeno kareivius Mur
mansko frontan.

NACIAI SĖJA MINAS.
Londono žiniomis, vokie

čių submarinos ir orlaiviai 
pradėjo sėti minas Ameri
kos laivams ant kelio.

VIESULAS SUGRIOVĖ 
3,500 NAMŲ.

Pereitos savaitės pabai
goje Japonijoj siautė baisus 
viesulas. Žinios sako, kad 
buvo sugriauta 3,500 namu 
ir užmušta 250 žmonių.

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ.
Eidamas iš Portlando į 

Bostoną traukinys susikūlė 
su kitu traukiniu, kuris ėjo į 
priešingą pusę. Tai atsitiko 
ties La\vrence, Mass., perei
tą sąvaitę

tis. Mokėjo no $3 ir $4 į die
ną. šis biznis daugiausia iš
siplėtojo Schuylkill ir 
Northumberlando kauntėse. 
kur anglies gyslos išeina i 
žemės pavirsi ir giliai kasti? 
nereikia. Dabar jau esą anie 
2,000 didelių trokų, kurie 
gabena “vogta” anglį par
davinėti Nevv Yorko, Nevv 
Jersey, Delevvares ir Mary- 
lando valstijose.

Apskaitoma, kad pereitais 
metais “butlegeriai” maine
riai iškasė ir pardavė apie 
5,000,000 tonų anglies, kuo
met pačios kasvklu kompa
nijos iškasė
nu.

pats
zicijos viešpatauti.

VOKIEČIAI PRIPAŽĮSTA 
i KREDITĄ LIETUVIAMS.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” specialinėje ap
žvalgoje iškelia nepaprastai 
aukštą krepšiasvydžio spor
to klase Pabaltijo tautu tar-

nusem nusileidus, nutarta. 
Kad darbininkams. kurie 
operuoja traukinius, butų 
pakelta 9’2 cento į valanda, 
o tiems, kurie dirba raštinė
se. bus pridėta po 10 centų į 
valandą.

Prie Amerikos geležinke
liu dabar dilba anie 1,200,- 
000 darbininku bei tarnau-

}>e. Laikraštis primena, kad toju. todėl komnanijo< sako, 
lietuviai, latviai ir estai ūži- kad šis algų pakėlimas kai
ma šioje sporto šakoje vado- nuosias joms tam .$300- 
vaujamą vietą Europoje. 000,000 ir 8325,000.000 per 
Ypač prie krejišiasvydžio iš- metus.
siplatinimo Lietuvoj)? prisi- Kai}) rodos, ireležinkelių 
dė.je Amerikos lietuviai, kompanijos dabar reika- 
Laikraštis pataria ir vokie- lauš, kad valdžia leistu joms 

15,000,000 to-J čių jaunimui labiau su. ?do- nukelti keleivių ir prekių v e-

BEŽDŽIONĖ TURINTI 
DAUGIAU PROTO 

KAIP ŽMOGUS.
Psichologijos profesorius 

Thorndike iš Columbia uni-

mėti krepšiasvydžiu.

NUSKANDINO AUSTRA
LIJOS KARO LAIVĄ.
Londonas šią sąvaitę pra

nešė, kad Australijos krei
seris “Svdnev” nuskandino

žio.iimo kainas. Ir nėra abe
jonės, kad valdžia leis tai 
padaryti. Taigi šis algų pa
kėlimas tuojaus prisidės 
prie gyvenimo pabrangimo 
ir tuojaus reikės daugiau 
streiku.

versitete sako. kad tūlos: vokiečių ginkluotą prekybos 
beždžionės turinčios dau- laivą “Steiimarką,” kinis 
giau proto, negu žmonės.: užpuldavo ir skandindavo 
Kuomet viena beždžionių! Anglijos prekybos laiku5, 
grupė įsiveržia į kito5 gru- Bet kovoj su tuo užpuoliku 
pės teritoriją ir pradeda vie- žuvo ir pats “Sydney” 5u vi- 
nos ant kitų loti, tai silpnės- sa savo įgula.
nė grupė pasitraukia iš “ko-; —--------------

ADVOKATO LOVELES- 
SO ŽUDIKAI SUIMTI.
Kentucky valstijoj tapo 

suimti du jauni banditai, 
Paul Hoback ir Thomas Pe
ters. abudu po 16 metų am
žiaus vaikėzai, kurie nužudė

vos lauko” ir pasirenKa sau 
kitą vieta. Jos nepralieja nei 
vieno lašo kraujo, nesunai
kina nei vieno lizdo.

ATMETĖ BILIU ALGOMS 
KONTROLIUOTI.

Žemesnieji Kongreso rū
mai atmetė bilių darbininku 
algoms kontroliuoti. Politi
kieriai bijosi išsišokti prieš 
darbininkus, kad nepraras
tų jų balsų.

FILIPINUOSE PASKELB
TAS KARO STOVIS.
Filipinų salose paskelb

ta karo padėtis ir visą tvar
ką pasiėmė į savo rankas 
Amerikos armijo?

BOSTONE IŠKRĖTĖ JA- turtingą VVadiingtono advo- 
PONŲ KLIUBĄ. kata Loveness’ą. Jie girdėję 

ši panedėli Bostono poli- j) uždirbant po $600 į valan- 
cija padarė 'japonų kliube .todel norėję pasipim-
kratą ir suėmė viena japo- krauti. 
ną. kuris esąs nelegaliai įva
žiavęs ii- nesąs užsiregistra
vęs kaij) svetimšalis.

ŠEŠI LAWRENCE POLI
TIKIERIAI TEISME.
Lavvrence. Mass. — Už 

VOKIEČIAI PRASIMUŠĖ grafta pereita savaite čia 
PRO ANGLŲ SLĄSTUS. buvo pastatyti prieš teismą 

Iš Kairo < Egipte» prane- 6 šio miesto jiolitikieriai- 
šama. kad dvi vokiečių šar- penki mokyklų valdybos na- 
vuočių divizi jos, kurias ang- riai ir vienas svaigalų Me
lų tankai Libijoj buvo apsu- nierius.
pę, pi asilaužė pro anglų tan
ku eiles ir ištmko iš slastų. MANIEVPUOSF ŽUVO 

93 KAREIVIAI.
laikraščiai praneša, kadShreveport. La.—Pereito

vadovy- penktadienio naktį čia sude- Amerikos ai mijos karo pra- 
bė. Mat, bijomasi, kad Fili- gė nakvynės namai, su ku- rimuose Carolinos valstijoj 
pinų neužimtų japonai, 1 riais žuvo 5 asmenys žuvo M3 kareiviai



t H M V > AM?.* AMAM???AM?.’ ’ ?>.• •.•••/. _..V^A A-A.? .«.,.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 3 d., W4l ».Antra Pushpb

TIKĖJIMAS IR 
NANOS.

BA

Kai Amerika nuiarė duo
ti Sovietų Rusijai pagalbo? 
prieš Vokietiją. Tai Romos 
katalikų dvasiškija pradėjo:? 
kelti lermą. Girdi. Sovietų 
Rusija naikina tikėjimą, o 
mes jai teiksime pagalbą? 
Ne. mes- negalim, remti 
limo priešui

pasaulinio karo priešreligi-; 
nis judėjimas sustiprėjo.

Taigi ši nuomonė, kad di- ■ 
delis valgas palenkia žmo
nes prie tikėjimo, neišlaiko 
kritikos. Todėl vargiai galė
tu tikėjimas atsigauti Rusi-, 
’loj ir bolševizmui žlugus. 
Dalykas, mat. yra toks. kad i 
be tikėjimo žmonės gali 
lengvai apsieiti—daug leng
viau. negu be bananu.

tikė-

Prezidentas Rooseveltas 
nurodė, kad Sovietų konsti
tucija niekam tikėti nedrau
džiami. todėl negalima sa
kyti. kad Stalino valdžia yra 
tikėjimo priešas.

Einant Amerikos spaudo
je diskusijoms apie tai. ai 
Rusijoj yra religijos laisvė 
ar ne. bostoniškis “Herald" 
išspausdino šitokį savo ko
respondento pasakojimą 
apie Tikėjimą ir bananas:

"Europoje da nebuvo prasi
dėjęs dabartinis karas, ka’ 
Rusijoj man teko pastebėti i- 
domų dalyką.

"Sovietų Sąjungon atvežta 
bananų.

"Maskvoje bananos nebuvo 
pardavinėjamos per ištisą 17 
metų: tik štai. visai netikėtai, 
darant su Lotinų Amerika 
kaž-koki prekybos mainą, gau
ta laivas bananų. Maskvos 
gatvėse vėl pasirodė šis šiltų 
kraštų vaisius.

"Nematę bananų per toki il
gą laiką, rusai buvo jau už
miršę ir kaip jos išrodo. Gi 
jaunesnieji žmonės iš viso ne
buvo mate tokio daikto savo

KĄ HITLER1ZMAS DA
VĖ BELGIJAI.

"Wal Street Journal" pa
tiekia keliatą Įdomiu skaidi
niu. kurios parodo, ką Hitle
rio "naujoji santvarka” yra 
davusi Belgijai, štai jos re
zultatai :

šviesto svaras. $1.64.
Ruginės duonos kepalas. 

$1.20?
Kumpio svaras. $2.04.
Kiaušinis. 15c.

■ Bulvė. 21c.
Cukraus svaras. 54c.
Vištos svaras. $2.04.
Kavos svaras. $5.45.
Arbatos svaras. $13.63.
Tai žemiausios esančios 

kainos šitiems produktams 
"juodoj rinkoj." kur mais- 

' tas parduodamas šmugelio 
keliu. Valdžios nustatytos 
kainos legalėse maisto krau
tuvėse esančios žemesnės, 
bet tos krautuv 
tik pagal korteles, o Korte- 

: lių porcijos tokios mažos, 
kad žmonės negali jomis 
pragyventi, todėl priversti

Antras Karo Frontas Prieš Fašistus

šis žemėlapis parodo Viduržemio Jurą ir Afrikos Libiją, kur anglai dabar atidarė antrą 
karo frontą nrieš vokiečius ir italus. Dabar tenai siaučia baisus tankų mūšiai.

iAF£

šituo klausimu 
čiusi šios šalies 
D-ro Gallupo 
mas "American

yra nusista- 
visuomenė, 
vadovauia- 
Institute of

Public Opinion" išsiuntinė
jo piliečiams šitokią an- 
kietą.

"Yra siūloma, kad Jung
tinių Valstijų Kongresas pa
skelbtų Vokietijai karą. Ar 
tamsta buturn už ar prieš to
ki paskelbimą dabartiniu 
laiku?"

Balsavimo rezultatas bu
vo toks:

Už .......................  26';
Prieš .................... 63' c
Nenusistačiusiu .... 11'ė
Taigi iš kiekvieno 100 

balsuotojų, aiškių karo šali
ninkų pasirodė vos tik 26.

- j. Amerikos žmonės sutinka
2 teikti Anglijai pagalbą be

karo.

T. . , . . . : pirkti maista modojKai kurie iu nusi- , ............ •, J• .. koį. is šneku miltu.
rin

koj. is spekuliantų, ku-
_ .. , riems reikia mokėti stačiaimo. račiau nežinom, ar ia vai-; , .. , .. • ... ; paša Ristas kainas, ar vien tik '

gyvenime, 
pirko po bananą iš žingeidu-;

gyt su visa žieve, 
žievę, vidurį numetant šalin.

"Na. Sovietų konstitucija 
visai nedraudžia žmonėms ba
nanas valgyt. Bet taip atsitik
davo, kad Rusijos užsienio 
prekyba, būdama valdžios mo
nopolijoj. imponuodavo tik to
kius dalykus, kurie buvo rei
kalingi vienai ar kitai valdžios 
’piatiletkai’ baigt, tik ne bana- 4-'^

Jeigu 
tai nekitaip

KIEK YRA AMERIKOJE 
LIETUVIŲ?

Patys Amerikos lietuviai 
laiko savo skaičių arti pusės 

j miliono galvų, o kai kurie 
.. . .. . net visą milioną priskaito,
šitaip yra Belgijoj, get oficialus gvventoju su

turi būti ir ki- - ‘ - -
tuose naciu okupuotuose 
kraštuose.

POLEMIKA IR KRITIKA.

i ašymas parodo visai ką ki- šmeižimu.

KODĖL “SANDARA”
ŠMEIŽIA SAVO ŽMO
NES SLA TARYBOJ?

Manėme, kad ši kartą 
SLA Pildomosios Tarybos 
narių nominacijos ir rin
kimai praeis džentelmoniš- 
koj nuotaikoj. To norėjo ii 
nori visi sąžiningi SLA na
riai. Bet šmeižikai jau pra
dėjo svaidyt purvais.

Nešvariausia propaganda 
pasirodė Brooklyno tauti
ninkų “Vienybėj.” Po ta 
propaganda pasirašo Augu- 
nas, Strumskis ir Mikalaus
kas (buvęs SLA vice prezi
dentas). Jie sakosi sudarę 
tokius kandidatus i SLA 
Pildomosios Tarybos urė
dus, kokių lietuviškas svie
tas iki šiol da nėra girdėjęs 
ir matęs. Tuo tarpu gi be
veik visi jų siūlomi kandida
tai jau trečiu kartu “runija” 
Į SLA Pildomosios Tarybos 
urėdus.

Minėti trys šinkoriai no
rėtų pravesti savo “šleitą” 
dabartinių SLA viršininkų

tą. Pagal tą surašymą, Pa- "jie "sako, kad šiandien nė-

įsti fašistiniam sparnui ne
pamatuotai diskredituoti vi
suomenės akyse ir savo vei
kėjus: Viniką ir Mockų. Jei 
bloga visa Pildomoji Tary
ba, tai blogi ir “Sandaros” 
artimieji: Vinikas, Biežis ir 
Mockus. Bet sandariečių or
gano vadai žino, kad jie 
kandžioja SLA Pildomąją 
Tarybą be jokio pamato.

Partinių grupių užsispyri 
mui užvaldyti Susivienijimą 
dabar nelaikąs. Tiek Susi
vienijimo padėtis, tiek ir vi
sos lietuvių tautos likimas 
reikalauja musu vieningu
mo. Šmeižikams ir vienybės 
ardytojams SLA nariai at
suks nugaras.

Kiekvienas susipratęs S 
LA narys šiose nominacijo
se balsuos už prityrusius, są
žiningus ir energingus kan
didatus, kuriais yra: adv. 
F. J. Bagočius prezidento 
vietai, J. K. Mažukna vice 
prezidento vietai, Dr. M. J. 
Vinikas sekretoriaus vietai, 
adv. K. P. Gugis iždininko 
vietai, S. Mockus ir E. Mi- 

iždo globėjų vie
toms ir Dr. S. Biežis dakta
ro kvotėjo vietai.

J. K. Šiugždinis.

Kas Darosi Washingtone 
Už Kulisių

‘‘Keleivis” gauna iš Wash-1 turėtų net ir armiją nusiųsti, 
i ingtono žinių, kurios viešai jeigu to reikėtų Hitleriui su- 
* nėra skelbiamos. Jos paro- mušti. Šitokia nuotaika 
do, kas šiandien Washing-, Washingtonui patiko. Ar 
tone kalbama, daroma, ar
planuojama daryti opiau
siais gyvenamojo momento 
klausimais. Paduosime čia 
keliatą tokių žinių savo 
skaitytojams.
Ar Kongresas uždraus strei

kus krašto apsaugos pra-

galima tat tikėtis. kad 
Washingtonas imtųsi kokių 
nors priemonių prieš CIO 
streikus?

CIO dabar planuoja or
ganizuoti po savo vėliava vi
sus valstybės darbininkus ir 

■tarnautojus. Dabar ji turi 
į apie 5,000,000 narių. Tiek

Ne Kongresas tokio ista-• Pat turi ir AFD- Bet apie a e, Kongresas toKio įsta- vl-pnvha Q11 n^bnvn
tymo neišleis, nes Kongreso
politikieriai labai bijosi ne-

monėj?

tekti darbininkų balsų atei
nančiuose rinkimuose. Kon
greso politikieriai spiria 
prezidentą Rooseveltą. kad 
jis suvaržytų streikus pasi
remdamas nepaprasta šalies 
padėtimi. Nors prezidentas 
nemano daugiau kandida
tuoti ir jam pačiam darbi
ninkų balsai jau nebus rei
kalingi, tačiau jis nenori pa
kenkti demokratų partijai. 
Todėl prezidentas ir Kon- 

‘are passing the 
kaip amerikonai

gresas
buck,”
sako.

vienybę su AFD nebuvo 
konvencijoj kalbos. Kon
vencija nutarė jieškoti sau 
daugiau narių aliejaus, or
laivių, plieno ir automobilių 
pramonėse. Iki 1945 metų 
norima gauti 10,000.000 na
rių. Tai reikštų 10 milionų 
balsų po CIO vėliava. Wa- 
shingtono politikieriai turi 
su tuo skaitytis. Jeigu CIO 
ir AFL nutartų veikti politi
koj išvien, tai 1944 metų 
prezidento rinkimus jos jau 
galėtų nusverti kaip joms 
patinka. Piniguoti reakci
ninkai jau nusigandę, kad 
1944 metais organizuoti 
darbininkai galės paimti 
šios šalies valdžią i savo 
rankas.

Pragyvenimas bus bran
gesnis.

Paėmus visų reikmenų 
kainas, šįmet pragyvenimas 
pakilo apie 10'7 aukščiau 
negu buvo pereitų metų pa
baigoj. Ateinančiais metais 
pakils da 15G, nes kainos 
kįla ir sunku jas sustabdyt. 
Valdžia nenori uždėti far
merių produktų kainoms 
“lubų” dėl tos pat priežas
ties. dėl kurios ji nenori ir 
darbininkų algoms dėti “lu
bų.” Farmerių balsai politi
kieriams yra taip jau reika
lingi, kaip ir darbininkų 
balsai. Brangesni bus žemės 
ūkio produktai, ir branges
nis bus pragyvenimas. Taip 
dabar kalbama Washingto- 
ne už kulisių.

Italija, Japonija ir Rusija.
Slapta Washingtone kal

bama, kad Italija neištesės 
iki šio karo pabaigos. Ji bus 
sulupta ir turės nuo Hitlerio 
atsimesti. Žinoma, tas neuž
tikrinta. bet taip.yra ma
noma. r , f

Kuo pasibaigs' dhbartiniai 
Washnigtono pasitarimai su 
Japonijos atstovais, kol kas 
dar sunku apytikriai numa
tyti. Slapta VVashingtonb 
valdininkai kalba šitaip': 
Japonijai reikia siūlyt šito
kį planą: ji turi atsimesti 
nuo Hitlerio sąjungos, o A- 
merika duos jai $100,000,- 
000 paskolos ginklų ir amu
nicijos gamybai. Tuos gink
lus Japonijos fabrikai turi 
gaminti ir pristatvti Soviėtų 
Rusijai. Jeigu 100 milionų 
dolerių neužteks, vėliau A- 
merika duos daugiau. Paci
fiko teritorijos ar vandeny
no klausimą tuo tarpu “už
šaldyti” iki po karo. Bet ja
ponų tikslai Washingtonui 
nelabai aiškus, ir kuo tos 
derybos pasibaigs, parodys 
tik ateitis.

“įšaldytos.
“įšaldytos.”

Dėl tos pat priežasties, 
dėl baimės netekti darbinin
kų balsų, Kongresas neįei
siąs ir tokio Įstatymo, ku
riuo butų Įšaldytos darbi
ninkų algos, nors tai butų 
stiprus stabdys streikams.

Numatoma daug streikų.
Kadangi nei Kongresas, 

nei prezidentas nenori imtis 
jokių griežtų priemonių 
streikams suvaržyti, o pra
gyvenimas nuolatos brangs
ta, tai Washingtone numa
toma didelių streikų trum
poj ateity. Prezidentas ne
kenčia Johno Lewiso, o 
Lewis nekenčia prezidento, 
tačiau CIO unijoms prezi
dentas yra palankus. Ir da
bartinis “belaisvių” kasyk
lų streikas busiąs išrištas 
CIO naudai. Šis streikas 
esąs tik pradžia naujų strei
kų bangos. Unijos reikalau
siančios riebesnio sau kąs
nio iš krašto apsaugos pel
nų. kuriuos daro korporaci
jos. Jos visur reikalaus 
closed shop” ir daugiau 

balso pramonės kontrolėj. 
Nenorėdama vartoti prieš 
streikus griežtų priemonių, 
ir nenorėdama kad streikai 
trukdytu apsigynimo pra
monę, Roosevelto administ
racija stengsis unijų reikala
vimus patenkinti.

Todėl Amerikos kapitali
stai nusiminę, jų serai ant 
Wall Streeto smunka.
Piniguoti reakcininkai jau 
nusigandę, kad darbininkai 

paims šalies valdžią į 
savo rankas.

Buvusi Detroite CIO kon
vencija labai paveikusi Wa- 
shingtoną. Vyriausią CIO 
vadas dabar yra Phil Mur- 
ray. Lewis užima antrą vie
tą? Bet Murray yra silpnos 
sveikatos. Jei jis pasitrauk
tų, jo vietą vėl užimtų John 
Lewis. Lewis dabar yra 
priešingas Roosevelto politi-1 
kai. taigi priešingas ir jo ap
sigynimo programai. Bet 
CIO konvencija pasisakė už 
tą programą. Balsuojant ši 
klausimą, Lewiso šalininkai 
nebalsavo; jie padarė “šit

balčio valstybėse gimusių ra vietos Susivienijime tei- 
žmonių dabar Amerikoje singam žmogui. Jie tur būt 
yra štai kiek : sprendžia kitus pagal save.

. Latvijoj ir Estijoj girnų- .Juk du iš jų yra patraukti į 
Ar turėtų Jungtinių Vals- šių yra 24.223. teismą už Lietuvos Atstaty-

Kongresas paskelbti Finlandijoj gimusių — mo Bendrovės reikalus. Vie- 
142,478. ,nas jų nelabai senai vaikėsi

Lietuvoje gimusių yra po Brooklyną savo “šleito” 
193,606. kandidatą, norėdamas j j

už Aziatiško šar-

DAUGUMA PRIEŠINGA 
KARUI.

nas. Ir Todėl rusai dabar jau į okietijai kaią 
nebežinoio. ka su bananom Kadangi nacių 
darvTi." i no? nuskandino jau nema-

į ža Amerikos laivų, ir ka- 
šitą bananu pavyzdi ko-įdangi svarbiausi šios šalies 

respondentas lygina su tikė- į neitralumo akto nuostatai 
jimu Rusijoj. Stalino koncti-į jau atšaukti, tai tūli Kon- 
tucija tikėti žmonėms ne-įgreso vadai mano. kad Kon- 
draudžia. jis sako: bet ka-į gresas turėtu imti ir forma- 
dangi niekas Rusijoj tikėli-, liai paskelbti 
mo nemokina: žmonės nie
ko apie jį negirdi ir nemato, 
tai per ilgą laiką visai apie1 — 
ji pamiršta, kaip ir apie ba
nanas.

Toliau korespondentas 
kelia klausimą, kokia galėtų 
būti religijos ateitis Rusijoj.

per ši ka-.

submaii-

arestuoti
<4Keleivio" Dovanos mo Bendrovės Šerus. kuriais 

iš io ir jo draugų išviliota 
keliolika tūkstančių dolerių. 
Na. ir šita kompanija mano, 
kad Susivienijime nėra vie-

Kaledoms.
Draugai ■

Vokietijai Pažymėkim šių metų Ka-įtos teisingam žmogui, todėl 
karą. ledas “Keleivio” dovano- i jie užsimanė Susivienijimą

Norėdama* patilti, kaip mis. Tegul kiekvienas skai- valdyti. Gaila, kad J šios 
— tytojas užrašo savo drauguiĮ kompanijos tarpą pateko'ir 

ar draugei “Keleivi” kaip švarus veikėjai, kuriuos jie 
Kalėdų dovaną, o “Kelei-i atstovauja.
vio” leidėjai nuo savęs pri- j Beje. minėti trys mono- 
dės dar knygų už $1.00 do- polčikai buvo apie tą laiką

NACIAI UŽDĖJO 1,000,- 
000 FRANKŲ PABAU

DOS PARYŽIUI.

Paryžiuje kažin kas iš- 
sprogdė restoraną, kur na
ciai susirinkdavo valgyt. Na
cių komendantas Schaum- 
berg uždėjo už tai miestui 
1.000,000 frankų (apie 
$20,000) pabaudos ir liepė 
apie tai paskelbti visuose 
okupuotos Francuzijos laik
raščiuose.

GAL BEPROTIS?

jeigu bolševizmas 
ra žlugtų?

Kai kas yra to? nuomo
nės. jog karas ir didelis var
gas palenkia žmones prie 
religijos. Bet pereitas pa
saulinis karas šitos teorijos 
nepatvirtino, sako kores
pondentas. Buvo kaip tik 
priešingai. Per karą Rusijoj 
kilo revoliucija, kuri buvo 
nukreipta daugiausia prieš 
religiją ir bažnyčia. Po re
voliucijos. kai bolševikai 
paėmė valstybės vairą i ravo 
rankas. Rusijoj prasidėjo 
baisiausi? vargas. Šalies 
ūkis tapo suardytas, inteli
gentija išžudyta, o likęs 
tamsiausi? elementas neži
nojo iš katro galo pradėt 
■valstybę tvarkyti. Kilo tok* 
baisus badas, kad žmonės 
valgė mirusiųjų lavonu*. Di
desnes nelaime* musų lai
kais nera matęs nei vienas Švenčiam Londone pereitojo 
krašt?.>. O Vis dėl tn religi-. paliaubų sukaktį, šis vyras 
ja Rusiio j nesustiprėjo/važiuodamas automobilium pra 
Žmones ir badu mirdami įdėjo šaudyt iš kulkasvaidžio i 
keikė savo dvasiškiu* ,r baž-į nusirinkusius iškilmėse žmones, 
nvčias, degino š\entujų pa-i £)u asmeniu jis Užmuš'- vieToi. *> 
Veikslus i' klVŽlUs. į penkis kilus sužeidė*, Dabar .iis

Ir ne vien tik Rusijoj, bet suimtas ir tardomas. Jis vadi- 
yisarr t pasaulyje po peieitn; naši Philip V ard.

vanų. Knygos bus nusiųstos 
Jums arba tiems draugas, 
kuriems Jus užrašvsite

ir "Vienybės” korporacijos 
viršininkais, kuomet išgauta 
iš Susivienijimo “Vienybės’

metams laikrašti. Bet kny- į namui paskolą, kuri musų 
gas galėsite patys jiems pa-, Susivienijimui iki šiol kai- 
t inkti iš musų knygų kata-į navo jau apie $75,000. O už 
liogo. kuris bus paskelbtas primestą Susivinijimui na- 
sekančiam “Keleivio” nu- mą šiandien kažin ar gau- 
mery. tum $40,000.

Kiekvienas musų skaity
tojas turi giminių ir draugu, 
kurie da neskaito “Kelei
vio,” todėl “Keleivis” jiems 
bus geriausia nuo Jus dova-1na. o juo labiau, kad prie te j k b į . c g
™ % S d'„ru"ri y‘ «« kas tik nori ir^o
S” uz visa dolery ; keIis kartus j dieną, bet bal-

Keleivio Leidėjai, į gavimo davinįŲ niekag neęa
' *!• 1 • x x •!  •

Pagaliau jie tikrina, kad 
SLA narių balsus, siunčia
mus i Centrą, viršininkai sa
votiškais sumetimais “kas- 

SLA kuopų
balsus

Ii tikrinti

“KELEIVIO” KALENDO
RIAUS 1942 METAMS 

NEIŠLEISIM.

Ii pakeisti, nes juos patikri
na pačios kuopos, kuomet

• ue pasirodo “Tėvynėje.” 
Taigi ir šis monopolčikų 

Pranešam draugams, kad , burbulas savaimi susprog- 
“Keleivis” Kalendoriaus sta.
1942 metams neleis. Tiems - Nuo SLA viršininkų šmei- 
draugams, kurie jau prisiun-J žino neatsilieka ir kiti tauti- 
tė pinigus už Kalendorių.įninku laikraščiai. Net “San- 
pailginsime prenumeratą dara.” kurios trys artimi 
atatinkamui laikui. , žmonės dabar vra Pildomo-

“Kel.” Administracija, joj Taryboj, piktai kandžio
ja Pildomąją Tarybą ir jo
kiais faktais nepagijstais 
priekaištais svaidosi i SLA 
viršininkus.

ti.oo Todėl “Sandara” pagelb-

INKVIZICIJA
Parašė N- Gosev. Puiki naudinga 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 216
puslapių. Kaina

UŽMUŠĖ TURTINGĄ 
ADVOKATĄ.

Savo ūky, Virginijos vals
tijoj, buvo rastas nužudytas 
turtingas ir gerai Washing- 
tone žinomas advokatas 
Ward Loveless. Juodveidis 
tarnas rado jo kūną Įgrūstą 
Į klazetą.

ANGLŲ KARO VADAS

down” streiką. Nežiūrint 
Lewiso, Rooseveltas tarp 

i CIO narių yra labai popu- 
iliarus. Kadangi Rooseveltas 
įteikia Rusijai karo pagalbą, 
i tai CIO konvencija šįmet 
i neišnešė nei rezoliucijos 
į prieš komunizmą ir komu- 

Čia matome gen. Archibaidą nistus. Pernai CIO konven- 
Nyc, kuris šiomis dienomis bu- cija komunistus pasmerkė, 
vo paskirtas generalinio štabo Privačiai konvencijos dele- 
viršininko padėjėju.

SKUNDŽIA CIO UNUĄ.
Lansing, Mich. — Atlas 

Drop Forge Co. čia iškėlė 
CIO uni jai bylą, reikalauda
ma $100,000 atlyginimo už 
nuostolius, kurių tai firmai 
pasidarę dėl unijos streiko, 
ši firma lieja orlaiviams rei
kalingas dalis ir sakosi tui*ė- 
iusi su CIO unija padarytą 
darbo sutartį. Unijos vadai 
pasirašę sutartį, pasižadėda
mi diibti už sutartą atlygini
mą ir nekelti streikų. Bet 
vos tik kompanija gavo iš 
valdžios naują užsakymą, 
CIO vadai tuoj išvedė dar-

gatai kalbėjo, kad Amerika bininkus streikan.
i
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

DĖL CHICAGOS LIETUVIŲ NEPRI
KLAUSOMOS PARAPIJOS. i

POLEMIKA IR KRITIKA. Dabar eikime prie to “siu-,
“Keleivio“ stmliii 2M d ibaksio” Vargiai Chicagoje 

i • e .10 sPaa,I / . yra žmogus, kuris nebūtų 
laidoje tūlas Ten Buvęs (ai ,į • ta “i«taitra” eirdėie* nebuvęs) plačiai aprašo Ko- j£t E & b^n^įJnVu 
na. nepriklausomos lietuvių metrikacijį ,.*kord *nėra« 
katalikų parapųos teigia- (ai sunkuJ^rasti> jai t<;

U irai. susi- kj var<ję davė. Pakrikštyta 
ji “šiubaksiu” be tėvų, ku
nigo ir kūmų, ir valdžia apie 
tai mažai žino. Iš praeities 
yra žinoma tik tiek, kad pa 
rapijonys susirinkę į tą baž 
nyčią (kampas 35-tos ii

“atlikę be tokio kunigo. mindavosi į turėjo iž ..sen(, 
rai yra ounkĮ Ne.knsiotei-^ j „ muzikaJnt kuri, 
sybes. Nakrosius nemoka n
neo-ali nrieš nublika kalbė- &erai m°kejo ant aimoniko: nedali pnes puoliką Kame- Mu>zilr.j«tuc tm-čin ie
ti;

mą susirinkimą, 
linkimą atidarė senas nepri
klausomų katalikų veikėjas. 
Juozas Nakrosius, kuri* 
trumpoje kalboje paaiški
nęs, kad buvęs kun. Maske
liūnas išvyko į kitą parapi
ją. todėl dabar parapijony

Afrikoj Liepsnoja Nacių Lėktuvas IŠ LIETUVIŲ FARMERIŲ GYVENIMO.

vietoie aiškint dalvkus grot Muzlkantas turėjo i?
• r. J L- naiviais, genu Ientgaliu susikalęs

jis tik keikia galvą nuleidęs . r nana^u‘ kain vaiku
-keikm netik kun. Maska- kuri bėginėdami gatvėmt 
huną bet keikia kun. Lanku, jicško ^5 „ T
Gemoų ir visus kitus kum- į,uzikantas iaikvdavo ar- 
gus kuriuos ps tik žinojo a. monika įdžjęs -. tą baksa
nezi ojo. įsilinksminę parapijonys to

Nakrošius ir jo vienmin- muzikanto labai laukdavo
čiai nežino ir nemoka kaip ir kai tik pamatydavo atei- 
dalykus aiškinti, ir neturi nant, šaukdavo: “Jau musu 
kuo remtis. Pas juos nėra šiubaksis ateina Ir taip tas 
užrašų raštininko arba sek- vardas pasiliko. Ir šiandien j šiomis dienomis pas mus 
retoriaus. Jie nettiri jokių ieigu tik tautiška parapija i ivyko vienos parapijos ba- 
knygu ir nežino kaip tvar- ką rengia, tai pirmučiausia -| Hus. Vakarienei biznieriai 
kytis, kaip susirinkimą pra- žmonės klausia: ar bus turėjo aukoti kalakutus ir 
dėti, kaip jį vesti ir kaip už- “shoe box?” Jeigu ne, tai 'kitokius daiktus. Visos da- 
baigti. Ten Buvęs (ar nebu- nieko nėra. O jeigu yes, tai.vatkos buvo pakinkytos į 
vęs) tokiu savo aprašymu oh boy! Tai tokia tos Roma1 j darbą. Vienos kepė kalaku- 
nekuriuos labai nustebino, i nepriklausomos bažnyčios j tus. kitos dirbo kitokius dar
ias aprašymas tilpo “Kelei- istorija. j bus. Vakarienė buvo sekma-

o kalakutai buvo

Australietis kareivis su šautuvu rankose artinasi prie liepsnojančio vokiečiu 
vo. kuri anglai Afrikoje numušė žemėn.

karo lėktų-

PO KUNIGŲ BANKETO WORCESTE- 
RIECIUS UŽPUOLĖ “PILVINE."

Worcester, Mass.

Scottville. Mich.

politikieris, kuris dalyvavęs 
šitame kunigėlių bankiete.

Kitų rozų daugiau para
šysiu. Vakarienėj buvęs.

MINNEAPOLIS, MINN.
Mažai žinoma lietuvių 

kolonija.

Laikraščiuose nedaug 
matosi žinių iš musų koloni
jos, nors lietuviai čia gyve-

! Scottvillės mie-telis, tai 
' lietuvių ūkininkų centras, 
į Kada tik tenai nuvažiuosi, 
i visada rasi lietuvių. Apylin- 
i kės žemes gero* ir ukininkai i pasiturinčiai gyvena. Čia 
j vra gerai išsivysčiusi pieni- 
i ninkvstės industriia ir svar 
i biausis ūkininkų 
J šaltinis, tai pienas.
1 Šioje apylinkėje vra daug 
ežerų, upių ir upeliu. Anie 

•šv. Juozapo upę. apie Tabo- 
i ra, tai didžiausi varlvnai.
! Ukininkai juokauja, kad čia 
butų tinkama vieta “prezi
dentui” Smetonai su jo me- 
daliuotais “ministeriais.” 

j kurie jau sudėjo jam apie 
$2,500. Jie galėtu čia varles 
mušti, kol gaus džiabus Lie

tuvoje. Taigi matot, kad 
i ukininkai irgi seka tautišką 
, politiką.

Vasaros 
laukuose 
dirbo. D;

ir rudens darbus 
ukininkai jau nu- 
bar jiems lieka 

triūsas tik apie gvvulius ii 
pasirūpinti kuro.

Vasara buvo gana sausa.
na'jau'senai.'Kad h;nedaug tai pašalai užderėjo neper- nles 
mus čia vra. tačiau turim 3 Kaip kam gal

kuški?) serga, pusiau supa- 
ialižiuotas jau aštuoni mė
nesiai. Draugija buvo suren
gus jo naudai ir pagarbai 
halių, kuris davė apie $28 
pelno. Stalino “saulės’’ gar
bintojai šitą parengimą boi
kotavo, nes tas ramaus budo 
žmogus ne jų plauko. I*ubli- 

. , , ka buvo patenkinta jų neat-
ip.au v fjjanųymll< jr linksmai vaka

rą praleido.
Praėjusią vasarą ukinin

kai turėjo apsčiai piknikų, o 
i udenį kelis balius. Žiemos 
metu ūkininkams yra proga 
pasilsėti.

L. U. Ž. Draugija nusipir
ko už tris šimtus dolerių val
džios apsigynimo bonų, o 
L. U. P. Draugiia — už pen
kis šimtus dolerių.

Kelios savaitės atgal. L.U. 
P. Draugi ia davė “Naujie
nų” spaustuvei padirbti du 
Šimtu nauju konstitucijų. 
Spaustuvės darbas pigus ir 
geras. Dešimts metų atgal 
draugija davė atspausdinti 
šimtą su viršum konstitucijų 
“Vilnies” spaustuvei. Dabar 
“Naujienoms” teko “Vil- 

lietuviškos kalbos žar
goną ištaisyti. Per dvide-

BRIDGEWATER, MASS. draugijas: dvi vyrų ir vieną 
moterų.

pritiuks šieno gyvuliams. iįmties metų draugijos gv- 
Kol kas ukininkai gyvena vavimo konstitucija trečiu

Lietuvių Kooperatyve Ba- Minneapolyje lietuvių yra gerai, žinoma, re visi: via tartu pertaisyta ir turės an- 
tų Dirbtuvė, kuri teikia gar- apįe 40 šeimvnu, o St. Pau- ir 
bingą lietuviams vardą, šį
met veltui surengė savo dar
bininkams puikų bankietą. st. Paulio lietuviai
Programa buvo turtinga, o vakarą, tai minneapoliškiai ir po tam. Dauguma* jų iau garbintojų, 
valgyt ir gert tai tiek kiek nevažiuoja: o jeigu Minne- gana apsenę ir nusiskundžia Ukininkai 

apolio lietuviai rengia vaka- bloga

iietuvių glišką skyrių. Draugija ge
lyje apie 30. Abudu tiedu ūkininku mažai čia įsikuria, ‘ai laikosi. Susirinkimai bu- 
miestu yra krūvoj, bet jeigu Vietiniai čionai apsigvveno na gana ramus, gal dėl to.

.įsaulini kara tad nėra Stalino “saulės”

-kurdo. Nauiu

rengia pnes pereita pa*

kas norėjo, šįmet koopera-
diržu “Kelenų ’ ir “Naujie- i ~~k"*' į v2dė* vvras f ku- ' n0?ai krėtė juokus iš Smeto- cijai liko keliatas tūkstančių 

ir ’?^.'k ę*v^i -V*®'-' nigus netinka; kad ir moky- nos ir jo barzdos. Vietinis 
r.'./iiausis iis butu, lietuviams prabascius prilygino Sme-

žmones atsako kad jau j ti k - bustikras kMni_ tonos barzdą prie arklio,
s kaltėm. Na. da syk. pa- „į musp žmon& jau vuodegos.

per ilgus metus yra pripratę

^Naujie-. kad vedes vvras. i ku-I _
dolerių gryno pelno. Links
ma visiems kad lietuvių pra 
monei taip puikiai sekasi 

Nors nekurios gėlėmis ap-
- - Bet pati vakarienėTen Buvęs (ar nebuvęs) prie romiškos sistemos, kur nekaip. Senai iškepti kala- . g_ .s.. ®talą:

rašydamas turėjo žinoti, kunigas turi būti nevedęs. kutai apdžiuvo ir buvo šalti.! ™en, “Įrbtuves ursmmkai 
kad Nakrosius.. ir jo vien- Tai dė, ko žmonės neri.'Vyriausia kunigo gaspadinėIš
minčiai bažnyčios nenori, ir mauja jejgu jje pripratę uzkomandavojo seiminir-i, ’

skaitykite.’

ir vaisi
no, nes darbininkai visi yra

turėjo links
mas vestuves, susituokė F. 
Linkus su A. Valukoniene. 
Smagaus jiems gyvenimo!

Mirė senas ūkininkas V. 
Grimala.

Oras pas mirs da nešaltas.

sveikata. Nekurie jau
Lrą, tai st. pauliškiai neva- nukeliavo pa* Abraomą, 

žiuoja. Todėl jei vieni ką L. U. ž. Draugija gerai 
daro, turi nuostolių, o jei ki- laikosi, bet nauiu nariu lie
ti ką daro, ir neturi naudos, pribuna. Ūkininku jaunimas

Spalių 25 d. moterų drau- laikosi nuošaliai: bet ne- ___ r______
gija buvo surengus maska- daug io čia ir vra. Katra* tik |Jet iaukiam žiemos, 
rado vakara. bet nedaug lie- galėjo, nusivijo paskui dole- Ūkininkas,
tuviu teatsilankė. Ar turės ri i miestą. Ant ukiu trūksta ---------------tuvių teatsilankė. Ar turės 
nuostolių, neteko patirti. 

Pereita mėnesi čia buvo iš

nycios nereikia. Jie neina 
melstis, bet nori tik išsigerti, 
pasišokti, ir užbaigtas kriu
kis.

Ten Buvęs (ar nebuvęs) 
turėjo žinot, kad tas jų 
“shoe box” egzistuoja jau 
per suvirš 20 metų, nuo ve
lionio kun. Mickevičiaus

no^ vieną kleboniją kurioj t-apsno 1 oave pranegu ame pamo_
nebūtų gaspadines. O ką jos ^iam-; ™^sciu^ Rag „ maneg pra-o nega_ 
ten daro su tėveliais, arte- J>ats ir kitus įagino. Gal net Ryti kitoms ne§ girdi^ jos

ir prasitarė sakydamas: 
mano ir ne tamstos biznis, ‘‘Valgykit, čia ne kiauliena; 
apie tai nevalia nei kalbėti. auo. šiokio valgio nr 
Mes turime tik klausyti, ka Turim vieną daktarą

mums bus nėr* “

vėliai su jom? čia iau ne

jie sako, o nežiūrėti, ką jie ir lavinsimės tasvk g.al su. , . .
laiku Nuo tu laiku Das Na->daro* ° jeigu tie darbe' Na> ir žmonės maumojo siprasim ir viens kitam jaįn <unku GiUbą Qaun-
Su randasi r chaiteril iHai iškila aikštėn- tai turime ^ltam vandeny išmirkytą nkžvvdėsim.

kalakutieną. Da,'kelis žodžius noriu

darbininkų. Paritaiko tokiu v Mum? Rflšnmn 
darbininku, kurie gavę iš KOhOma
ūkininko koki dolerį., tuoj Worce»ter. Mass.—Lap- 
skuba pragerti, o girti parė- kfičio 10 d. buvo nominuo- 
je.. pridaro ūkininkui di- jama Lietuviu Piliečių Kliu- 
džiausio nesmagumo. valdyba 1042 metams. į

gazietą. Bet kaip Lietuviu ūkininkų vra pirmininkus nominuotas Jo- 
išvažiavo mažai daug nepiliečių. bet dabar nas Dirvelis, be oponento. Į 

Tik iš vienos mo- nuskubo imtis pilietiškas po- vice pirmininkus — J. Mar- 
iškaulijo doleri, pieras, kurio* gana lengva cinkus ir Vincas Kriaunia- 

Mus “lietuviški mas- jis. Sekretoriaus vietai—Jo- 
ekret. 
nejus. 
Reini-

įaus. Užsigina komunizmo, kis. Iždo globėiais — Joną*

seviKisną 
girdėiau, 
ką pešęs. 
terelė*

"Lietuviu biznierių vra kaip tas šv. Petras I\ri*tau*. Dvareckas ir Jonas Endze-

buojasi. Iš to drąsiai galima ^t^ĮelibStai Pn2Fdėvė?o Beje’ baigiant valgyt, pra- pabrėžti apie tūlų moterėlių ^^^^TOna^geraL'^ 
spręsti, kad Nakrošius gy-Į rį— iall „J*; baščius paskyrė kelias jau- gūdi urną. \ iena tokia leide Minneapolio miestas vra
vas būdamas tikrai pateks į ^aHĮ •aUxr1 t įnink-U nas mergaites auku rinkti, pnėmė ant burdo lengvati- ’švai įr oražus Per
šventuiy tarp,. Bet kiti vei Daugeliu! tas nepatiko. M , y™ka, ku* pradėjo

su davatkom apie tai gerai žmon'feėmė murmėti: 
zmo. Mano nuomone yra to- R $1 00 iž
kia: Neleist vilko tarp avė- - J r 
lių, neleist ožio tarp mede-

galima to atriekti. Bet
rin hfrnMltaa b,wn va'! V™ ™ Dievo tarnu šventi 
nu bizni, negalima buvo va- be -liubo? Aš da mažas bu.

damas Lietuvoje girdėjau

sako, kad jeigu žmogus ne
moka savo vardo ir pavar
dės pasirašyti, nei skaityt, ir 
nepilietis, vargiai jam bus

ryt, reikėjo turėti ir kunigas, 
kurių jau nemažai ir perlei
do. Tiesa, biznis tame “shoe 
box’e” ėjo neblogai, kol ne- 
įsikišo šerifas.

Netekę kunigo, netekę 
“shoe box’o,” neturėdami 
kur pasidėti ir kas daryti, 
žmonės vistiek nenori atsi
kratyti nuo savo senų papro
čių. Kreipiasi prie kunigo 
Liūto. Liūtas pradėjo juos 
per šerengą valyti, nurody
damas jų betvarkę ir apsi
leidimą. Sako, nemanykite 
ir mane apjuodinti, kaip 
anuos kunigus apjuodinot ir 
jų vardą suteršėt Tvirtai ži
nokit. kad manęs nenuvesi- 
te į tą “šiubaksį.”

Pasirodo, kad p. Liūtas

trys. Turi tavernas ir bizni Šios apylinkės komunistai lis. Maršalka — K. Pauliu- 
iš svetim- gausiai aukavo Rusijai: kai konis. Į direktorių* — A.

kurie dėjo net po penkias- Kramilius, A. Kriaučialis, J. 
dešimt* dolerių. Jie tikisi šalavieius, M. Žemaitis ir 
tuo budu paremti Stalino kiti. Kliubo vedėiais —Vin- 
diktatura, bet ne skurstam eas Jaugedis, M. Pajauiis. 
čia Rusijos liaudį. Kaip iš Simas Žukauskas, Petras Ja- 
praeities via žinoma, komu- tulevičius. Visi geri vyrai.

lengvuti 
pradėjo

ir * Pil ko tiek kiek tik pini- Ąn.vlmkej yra daug žuvingų 
Po kiek laiko ii- <>zeru___ir didelių zuikių—to- .

— —n„4kwiA tnrUl kiu kaip Lietuvoj, čia juos nistų surinkto? auko* nenu- Jonas Dirvelis pirminin- 
gelis atsistojo ir išėjo. Kuni- d tnr; vadina “jack rabbit.” eidavo toliau kaip Brookly- kauja šiam Kliubui jau per
gas sako: Barzdos išėjo. .1 * * . «;• 'f... n: Farmos apie mus labai nas. Gal ir šiuo kartu bus tas; o<) metų. b- jis vadovauja
galvos paliko. ’v ‘ .„nvV^VLnn Vi. .važios, žemė gera. Gyvena pats. Nuvargintai Lietuvai ,geriausį Naujojoj Anglijoj

Taip ir užsibaigė ta va h^’ 1 ‘ daugiausia švedai, norvegai lietuviški komunistai nėra chorą. J. K.
karienė. k '--------------

Bet pirmadienio lytą po ^.®nt“ a”,.. ’ žinau, yra tik 3 nkininkaL Lt
niuo raieiu., o enau N. Galminas. ninkas.

da aukų reikia duot?” Dau- turėjo.

tokią dainą: , . . ...vVoreesteri pasklydo gan- ... ,.. . . . ,
Iš už altoriaus vikaras kad visus kunigų balių- PradeJ° klbb_ ir prie buvu-
ant klebono rėkia baras: įe buvusius svečius užpuolė sl.?s Sasparijnes, kad si Ją™
“Oi, tn seni. valdyk ranką, “pilvinė.“ Pradėjo vieni ki- ,^g,{Įta'!laUnZ4"^^^ 

tų klausinėti: “Ar tu neser- tu"’ Kadangi K yra kliubo 
narys, tai gaspadme kreipe-tegul Magdė šluosto

langą...” gi Susitikusios trys dzūkelės kliubą užtarimo, i\ur K.
(Toliau išleidžiam.—Rd,) jskundėsi viena kitai: “Ma- buvo pašauktas pasiteisinti.
Chicagietis sako kad nė- na dziedas visu nakei kaip !P'k°. pinną įseiy
v nicagieub sano, kuo ne- Išslvnlinin ” Antra ,s k1,nhn naštom kelia klm-ra žmogaus, kuris tuos rei- ^«cy> įssnoiiojo. Antra

kalus galėtų valdyti ir tvar-;sako.: “Oi tu sirdzele, ugi ii 
kyti. Manau, ar tik nebus iš į mani išpucė kaip kalnų. Ne- 
visų tinkamiausi? kun. Liu-i žinojau ni kur eic ni ku da-

Pažįstu ii ucr Hauc mc*1 Trecia sako z 4 As tu*, nv-T ’V P?1..0*4“® me : Ai... šaknimi tai VkS žmogus, g<tų. Tvirtinu, kad jis yra ver-ileJau jnmiera saKnucj, tai , . . *
tas būti Chicagoje neori- sugrauzmu, ale visciek nu- •>“**!kbuSos Roma? ' dzVnn s nie širdzi.” daug nukentėtukatalikų jdzina aPie širdzį. 
bažnyčios kunigu. Kun. Liu 
tas yra vedęs ir labai pavyz

gana gabus vyras ir gerai. dingai sugyvena su savo
suprantąs kaip dvasiškus 
taip ir svietiškus reikalus. Iv 
jis geras kalbėtojas. Kažin, 
ar tik jis ir nebus tas asmuo, 
kurio chieagiečiai taip jieš
ko?

žmona. Jis jau senyvas žmo
gus. Chicagoje jis turi nedi
delę savo pavapi ią ir bažny
čią. Jo patarnavimu parapi
jonys yra pilnai patenkinti.

Jurgis Slabuika.

z.
i

i n augi jo* 
Mark*as

pirmi- 
(Mar-

Angliakasiai Skaito Žinias

iš kliubo pastojo kelia kliu
bo menedžeriui ir taip ak
meniu sužalojo ausi. kad 
rodos reikės operaciją da
ryti. Užpultasis yra pirmei
vis žmogus, geras ir teisin- 

ir prisieina

Nora šis miestukas ir yra 
Davatkos pasakojo, kad apgyventas pasivadinusiu 

vienas kunigėlis irgi gavęs lietuvių piimeivių, vienok
“greitosios” nuo tos kalaku- jie daugiau įstatų peržengia
tienos. Girdi, laikydamas negu didmiesčių lietuviai, 
mišias rytojaus dieną vos tik Tame didžiausios kaltinin- 
užgiedojo “Dominus vobis- kės yra moteiys, ne* 
eum,” ir turėjo bėgti nuo ai- lengvatikius vyrus priveda 
toriaus. prie visokiu nemalonumu.

Apsirgęs ir vienas miesto Moteris.

jos

čia parodyta grupė West Virginijos angliakasiu, kurie 
skaito žinias apie atšauktą streiką.

AUKSINIS JUBILIEJUS.
Newark, N. J.—Vietos šv. 

•Jurgio Lietuvių Pašalpinė 
Draugija lapkričio 23 d. 
šventė savo 50 metų sukak
tuves. ši draugija yra se
niausia lietuvių organizaci
ja Newaike ir gerai gyvuo
ja. Jos turtas siekia per 
$30,000.

Rašt. J. Mikalauskas.

WQRCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

smagiausia užeiga.
GARDŽIAI PAGAMINTI V M.- 

GIAI IR ISSIGĖRIM M.
Visokia Peirtinė. Likeriai. Vynai 

ir vijokiij irdirbvsėiu ALUS.
via gaunama ir

ravieniaia numeriais
“KET EIVIS”

90 MILLBURY STREET
M'ORCESTER. M A SS.



Ketvirtas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Nu. 49. Gruodžiu 3 d., 1911 m.

Pasikalbėjimas 
L Maikio sa Tęva

IŠTREMTŲ LIETUVIŲ MIRŠTA 
SOLOVECKOSE SALOSE.

nėms. Paminklai busią sta
tomi netiktai kapinėse, kurį 
nužudytųjų lavonai buvo ’ 
palaidoti, bet ir tose vietose., 
kur .iie buvo raudonųjų nu
kankinti.

Kaune Raudonasis Kry-' 
žius suradęs jau daugiau 
kaip 100 vietų, kur bolševi

Apie 20,000 jų esą moterys 
ir vaikai.

Pereito ketvergo vakarą 
radiias padavė Raudonojo 
Kryžiaus organizacijos pra
nešimą. kad prieš savo žlu
gimą bolševikai išgabeno 
iš Lietuvos 60.000 lietuvių,

t-0. mote- i kajįuvo užkasę nužudytųjų.
rų n \aiKu. žmonių lavonus. Jieškoma iri

Pasilikę išvežtųjų namiš- daugiau tokių vietų, 
kiai iki šiol neturėjo jokių ----------------

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos IMS m* ■ ■■ —

—Maike. ar tu girdėjai valdžią, o lietuvius ištaraba- 
tokius eudus. kad musų tau- nijo j Sibyrą ant paseleni- 
ta gali pavirsti i nygerius? ios. O jeigu Lietuvoj butų

— Nekalbėk nieku. tėve. *>uvę nygerių, tai visi jie bu-
—Čia. Maike. nėra nie- ^.su ^rkom apsiženiję li

kai. Ve. komunistu gazietos n-A£erius kinų pamatę am
džiaugiasi, kad Naujorke i 
miesto seimą buvo išiinktas 
Mussolinio tautietis komu
nistas Kaėiųjonis ir nygerių 
kunigas Povylas. Reiškia, 
musų komunistai dabar ga
lės ženytis su nygerkom li
tas nygerių kunigas duos 
jiems šliubą.

—Kodėl tėvas darai tokia 
išvadą? Juk gali būti, kad 
tokių vedybų ir nebus.

—Tai kodėl. Maike. musu 
bulšiai taip džiaugiasi, kad 
tas juodas kunigas buvo įs
linktas?

—O iš kur gi tėvas žinai, 
kad jie džiaugiasi?

—Aš skaičiau Piu*eiko* 
straipsni “Velnio” gazietoj. 
Ar tu neskaitei?

Lietuvos žmonių ponavot. Ir 
aš tau pasakysiu. Maike, 
kad komunistai visi yra to
kie zdraicos. ne vien tik mū
siškiai. Ve. amerikonų bul- 
šių lyderis Brauderis net i. 
Rasėją važiavo, kad apsiže- 
nvt su regli cibulizuota žy- 
delka. Nors iis pats ne žy
das. ale norėjo paimt žydel- 
ką. kad paniekinus savo tau
tos mergas. Net faišyva paš- 
oortą padarė, kad galėtu ią 
Amerikon atsivežti. Dabar 
už tai sėdi džėloj uždarytas.

—Aš tuos faktus žinau, 
tėve. Bet tokio pavojaus A- 
merikos lietuviams aš vis
tiek nematau, koki tėvas 
matai.

—Tai gal ir tt
—Ne. tėve. aš tokio laik- žvdelkaitę Liklepojai. 

rašeio visai nežinau. —Ne. tėve. kol aš einu
—Na. matai. Maike. ar aš mokvklon. apie merginas aš 

tau nesakiau kad iš to dide- realiu galvot. Bet iš komu- 
lio tavo mokslo nebus nei nistu as nematau lokio pa- 
Dievui ga’bės. nei žmonėms yojaus dėl to. kad nedaug 
pažitko? Jau tiek metu eini J1-1 Xra musu visuomenėj. Tai

mis dienomis 
Kryžiaus organizacijai pa
vyko sužinoti, kad tie lietu
viai yra ištremti i Solovec- 
kas salas Ledinuotame Van
denyne. kur dėl stokos mais
to ir žiauraus šiaurės oro 
niekas ilgai gyventi negali. 

Kadangi visi ištremtieji

Naciai Nutarė Griau
ti Belgradą.

Prezidento Roosevelto
ofisas Baltuose Rūmuose iš
leido pranešimą, kad vokie
čiai esą nutarę subambar- 
duoti ir sugriauti ligi pama
tų Serbijos sostinę Belgra- 

, d3- nes, jų Įsitikinimu, iš į
lietuviai buvo bolševikų pa- Belgrado esąs vadovauja-, 
grobti vasaros^ laiku taip mas Serbijos partizanų ka- 
kaip jie stovėjo, be šiltų ras prieš okupantus, šių ži- 
drapanų. be patalinių ir už- nių VVashingtonas gavęs iš 
siklojimo. tai dabar iie te- iš slaptų savo agentų. Šitas 
nai miršta nuo šalčio ir pranešimas sako, kad vokie- 
bado. čiai planuoja apsupti Bel-

Raudonojo Kryžiaus ura- gradą iš visų pusių, kad nie- 
nešimas sako, kad i tas bai- kas negalėtų iš jo pabėgti, ir 
sias salas bolševikai yra iš- tuomet atidaryti artileriioy 
gabenę beveik visus buvu- ugnį. Tuo pačiu laiku mies- 
sius nepriklausomos Lietu- tas busiąs bombarduojama* 
vos valdininkus ir tarnauto- ir iš oro.
jus. kurie tik nespėjo pa- Londono “Daily Mail” 
bėgti. taipgi praneša, kad vokie-

Nežinodami kur bolševi- čiai ruošiasi sugriauti Bel- 
kai pagrobtus žmones pade- gradą, keršydami už Serbi- 
io ir ką su jais padarė, likę jos partizanu vedama kova. 
Lietuvoje ištremtųjų namiš- iš Vengrijos sostinės Bu- 
kiai dabar meldžiasi už is- Papešto pranešama, kad pe

reitą sąvaitę 500 serbu par-

Rusijos pakraščiuose ši darbininkų ta
rybų forma nebuvo žinoma, nes tenai, kad 
ir nelegalios, bet pakankamai stiprios bu
vo soc dem. darbininkų organizacijos, to
dėl, pav., Latvijos miestuose kūrėsi kito
kios revoliucijai vadovauti organizacijos, 
būtent: federatyviniai komitetai, kurie su
sidarydavo iš s.-d. rajoninių darbininkų 
organizacijų ir nacionalių s.-d. grupių at
stovų. Rygos Federatyvis Komitetas, pav., 
faktinai valdė miestą ir viskam diktavo sa
vo valią. Tai buvo didžiausio pasitikėjimo 
organizacija, jos rankos mostelėjimu galė
jo vykti ginkluoti sukilimai, generaliniai 
streikai ar kurie kiti revoliucijos aktai. 
Rygos Federatyviniame Komitete lietu
viams darbininkams atstovavo K. Vens- 
lauskis.

V. Europos darbininkams, turintiems 
profesines sąjungas, politines partija*, ži
noma, užėjus revoliucijos sąjūdiniam*, ne
iktų steigti naujų organizacijų formų. 

Taigi darbininkų tarybų forma Rusijai ti
ko todėl, kad revoliucijos metu nieko kito 
sudaryti negalima buvo. o autoritetingi va
dovaujami centrai privalėjo atsirasti.

sulyg servitutų, miškų, ganyklų, prigulėjusių į Ypatingai veik i buvo Peteibuigo dai i>i- 
seniaus gyvenimų, atlikti treciųjų teismui. ninku taw ha. su Chrustaleyu-Nosaiiu pi įe-

(Tąaa.)

5. Susirinkimas nutarė raštininką palikti tą 
pati. nes su juo galima susikalbėti vietinėmis 
kalbomis.

C. Susirinkimas nutarė panaikinti valsčiaus 
>udą ir kolaik nauja žmonių valdžia neįves šū
dų—visus reikalus nutarė atlikti trečiųjų sudu.

7. Susirinkimas nutarė valdžiai mokesčius ne
mokėti. savo gi reikalams (valsčiaus reikalams) 
rinkti mokesčius nuo turto (pažangieji mo
kesčiai).

8. Susirinkimas nutarė taisymą kelių ir visas 
kitas pridermystes atlikti pagal turto. Valsčiaus 
rėdą paskirsto, kam ir kokios pridermystes rei
kia atlikti.

9. Susirinkimas nutarė, kad valdžios miškai 
butų pavesti valsčiui, kad tais miškais pavelyta 
butų naudotis visam valsčiui, labiausiai netur-j 
tėliams.

10. Susirinkimas nutarė nebeduoti valdžiai ir 
penams pustyti miškus (parduoti užsienin) ii

, i-edaleisti saviems tą daryti, bet saviems reika
lams galima pirktis ar nuo ponų ar nuo vals
čiaus rėdos.

12. Susirinkimas nutarė nebegerti degtinės.
šakyje. Šitoji darbininkų taryba, nelauk
dama kol kas bus ir ušbėgdama valdžiai

remtuosius. Po du kartu 
ka* savaitė visose Lietuvos 
bažnyčiose ir namuose yra 
laikomos pamaldos už iš
tremtuosius.

Daugeli pagrobtųjų bol
ševikai nužudė. Dabar ne 
visa Lietuva ruošiamasi sta
tyti paminklus žuvusiems 
r.uo bolševiku teroro žmo-

tizanų buvę užmušta 
1,100 paimta nelaisvėn.

SAKO, LIETUVOS ŽMO
NES DEDA VOKIEČIAMS

“AUKAS.”
“Deutsche Zeitung im 

Ostland” rašo: “Kauno mie-
_______________________  sto valdyba nutarė visa mie-
~~ ; ' "—;-------~ " sto sodininkystės Įmonių šių
Petaiil Nesiskubina metu vynuogių derliu, kuris
Dėtis Su Hitleriu. SSt
Jau senai pranašaujama, čių kareiviams. Ji parėdė, 

kad Francuzija susidėsianti kad vynuogės butų pristaty- 
su naciu Vokietija, bet kol tos Kaune esančioms karo 
kas da formaliai ii nėra susi- ligoninėms.” Reikia atsi- 

miesto 
kaip ir,

maršalas Petain. kuris dabar prie bolševiku, sudaro vo- 
skaitosi Francuzijos galva, kiečių paskirti žmones, 
nelabai nori su Hitleriu susi- Kitam numeryje tas pats

jau i kokia dėjus. Žinios paskutinėmis minti, kad Kauno 
dienomis sako, kad senis valdybą, panašiai

i škulę. o da nežinai, kad Či
kagoj. ant Halstedstrvčio.
Stabro dužeininkai druka- 
voia toki neiperi. ką žmonės 
vadina “Velnio” gazieta!

—Tėvas, turbut. kalbi 
apie “Vilnį." ar ne?

—O gal ir tain... Biesa* 
juos ten žino. Bet enivei.
Maike. toj gazietoi Prasei- 
ka nraneša visai Stalino na- mas. C) to razumo iau ir taip
kalendai linksmą žinia, kad 
nvgeriu kunigas išrinktas i 
Naujorko miesto valdžią.

— Reiškia, iš to komunis
tų džiaug mo tėvas sprendi, 
kad ne ruošiami pačiuotis su 
juodveidėmis?

—Tpssal Aš <>aHu bečyt iš 
čielo kvotorio. kad mano žo
dis išdnikh

neleisti valdžiai atidengti monopolį ir žiūrėti,i už akįu> spaiįų 19 d proklamavo spaudos 
kad miestely ir sodžiuje niekas nepardavinėtų Į Įaįsvę> į,uodžio mėnesio pradžioje ji išlei- 
degtmes. do finansini manifestą. Šios tarybos auto-

13. Susirinkimas nutarė visus tuos. kurie eis. ritėtas augte augo. Lapkričio mėn. panašia
su valdžia ar kurie seniaus jai padėdavo, visus • tarybą suorganizavo Maskvos darbinin- 
šnipus. išdavikus, — boikotuoti, t. y. nebeturėti į kai.Po to, darbininkų tarybos pradėjo kur
su jais jokių reikalų. tis Sevastopoly, Vladikaukaze . Nikolaje-

14. Susirinkimas nutarė, kad kiekvienas so-įve* Dono Rostove, Samaroj, Charkove,
džius turi statyti sargybą iš apsiginklavusių. Kostromoj, Saratove ir kitose vietose, 
apsigynimui nuo valkatų ir vagių. Krasnojarske susidarė jungtinė darbinin-

15. Susirinkimas atrado, kad socialistai yra kų ir kareivių taryba.
Lapkričio pabaigoje visiems buvo paaiš

kėję, kad Rusijos sostinėse grūmėsi dvi 
darbininkų tarybos ir caro

dorais žmonėmis, kad jiems rupi išgelbėt žmo
nes nuo vargų, kad socialistai per spėką nerei
kalauja niekur pinigų—todėl susirinkimas nuta institucijos* 
rė priešintis kiek galint prasiplatinimui visokių vajd^jog aparatas. Pirmasai turėjo neribo- 
valkatų. dirbančių socialistų vardu, ir kovoti su ja masjų pasitikėjimą, antrasai rėmėsi 
netikrais socialistais. ginkluotąją pajėga. Darbininkų tarybų,

5. Susirinkimas nutarė, pranešti kunigams, federatyvinių komitetų ir atskirų revobu- 
Skapiskio bažnyčioj nebesimelstų už carą. cinių organizacijų autoritetas ir jėga bė

ginkluota ja
16.

kad ___
17. Susirinkimas nutarė pranešti krautuvnin- matant augo ir grėsė sugriauti caro val

kams. kad jie nebepirktų! daugiau patentu. džią ir visą jos sistemą. Visiems aišku bu-
18. Susirinkimas nutarė, kad ribos Skapiškio vo, kad susirėmimas turi Įvykti, ne? revo-

valsčiaus butų permainytos: prie Skapiškio vals- liucija ir reakcija nesutaikomi buvo. 
čiaus turi prisidėti visi kam parankiau su Ska-, Daibininkų judėjimas lapkričio pabai- 
piškio valsčių turėt reikalus, o nuo Skapiškio ffOįe iglafkė pirma ji suiungtaji valdžios ii 
valsčiaus gali prisidėt prie kitų, kam su kitais pUržu.azijo? puolimą, būtent: lapkričio 28 
'.aisčiais parankiau. dieną buvo suimtas Peterburge darbininkų

19. Susirinkimas nutarė apgarsinti minėtus tarybos pirmininkas Chrustalevas-Nosa-
viršui nutarimus visokiuose laikraščiuose. ras, jr tuo pačiu metu sostinių fabrikantai

Nutarimai priimti vienbalsiai. paskelbė daibininkam* lokautą. Gruodžio
Po nutarimais daugybė parašų visose kalbose. 3 dieną buvo suimta visa Peterburgo dar-

dėti. Petain esąs tos nuomo- laikraštis rašo: “Alvtaus ap- 
nės. kad Hitleris da nėra ka- skridęs lietuvių ūkininkai Į- 
rą laimėjęs: jis gali da ir vykdė rinkliavą fronte ko-

, . . . , - pralaimėti, šitokia nuomo- vojantiems vokiečiu karei- ^ctuiua ouvu ,-uc.nmvvu ^uu^uuo
\ieiia. Anua. n tie pa ia.« ne Petain remiasi vėliau- viams. Jie “paaukojo” 23L- mis. Skapiškėnai visai teisingai palietė vn ;ęs gmkluotu sukiumu ir ba i av ų nu -
ne liauni žmones. sįais nykiais įvairiuose ka- 408 kilogramus javu, 48,- mišku klausima ir nutarė neduoti “valdžiai!£,als ^*as^vos Satve*e-
visi jau apsivedę. ro frontuose, būtent:ro frontuose, būtent: 390 klg. bulvių. 3,360 pauk-

—Tai ka*. Maiko. kad 1. Franeuzai gavo žinių, ščiu, 2,950 kiaušinių, 1,350
beiauni. Seniai dabar pasiu- kad vokiečių nuostoliai Ru- gymlių. 290 klg. mėso* ii 
tesni da ir už laimus. Anot sijos fronte labai dideli, didelius kiekius lašinių, 
tos patarlės, "žilė gyjvov o nors ir ne tokie baisus, kaip sviesto, medaus, sūrio ir bai- 
velnias vuodegoi. Karsta* rusai sako. Rusai skelbia, tiniu. Be to, buvo sulinkta 
komunistas namatvs kur ny- kad Hitleris netekęs jau 6.340.40 įublių grynais pi- 
gerka. tai ir gud bai ražu- 6,000,000 kareivių. -gaiš.”

2. Da nežinia kuo pasi-
Dievas nems davė nener- baigs karas Afrikoie. Jei 
daug. Pamatvsi. kad mano anglai fašistu* tenai sunai- 
žodis išsinildys. kins, tai šiąžiemą Hitleris

~ ~ negalės prieš Suezo kanala
ATĖJO LIETUVON IR padalyti jokio žygio. 

IŠGRIOVĖ JOS TILTUS. 3. Mussolinis vėl pradėio 
Bolševikam* susprogdi-įspirti Hitlerį, reikalauda- 

p.us tiltus per Nemuną, gv- mas Francuzijos kolomiu. 
ventoiai per upe keliami durias Hitleris seniau mm

vokiečiuVadinasi, pats 
laikiaštis pasako, 
plėšia Lietuvos ūkininku* ir 
tą apiplėšimą vadina “au- 
kavimu.”

kaip jie,

ir ponams juos pustyti (naikinti),” pasisa- Iš Maskvos sukilimo meto atmenu Plies
kė už šnipų boikotą, reabilitavo kunigu ir nės mušius, kur per kelias dienas ėjo siuar- 
i rovokatoi ių šmeižimus socialistų, pripa- kus susirėmimai ir kovos su caro kariuo- 
žino gyventojams teisę laisvai apsispręsti mene. Pastai oji ir Maskvos Priesneje ir 
prisidedant prie Skapiškio valsčiaus ar daugely kitų vietų mūšiuose su sukilusiai? 
re n io atskiriant. Akyva ir tai, kad Ska- daibininkais pavartodavo net artileriją, 
piškio kunigai vis dar už carą meldėsi ir Maskvos sukilimas tęsėsi iki gruodžio 29 
šiuo klausimu nutarta tinkamai kunigai dienos. Kad numalšintų Maskvą, iš Pelei - 
sutvarkyti. burgo buvo pasiųstas Semenovskis gvardi-

Penktuiu metų pradžioje jote skapiškė- £*PU1^ pulkininku Rimanu priešaky.
. ar nemokėjo ir nedrįso taip konkrečiai t0’ M^?Jr._daLgllie^ia“.",aĮf,n?:!- 
savo ir visuomenės reikalais įupintis. o tų

.. per upe _______
Tu pamatysi, keltais ir laiveliai*. Laikras- žadėjo. Dėl tų prižadu ta>n 

kain Bruklyne ir Čikagoj čių žiniomis, per Nemuną ii JŲ dabar kilti neeutiki- 
neužilgo oi adės bėgioti iuo- Neri Kaune kasdien perke- mai< ...
di mizarukai ir prusokiukai. liama po 20,000 žmonių. Taigi Hitlerio padėtis v»a 

Kiekvieno lietuvio širdis desperatiška. Jis gali būt da

VOKIEČIAI LEIDŽIA
LIETUVOJE DU LAIK

RAŠČIU.
Lietuvoje pradėta leisti 

vokiečių laikiašti. kuri* tū
lė? dv’’ ’aida*: Kaune ir Vil
niuje. Kauniškė laida vadi
nasi “Kauener Zeitung,” o 
vilniškė — “Wilnaer Zei-

pačių metų rudenį, skapiškėnai visuomeni 
niai subrendo ir kitais žmonėmis pasidarė.

jas — pulkininkas Minas. Rimanas ir Mi
nas sugniužino Maskvos sukilimą, štur
muodami atskirus namu*, fabrikus ir gal- 

veikimo kaipĮlieti kliMIVIIMU IK nnctlc CtflIlVJlIVzlI IIO IM«I • 1 *1 1 T’ r» • . *1
Tokia gaivinanti ir auklėjanti revoliucijos R’mano \e 1
caliii hnvn šiandien atmenu geležinkelio garvežių

mašinisto Uchtomskio sušaudvma. Rima-
M«skvo» sukilimas. r ui buvo pavesta numalšinti Kazanės gele-

JUS. tUKStanCIUS JU lSZUOe 
arba ištrėmė, o paskui bėg
dami išsprogdė didžiųjų 
upių tiltus! Kokią teisę jie 
turėjo naikinti musu šalies

spiauti. Bet aš žinau. Maike. 
kad lietuviški komunistai 
Amerikoj išvirs Į nygerius. 
ba iie yra tokie paukščiai.
Ka r.eapkenčia savo veislės
Jie visada myli savo lizdą _ _____
'•ij],askudyt Juk tu matei. pj^YS Sl'VADžIOTOJAS 
ka> oė’osi Lietuvoj. Kaip i

'turtus

sitaria, kad laikraštis turė
siąs tai pininkauti “Adolfo 
Hitlerio nacionalsocialisti
nei idėjai.” kuri leidžianti 
pasireikšti “naujai teisin
gesnei žmonių ir tautų sugy-

TRAUKINIO KATAST
ROFOJ SUŽEISTA 53 

ŽMONES.
Mississippi valstijoj aną

dien iššoko iš bėgių keleivi- venimo tvarkai ” 
ms traukinys ir visi vagonai

karui su japonais. Rusiios darbininkai iki kareivių buvo apšaudoma*. Sukilėlių va- 
revoliucijos neturėjo jokiu organizacijų. išsigelbėjo, bet mašinistas Lchtomskis 
Dabar, iškovojus laisves, teko skubiai or- P° £’° drąsaus žygio buvo pagautas ir su- 
ranizuctis, organizuotis ne Į palyginamai maudytas.
ramia* piofesines sąjungas, bet Į tokias or- Gruodžio mėn. ginkluotieji sukilimai 
ganizacijas, kurios vienu mostelėjimu su- vyko daugely Rusijos vietų. Visur visu 
trauktų tūkstantines darbininkų minias, smarkumu ėjo vidujinis karas. Be pulki- 
Tokia organizacijos forma savaime susi- ninku Rimano. Mino, Sibiro geležinkeik. 
rado lig tik pati darbininkų masė savo re- linija, malšindama sukilusius Sibiro mies- 
voliuciniuose veiksmuose pasidarė viena- tus, ėjo generolo Rennenkampfo ekspedi-, , . « ««   st • _ • •• •• T a • • • > — -

... . . . i Vieno veiksmo Komedija. Pst«Sėlik >tMm<i VaiSKaS uzeme Ben. Rumšas. Gana juokingas veika- į11 u .
į nėn. Šitoj katastrofoj viena 
moteris buvo užmušta mirti
nai, o 53 asmenys visaip su
žeisti

nusirito nuo pylimo pakal-

J.pi Ir. \Tail*:<s |»;i*ThTp 1 k»-

Rašto Istorija Parai A B S<T<r,iij:en sutaisė Sermas. Aprašo, i” būdu žmonas rašvti išmoko, kokiu l.udn iš
dirbo sau rasta kielv’tna amoniu tau 
ta ir tt. Chi. ajo, !'•“* ; -e?Aodan-ts .

kai pradėjo generalinį streiką. Streikuo- yoje šalyje ėjo mirtinos kovos, kurių cent- 
jantiems Peterburgo darbininkams buvo re buvo Maskvos sukilimai. Visiem aišim 
reikalingas vadovaujanti* štabe*. Jis tuo- buvo, kad Maskvos gatvėse sprendžiama 
jau atsirado ir susidarė iš fabrikų ir dirb- tolimesnis Penktųjų metų revoliucijų, 
tuviu atstovų, kurie ir sudarė darbininku likimas
taryba (soviet rabočich deputatov) . (Bus daugiau) - —4

i l
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Kaip Gyvena Darbininkai, Kur Socialis
tas Majoras Valdo Miestą.

JIE UŽDIRBA PO $132 
PER SĄVAITĘ IR ‘‘GE
RIA TIK ŠAMPANĄ” 

Bridgeport, Conn.

duris sekmadienio rytą, nes Daugelis jų čia mokinasi 
doleris yra reikalingas jam amatų, šiuom laiku čia dai 
ir jo šeimai. vis yra reikalingi toolmake-

Nelabai senai man teko riai; paprastų darbininkų 
būti Brooklyne, tai vienas čia netrūksta.

t ’v“!?* .“Pasakyk Pastaraisiais laikais čia
kalba didieji New Yorko man teisybę apie Bridge- 
dienraščiai. Šitam miestui portą, kiek ten darbininkai 
pripažįsta, stambų kreditą dabar uždirba.” Jis sako: 
žvmųs žmonės, kurie žino “Komunaciu gazieta ‘Laiš
ko šitas miestas yra vertas. Vė’ rašo, kad Bridgeporto 
Nesenai iš WMCA radio darbininkams moka tik 30 
stoties buvo transliuojama centų į valandą.” Taip, gir- 
paskaita: “The story of di, rašo iš Bridgeporto kokis 
Bridgeport as a defense ten komunaciškas žleužas. 
n£s TaW "°™ ™ I’4sak'li

—ikS, k«XdU«.kirbL.

nalasė Tad lai būna leista ir man žin?n?a darb|: Atlygi- lietis, ir kuomet dabartinis 
man tarti žodį kita apie šį ?ln\as P? SL2° 1 Ya” majoras Dr. Jasper McLevy
beveik stebuklų miestų. Pir- dvaitėj?* Bo'l’ vi- pi-^U •“"‘Matavo i
ma kart man čia atsibeldus, Y; miesto majoro vietą kaip
Jasper McLevy pirmu kartu lJ k?J? Socialistų Partijos kandida-
kandidatavo į majorus, kaip V“t .40 'al<tndų sąvaiteje. tas, aš Jam atidaviau savo 
socialistų kandidatas. Da- ^ikta\ga^ Bridgeportas tuomet
bar Jasper McLevy tamau- turėJO 92’000 gyventojų,
ja iš eilės jau penkta termi- uždirba $13~.o0 i są- Demokratai su republiko-
ną. Jasper McLevy šiandien Va5.fk. ....... nais lošė savo politišką “fut- Bndgeporte
jau nėra paprastas Mr., bet
jau Dr. McLevy. Wesleyan 
universitetas suteikė jam 
“Doctor of Municipal Ad- 
ministration” laipsnį.

Bridgeportas tuo didžiuo
jasi. Ir kodėl nesididžiuoti.
Socialistams ir kitiems Dr.
McLevy’o rėmėjams nerei-
Srėdlv?rLrt?°Demokratu gai darbininkų, kurie nė- partijų politikieriai s 
ir Ranuhliknnn nnrtiin ,a. Jung. Valstijų piliečiai, suktybėmis privertė vi

pradėjo atsirasti {vairios rū
šies soeialės tvarkos laužv- 
tojų, todėl policija tokiu1 
pradėjo imti už pakarpos ir 
teismai juos tinkamai nu
baudžia.

Kuomet aš kalbu apie ši 
miestą, kalbu iš savo patyri
mo, kaip senas gyventojas, 
nes pirmą kart aš čia atvy
kau 1907 metais, ir jau hu
nu Jungtinių Valstijų pi-

Sužeisti Kasyklų Pikietininkai

Taip streikuojančių ir norinčių dirbti mainerių Brownsvillėj, netoli nuo Pittsburgho. 
buvo Įvykęs susišaudymas, per kuri sužeista 11 žmonių, šiame vaizdelyje matosi du su
žeistieji pikietininkai Unionttowno ligoninėj. Guli Stepaniak, o pasilenkęs prie jo kalba 
Mike Seket. Dabar tas streikas jau atšauktas.

Vokiečius Užpuolė 
Rusiškos Utelės.

Žinios iš Berlyno sako, 
kad visgi vieno dalyko vo
kiečiams tenka Rusijoj pa
simokinti. būtent, uteles nai
kinti. Rusiškos utelės tiek 
užpuolusios vokiečių armi
ją, kad Berlynan tapo pa
kviesti įusiškų pirčių specia
listai, kurie dabar mokina 
vokiečių armijos inžinie
rius, kaip statyti garines pir
tis ir kaip jomis naudotis. 
Tokias pirtis vokiečiai sta
tysią savo kareiviams Rusi
joj. Jos esančios reikalingos 
ne tiktai sveikatai užgrūdin
ti. bet ir utelėms naikinti.

$1.000.000 DOVANU OR
LAIVIU MECHANIKAMS

Douglas Aircraft Co.. ku
li samdo 35,000 darbininkų, 
nutarė siu metų Kalėdoms 

; išdalinti jiems 31,000.000 
dovanų. Douglas orlaivių 
oiibtuvės randasi Califomi
joj ir Oklahomoj.

ocialistinės Kitos trys partijos gram” savo editoriale svei-

nuosu tį. Socialistai ištikro prana- juos piešė visokių sektų ir gavo 12,456 balsus daugiau, laivą per praeitus aštuonis 
šavo viską teisingai, bet ių politiškų partijų demago- negu visos kitos partijos su- į metus. Visi kritikai pripažį- 

................. ' ' ’ ’ ,-x . ?ocjaiistuj majorui gabu-

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad Kaune Įsisteigė Vokieti
jos nacių skyrius. Laikinuo
ju jo viršininku paskirtas 
Kauno komisaras Kramei .

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokiu vaistu nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų šėlimo. 
Taipgi turiu Galinda Gydymo Mostu 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu tterą. 
patarimu ir busit patenkinti.

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. VYater St., Philadeiphia, Pa.

sva 
ver
gą, jei darbininkas 
norti sutinka dirbti.

Žinoma, gali būti vietų, balsas atsimušdavo į dar ne- gai. Ir todėl “po dviejų me- dėtos krūvon, 
kur moterų darbai nėra ge- susipratusių žmonių ausis, tų” republikonai su demo- Beje, demokratų sąrašu 
riausia apmokami—ypatin- Vienok Bridgeporto senų kratais jau nebesugryžo ėjo ir du lietuviai. Linksma 

savo ■ “gelbėti miestą iš socialistų ir sveikintina, kad ir musų 
privertė vietos vergijos,” kaip tikėjosi tam- broliai politikoje dalyvauja 

lap-ĮBet štai ką pasakė “The 
sočia- Bridgeport Post” anie de 

Jasper mokratų ir republikonų! 
'ai- kandidatus. Sako: “Vietos

žiau už darbo valandas, nes Rūtinio laipsnio—“To 
nepilietis darbininkas visai. ]įmit." Skolų buvo $15

mą ir sąžiningumą.
A. J. Viznis.

BALTI M ORĖS SALIUNE 
AREŠTUOTA 250 

ŽMONIŲ.
Baltimorėj vieną vakarą

o the dyba tapo išrinkta penktam demokratų ir republikonų; vienoj tavernoj susimušė du
T_5,000,- iš eilės terminui. O kodėl partijos turėtų būt dėkingos vyrai. Policija suėmė abudu

negali gauti darbo defense 000 ir daugiau skolų mies- taip? Atsakymas lengvas, tiems žmonėms, kurie apsi- ir nuvežė užgrotų. Vėliau
dirbtuvėse. Daugelis juod- fas jau neturėjo teisės dary- Per praeitus aštuonis metus ėmė kandidatuoti ir stoti, didelis policmanų būrys ap-
rankių darbininkų šiandien jr Miesto taksų kolektavimo socialistai įrodė, kad jie yra oponentais socialistų admi- supa visą taverną, kur šoko

__  _ _ _____ ______  sąu pirštus kremta, kad pra- aparatas jau buvo perėjęs į vietos gyventojų draugai ir nistracijai, žinodami, kad dvi nuogos šokikės, ir suėmė
ėmė rėkti kad~ieigu miestas c4tY.le. nePa^rupino tapti pi-: valstijos rankas, nes Bridge- sąžiningai dirba žmonių la- jie bus skaudžiai sumušti." visus buvusius tenai žmones 
pateks’ i socialistu rankas Didelė dalis tokiu Sporto miesto kreditas buvo bui. Per aštrioms metus savo Taip, čia pasakyta teisybė. 250 iš viso. Rytojaus diena

' * ’ V13. šių dienų komunistai, žuvęs. Miesto darbininkų sunkaus darbo socialistų Ta padėka priklauso ir buvo teismas. Policmanai
kurie iš pilietybės tik juok- algos buvo nemokėtos. Alie- miesto administracija, ne- dviems musų broliams lietu- paaiškino, kad suimtieji i-
davosi. Šiandien jie labai' rt0 tiltai, kuriuos taisė ii žiūrint sunkiausio krizių ir viams, kurie stojo su demo- žeidę policijos autoritetą,
norėtu atsigerti is to indo, i;naujus statė demokratu ii nedarbo, ne tik neskolino kratais, kad gauti lupt. So- nes areštuojant mušeikas jie

abiejų senų 
tiju sukčiai pamatė, kad so
cialistų kandidatas Jasper 
McLevy gali juos visus iš
šluoti lauk iš miesto admi
nistracijos vietų, jie visi 
kaip už liežuviu kariami

tai visos bažnyčios busian
čios uždarytos, kad visas 
biznis susmuksiąs, nes dirb
tuves turėsiančios kraustvti«

RAUMENŲ GĖLIMĄ!, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Paan 
Expelleris. kuris yra r.u ltnnn»n*u i»
kurį naudoja tūkstančiai žmonai. Virš 1d 
milijonų bonkučių parduota, kas Ih’db'a jo 
naud'nguma. Reikalauk;t tikrojo z'

VPain- Expcllerio 
dėžutės.

su inkų
P A I N • E X P r. r

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.
KNYGA—

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių birų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių aiiiralų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
• Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik Su centų, i 
Kama su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
g-riausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas: <-) 

MIK Al. \l SK \S 
vT

MASS.

toja gražia 
tuvių kalbą ir yra veikli so
cialistų tarpe moteris.

Po rinkimu ir visa laikai

dai*vti - - —___ __ __ ______  ______
Bet socialistams paėmus tokioje laisvoje salyje, Hai paėmė miesto administ- nuošimčių, kuriuos per kovą 

miestą tvarkyti nieko pana- haip Amerika, nepasirūpino;raciją į savo rankas. Geriau socialistų administracija nu
šaus neatsitiko, nors repub- piliečiu, tai tokiu lai-. ęakant vietos piliečiai ir na- mažino. Namų taksai taipci
iiL-^n,! iv riomrvb-vutn Hunm. kctarpiu, kaip dabar, daug' gųjvinink-y, kurie jau ne- buvo žymiai sumažinti. Irlikonų ir demokratų dema
gogai žmones baugino. Prie
šingai: dirbtuvės netik ne
išsikraustė kitur, bet jos čia 
auga vis didyn ir vis naujos 
dygsta. Bažnyčios čia turi

i ♦ CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

tikro-
Vincas šniulkštis paiieškau sesers ; {

vietos spauda labai gražiai Elzbietos šmi lkstytes. i«“>-i; nadarvlas i u - • • • TT na Zanku kaimo. Prienų pa ra p.. ; } . ... "bdbų. kalbėjo apie majorą Mc-1 Kalb.eriskių vaisė,aus. l-irniiau ‘ap'lc, .7?; ’•
senų par- Levy, ypatingai su paridi-Jvcnt> ra. Kas zin.. i-.s a<irc-;, f,.1’;

šlavė republikonus ir demo- tijų grafteiiai. Kartą gudiųs Jžiavimu kalbėjo apie jį'turiu’švarbų’rcikaia. ’! k‘“"a '■ ♦kius kItus
viravlos kuomet jis gavo “Doctor of! Yin. Šniulkštis

ministraciįos aparatą sočia- prieš miesto rinkimus nuėjo Municipal Adminis‘;ation" 1 V!1OX 1 ’ ’"'1' !'"
listams. Miestas tuomet tu- nas majorą McLevy pasisiu- laipsnį. Suprantama, kad Kur ^v<-na jonas žemys. ,s
rėjo jau apie 148.000 gyven- lyti balsuoti už ii. supranta- miestas ir io piliečiai gali i-^tuvos k,iVs is įsian.ižių kanu...
rojų. Po 1929 metu praridė- ma. už senai ju įprastą atly- tuo didžiuotis, ,nes tai yra 'kad ’u-yve-.u? Ana’nkS‘7!»<*,’l
:usi depiesija—bedarbe čia ginimą — pinigus. Socialis- nepaprastas dalykas, gauti roit- ,Xs *;su /.emiines
buvo be galo skaudi, nes as AlcLe\\ . uem's atsake, miestui tokią garbe, kokią;šaukt, tuojaus tei<-,a,nu
Bridgeportas yra darbinin- “Balsu už pinigus aš neper- o-avo Bridgeportas. Tai yra- u: M^oias Leonas 
kų apgyventas miestas. Su- ku. Balsus aš turiu sau už- pirmas tokis atsitikimas vi-į Buenos Ams. Argentina. •
stojus dirbtuvių ratams suk- dirbti. \ ietos piliečiai, kurie soje Dėdės Šamo istorijoje

pasitikėjimo į toki žmogų begalėjo toliau leisti' politi- "'ocialstai neperka 
negalima dėti. Tad nereikia kieriams save išnaudoti, iš- kaip tai darydavo se 
stebėtis, jei tokie darbinin
kai čia Bridgeport e ir kitur kiatus ir perdavė miesto ad- demokratu kliubo 
gali būt daugiau išnaudoja - • • ' ' ' *

tokia laisvę, kokios man ne- mi- , . . , 
teko kitur pastebėti. Tiesa, DarbmmKų algos eta yra
bažnyčių biznis, regis, su
mažėjo. nes ios turi čia viso
se miesto dalyse savo iška
bas. Iškabos skersgatviu 
keliese, su rodykle, kad 
švento Roko bažnyčia tiek

vidutiniškai geros. Tai liu
dija ir tas faktas, kad strei
kų čia visai nėra. Ir O. P. M. 
—“Office of Production 
Management” — nripažista 
Bridgenortui aukščiausi kre-

ir tiek blokų į tą šoną. Vie- (]ito. la»Ps”i V? glaudu darb- 
noje miesto gatvėje randasi ^avių ir darbininkų koope- 
dvi iškabos prie vieno stul- ravin}? valdžios reikala- 
po: Dirbtuvė B. Į tą šoną, o vl™a155 defense programoje, 
šventos Onos bažnvčia į Bridgenortas turi kelis 
priešingą pusę. Pamaldos tą prievardžius: jis na žino- 
ir tą valandą. mas kaino “Industrini Ca-

Tokiu bažnyčių iškabų nitai of Connecticut,” nes 
čia niekas nedraudžia. Bet čia yra daug visokių dirbtu- 
tokių kunigų biznio skelbi- viu. Jis vra žinomas ir kaipo 
mų gatvėse nebuvo matyti “amatninkų miestas:” tai 
anais demokratų viešpatavi- gal dėl to. kad čia išdirba 
mo laikais. Socialistai nėra mašinas, kuriomis pigiai na- 
žmogaus laisvės varžytojai, gamina gerus automobiliui 
kokiais juos piešė senų par- Dabar čia stato mašinas 
tijų demagogai. Jeigu žmo- greitai orlaivių gamybai, 
jnis nori eit bažnyčion, tai Gal dėlto kone visos orlai- 
io privatus dalykas. Sociali- viu išdi r b y s t ė s jieško 
štai to nedraudžia. Bridgepoite amatninkų sa-

Šiuo laikotarpiu čia dau- viems darbams. Kadangi š’

darbininkai neteko dar- mato skirtumą tarp mano kad miesto maiora<

Toks

ŠIUO ailre-

S. S. Aasrot, VVilniinsrton. Uel. 
Buenos Aires, Argentina.

Vėlesnis adresas laiškams sekan- 
|tis: M. Iz'onas, Gail - Bado 737. 

gaUtŲ Kurie žinot Jono žemio adresu. ,,ra
šau man pranešti. <!O

j J mus ir (sustiprina 
i | oda. a,,c. uz bonką.
‘5 ALEXANDER’S >»« t

• .Vicju ir Oda Gedančiu
J Mišiny.-............. ........... ~ ___ .
I plauku šaknims ir Odos gydymui. ,
• .">0 centų už banką. *
} Pasižymi savo 
t šiam :>er Pas: a :
• vienytų Valstijų.

HAIR
REFRESHING TONIC J

. . ♦ \ ais»u >
tvduo'c ,,ėl •

reiumu. P 
visas dai

n,n- . 
Su-

ALEXANDER’S CO.
III W. BRO \V

t
t
• t

SOLIU BOSTON, MASS. •

buvo demokratu pali- ue man moka kam algą. musu idėios draugas vra Rimas, kurie užbaik savo Tain. socialistai balsų ne- rainikuojaJmas už savo gra- 
riebias gyvenimo dienas—, perka. Balsus gauna uz darbus.
gal ir ant visados. Šitaip da- ?^vo sąžiningą darbą. Vietos dienraštis, “The
lykams stovint, daugelis ne- u? kurį gauna dar ir atlygi- Tjme star,” parašė editoria- 
susipratusių vietos lietuviu, nimą—algą. . . lą antgalviu: “Bridgmoit
*u kuliais man tekdavo susi- Praeituose miesto linki- Marches On.” kur tarp dau- 
tikti, tyčiojosi ir juokėsi,1 muose socialistai politinių gelio gražių komplimentų 
kad ne ilgam socialistai lai- ginču su savo oponentais maioro Dr. McLevy adresu 
mėjo miesto rinkimus. Esą, nevedė. Jie stojo prieš pilie- jp Bridgeporto miesto gar- 
nraeis du metai, ir tuomet čius su savo astuonių metų bei, ant galo ve ka pasako: 
demokratai ar reoublikonai į lekordu, kuriame nei viena “Jasper is steady. Jasper
vėl sugryš. kaip “išlaisvinto- senų partiiu nepajėgė įrody- ?Ound. Jasper is fearless.
iai iš socializmo vergi ios.” ti bent kokį netikslumą. Jasper ishonest. The people 
Mat, daugelis žmonių buvo! Komunistai turėjo vos know all these things. He 

- hasn’t changed: \vhy should 
the.v.”

1 “The Bridgeport Post” 
tik religijos priešai: kad paėmę u kandidatas gavo vos tik sako: “Atmaina nebuvo pa-nyčia, eina i dirbtuve. Kodėl dirba. geria

taip? Todėl, kad dirbtuvės išampana.” tai čia privažia bent kirkia valdžią į savo 127 balsus! Vienok komuni- geidaujama. Vietos piliečiai! 
aukas, iie pirmiausia išnai- -lai rinkimu kampanijoje pareiškė tatai <avo balsais. įuž sekmadienio darbą moka vo visokiu žmonių įs visu

daugiau negu už paprastą; Amerikos kraštų, o daugiau-! kins bažnyčias. Nors tai bu- pusėtinai sielojosi, 
dieną. Darbininkas piipra-isia turbut iš Pennsylvanijos j vo labai liukas įranki* kovai Ji čia paiso! liemokratai su- 
tęs dolerį vytis; kuomet yra
proga doleri sugauti, tai jisprabėga ii pro bažnyčios

v
jaunų 
dirbti

rs. irtai daugiausia! prieš socialistinę ideologiją, rinko balsų 8,381; republi- 
vaikinu, kurie nenori j vienok kitur jis ir dabar ikonai, 3,929; socialistai, 

anglių kasyklose, tebėra vartojamas. Bet ,25,225’

bet kas Mums paliko tik palinkėti' 
majorui McLevy kuo ge-( 
riaušių pasekmių jo darbuo
se.”

“The Bridgeport Tele-1

XXX ALE IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 

alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms,- ar parėms. visuomet užsisaky
kite Brockerfs XXX Ale, svečiai juom i bus patenkinti.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2271.
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TVĮoterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

AR GALIMA NUMIRUSĮ
ŽMOGŲ ATGAIVINTI?

Retkarčiais tenka iš žmo 
niu girdėti ir spaudoje skai 
’yti. kad miręs žmogus da' 
nėra miręs, kad jį esą gali 
ma dar atgaivinti.

Dr. Alexis Carrel yra be 
ne pirmaeilinis šitos teorijo. 
propagandistas. Nesenai ji: 
nuvo prisikalbinęs net laku-

sukėlė daug sensacijų, 
skelbdamas, buk jis palai
kąs nuolatini pasikalbėjimą 
u savo dviem sunais. kurie 

nuvo užmušti kariaujant 
Francuzijoje 1914—1918 
metais. Senis Lodge tiek bū
ro Įsitikinęs i tą savo išmis- 
!a. kad net ir viešai buvo

ną Lindberghą. kuri akredi pradėjęs apie tai skelbti. Ir 
tavo kaip "amžinos širdies' 
veikimo išradėju, išgirdę 
tokiu sensacijų Amerikoje 
Sovietu Sąjungoje atsirado 
da prašmatnesniu ekspertu 
kurie sakosi atgaiviną negy
vėlius net po keliolikos va 
landų arba už dienos ir ki
tos po numirimo.

Gamtos mokslas yra laba 
plati dirva. Joje yra vieto:

Bostone būdamas jis tvirti
no. kad su numirėliais, esą 
ralima susikalbėti. Niekas iš 
nokslininkų jam, žinoma, 
tetikėjo, bet kaip akredi- 
uotam m oks! in in ku i 
tedrvso nei priešintis.

niekas

Kadangi prof e s o r i u s 
• i.odge susilaukė virš So me- 
, ų amžiaus ir žinojo, kad ne- 
; ižilgo ir iis bus vienas iš tu

visokiems mėgin i m a m s. ' negyvėlių, su kui iais pašau- 
Daugelis mėgikų kartai: is 'norėtų susikalbėti, ta’ 
peržengia mokslo ribas ir iš- iis pagaliau sutiko, kad kiti 
lenda su vienokia ar kitokis ; mokslininkai patikrintų j( 
sensacija. i šmislytą teoriją ir padare

Dr. Carrel. be jokios abe- i ųj Anglijos mokslo akade- 
jonės, yra didelis moksliniu- į mija tam tikrą sutarti. Ti
kas. Jis moka protauti, tyri- {sutartis buvo maždaug to-, 
nėti ir aiškinti moksliška: j kia: mokslo akademijai: 
tezomenas. Jo raštai, jo dar- ; ^Vo pusės išrinko tam tikrą 
bai. idėjos tatai parodo., komisiją, kuriai prof. Lodge 
"Amžinos širdies" veikimas : ’šdėstė visas savo su numirė- 
žinoma, yra jo išgalvota: ■ 'iais susižinojimo paslaptį: 
mechanizmas. Ir sitas me . mokslininkai, iš kitos pusės 
chanizmas nėra išgalvota: Į išklausę savo kolegą, sutiko 
per naktį: tai yra daugelie ’tęsti jo eksperimentą. Jie1 
metų moksliškas tyrinėji- ■ nutarė, kad profesoriui Sii 
mas, paremtas eksperimen- Oliver Lodge'ui numirus, li
tais. Pavyzdžiui. Rockefel- kusieji jo di augai paskirtą, 
lerio institute, Nevv Torke dieną, valandą, minutę ii 
vištos širdis. įdėta i tam tik- į sekundę pašauks ji ir pasi- 
ą skiedinį, veikia jau vir: kalbės. O jeigu Lodge neat- 

30 metų. kuomet pati vist? silieps. tai reikš, kad tarno 
senai jau nuėjo i dulkes ii •nėra teisvbės.
dujas. Tokis ilgas širdie? į j^ajp sutarta, taip ir pada- 
veikimas, žinoma, atkreipė, rvta. kaj likusieji Lodge 
mokslininkų dėmesį. . Dr. draugai ji pašaukė, jis neat- 
Carrel. vienas to instituto įsilief)ė. '.Jie šaukė ji vėl ii 
tyrinėtojų sveikatos mokslo..bet joi-jo atsiliepimo 
srityje, pradėio galvoti: ]ei-;negavo jje jaukė ir laukė, 
gu vištos širdis gali tiek ilgai kada mire? Lodge juo5 pa. 
veikti, tai kodėl nepamėgm-, jauks> kaip buvo sutarta, iiei 
ti didesnio gyvūno širdį įdė- nesulaukė nei pagal sutartai 
ti žmogui? Kitaip sakant. data$, nei kitokiu ženklu, 
kodėl nesveiką žmogaus sir- Pasirodė, kad teisvbė ne- 
di nepakeisti sveika katės. irvva.
sunies. avies ar jaučio sirdi- Sovietų mokslininkai irgi
ml- ............ neiškentėjo neisikišę. Pasi-

Aha. teorijoje išvados vra yauSę moksliškos rūšies 
galimos, bet tikrovėje ne. .-ensaciiu iš kitur, jie prade- 
Vadinasi, padaryt žmones ;0 skelbti suradę būdą at- 
šunasirdžiais, avinsirdžiais. gaivinti mirusi žmogų kad ir 
jaučiaširdžiais negalima, ir. ,)0 kelių ar net keliolikos 
žmoniškumo žvilgsniu, rei- valandų. Tokia sensacija, 
kia pridėti, kokią gi žmogus ;>jnoma. reikia priimti tik 
iuri teisę isp.ėsti širdį kitam: i-gpj sensacija !»• manvti. 
gyvumu, kuriam gamta taip kad čia moksio rubežiai vra 
pat leido gyventi ir naudotis jeržen<rti
jos gerybėmis? žmogus gal " Tokios'sensacijos dažna’ 
yra tik tiek ankstesnis gyvu- 5una panašios i šoukininku 
nas uz kitus, kad jis išmoko t,ik?us po Lodge’o 
ant dviejų kojų vaikščioti.

Pasiremiant vištos širdies 
veikimu skiediny ir šios ga
dynės technikos mechaniš
ku tobulėjimu, tapo išgalvo
ta "amžina širdis.’’ Kiti ją 
vadindavo "Lindbergho šir
dim." da kiti—"mechaniška 
širdim." Ji nėra niekas dau
giau, kaip tik tam tikras me
chaniškas aparatas, sunars
tytas iš stiklinių ir guminių 
vamzdelių — aparatas, ku
ris veikia pats savaime 
Vamzdeliuose tekantis skys- 
t imas (nudažytas vanduo 
taip balansuojasi, kad pada
ro nesustojanti veikimą. Ta 
yra taip vadinama Lind
bergho “amžinoji širdis."

Dr. Carrel su ta savo iš
galvota "mechaniška širdi
mi" betgi nediyso išeiti už 
mokslo rubežių. kad nepra- 
įasti savo moksliško pre— 
tyžo. Čia jis prisikalbino 
Lindberghą. apie kurį laik
raščiai savo laiku prirašė 
daug sensacijų, kad Lind- 
berghas. girdi, išrado "am
žinai veikiančią širdį.”

Anglijoje nesenai mirė

šiai:

pasi-
imo" 'U savo mirų- 
sunumis. Amerik*

NUMARINTA !HJV KA
MEROJE

štai ta San Franciscos bandi
tu gaujos va ;«•. Juanita Spindi, 
kuri uz zn:ogžu(i> st;; buvo aną

žymus fizikos mokslininką- ūi*n numarinta duju kameroj. 
Sir Oliver Lodge. Jis taipgi Sai. Quentin kalėjime.

buvo atsiradęs net tam tik
ras biznis — dvasių iššauki
mas ir lodymas jų už pini
gus. Apsišvietusi publik: 
sensacijas paprastai ir pri
ima kaip sensacijas. Bet ka
dangi jos ateina iš mokslo 
institutų, būna skelbiamos 
aukštų mokslininkų, tai ten
ka kartais ir susidomėti jo
mis.

Prie tokių galimybių ai 
negalimybių tenka pridėti 
dar vieną sensaciją, apie ku
rią keli metai atgal buvo 
plačiai rašoma iš Califomi- 
jos. Vienas galvotojas tena' 
buvo sumanęs, kad žmogų 
esą gaiima Įšaldyti i ledą ii 
padėti i šaldytuvą ant keliu 
šimtų metų. o tada (pagal 
sutartį l ištirpyti ji iš ledo ii 
jis atgysiąs tokiu pat žmo
gumi. kaip buvo Įšaldytas. 
Tam buvo atsiradęs ir “uk- 
vatninkas.” Tik gaila, kad 
valdžia Įsikišo ir 
"nothing doing.”

Bostonas jau nuo senai 
yra žinomas kaip aukščiau
sias Amerikoje mokslo cen
tras. Veik visi žiuri į čia. ką 
Veritas pasakys.

Musų klausimas tebėra 
tas pats: ar žmogus, kuli 
gydytojas pripažino miru
siu (status exitus), gali buti 
dar gyvas? Ar jis dar gali 
buti atgaivintas? Ar jis dar 
gali gyventi? Ir, pagaliau, 
ar gali buti teisybė, kad 
Maskvos gydytojai, paėmę 
mirusi žmogų iš šaldytuvo, 
gali dar atgaivinti ir tikrin
ti kad tokis žmogus dar tik
rai gyvena?

Atsakymas i klausimą be 
faktų, be Įrodymų, be tyri
mų, nėra atsakymas. Ap
svarstę klausimą šaltai rasi
me, kad čia į-eikalingas eks
perimentas. O kad padarius 
eksperimentą, reikia gyvo 
ir sveiko žmogaus, kurį rei
kia numarinti ir mėginti ji 
vėl atgaivinti. Pakol kas iš
rodo kaip ir kvaila kalba, 
kad Amerikoje nebūtų tokio 
žmogaus: juk vien tik auto
mobiliais kas metai būna 
užmušta apie 100,000 žmo
nių.

Vienas medikas sumanė 
kreiptis Į valstijos kalėjimą 
ir gauti eksperimentams nu- 
elektrizuotas žmogžudys. 
Tuojau buvo sužinota, kad 
kalėjime randasi dar jaunas 
ir sveikas vytas, kuiis turės 
mirt elektros kėdėj.Vadinas, 
buvo gera proga išmėginti, 
ar ištikrujų galima negyvėli 
atgaivinti.

Vieną rytą, dar ankst’ 
prieš saulės užtekėjimą, kai 
elektros sriovė parėjo per 
kalinio kūną ir valstijos Įsta 
tymai tapo patenkinti, jo 
kūnas, dar šiltas, buvo ati
duotas čia pat laukiantiems 
ekspertams, kurie dėjo visas 
žinomas, galimas, teoretiš
kas ir kitokias pastangas 
kad ji atgaivinti. Juk jis tik 
prieš penkias minutes kal
bėjo.

Čia netruko jokios specia
lybės ekspertų, kurie žinoję 
ką daryti. Anatomikai, fi
ziologai, patologai, chirur
gai, patarėjai ir "jusu šei
mynos gydytojas” — kiek
vienas savo vietoje, kiekvie
nas atliko savo užduoti pa
gal laikrodžio sekundžių ro- 
dykli ir “aukštosios koman
dos” Įsakymus. Po dviejų sv 
viršum valandų darbo, eks
perimentas nedavė jokių pa- 
ekmiu.

Vietinis Dr. W. J. Brick- 
Jev, kuris nesenai padarė 
oficialu gydytojų draugijai 
nranešimą, pareiškė, kad 
‘tęst upon an electrocuteo 

•vmderer... failed to restore 
ifc " kad “he was dead be- 

yond recall.”
Tokiu budu, pasikalbėji

mas su numirėliais, atgaivi
nimas nabašninko paimto iš 
šaldytuvo, atgaivi n i m a s 
žmogau* po 100 ar 500 me
tų via niekas daugiau, kaip 
tik sensacija.

Dr. D. Pilka.

Jfd/ė Ar Kvailyste

štai Raymond Vann. 25 metų amžiaus kunigužis, kuris šio
mis dienomis vedė misijonierą Ix>u Wilkins. 70 metų am
žiaus "panelę." žmonės klausinėja, kas juodu suvedė krū
von: meilė ar kvailystė?

Pirmos Pažintys.
[Spausdindami šį pirmutinį 

p lės ONOS PUCETAITfiS ra
šinį, norime painformuoti sava 
skaitytojus, jog autorė yra nau
ja šio skyriaus bendradarbė ir 
gabi rašytoja. Ji pasižadėjo ra
šinėti m ūsų Moterų 
dažnai ir mes tikimės,
raštai musų skaitytojams pa

vęs nepažinus... Rytoj ten, 
mažam būrely, susipažin- 
sim. Tu pamatysi mano sie
lą. o ne veidą; o aš—kas Tu 
esi... Mes busim kaip tie se
nai susipažinę draugai... ne-

Skyriui perskirs mus nei tolis, nei 
kad jos juros draugų... Nors kartais 

, bus taip maža laiko, bet mes 
mintim aplankysim viens ki- 

!ta... O, kaip brangi, brangi
. tiks.—Red.]

Kiek pamenu, ten buvo . - , rr,
daug žmonių. Pamažu mes bus musų pažintis.... fu ne

liksi man tik minioj ištartas 
vardas. Tavo siela draugiš
ka, atvira, be išeiginių rūbų, 
Įneis Į mano sielą ir pasiliks 
joj amžiui, kaip širdy moti
nos Įspausti paskutiniai žo- 

! džiai...
Mes tik vardą ištarę pra

einam daug žmonių, kurie

slinkom pro juos, tai čia tai 
ten sustodami. Žmogus 
prieš mane eidamas mane 
vardą minėjo praeiviams, c 
praeivių man. Aš moteries 
išdailinta šypsena visiems: 
atsargiai nusišypsojau, man
dagiai galvą palenkiau.
• minią, susto-i mums pažinus liktų taip ar-
jom. Mano veidas persta- ,imi draugai/To.
te, apsiniaukė, pailgėjo. i dėl turim stengtis per pir- 

**Ąčiu už supažindinimą, ,nias pažintis prieiti arčiau 
ištariau, bet mano širdis ver- prje žmogaus sielos, o ma- 
kė. “Nei su viena ir nei si žiau kreipti domės Į jo iš- 

i vienu nesusipažinau...’ vaizdą, rubus ir tt. Akim 
I Taip, minioj, kada žmo- matykim kuo mažiausia, o 
gus užsidėjęs savo šventa- širdim jauskim ne tik už sa- 
dienius rubus, neprieisi tv ve, bet ir už kitus...

i

MERGYTEI.
Kodėl gi. mergyte, nustojai rašyti
lr saldžiais žodeliais man sielą kaišyti?...
Vai ilgu. mergyte, ir širdį taip spaudžia.
Tu tyli. ir trauki man ašarą graudžią.
jaučiu dar malonų ant lupų saldumą,
O atvaizdą skaistų it žarą rytuos’
Matau aš. jaučiu ir ilgiuos skaistumo.
Vai ilgu mergytės, vai ilgu man jos...
Vis laukiu, vis žiuriu, o laikrodis sukas— 
Sekundos, minutos—tik bėga ratukas, 
štai Sakalas grįžta!—Pro šalį sau skrenda... 
Nors šaukiu ir mojų. bet manęs neranda...
Ilgiuos malonių, baltųjų rankelių.
Ką spaudė ir glostė man skruostus švelniai; 
Tų degančių meile žiedriujų akelių.
Ką vėrė į sielą galingai, jautriai.

J. S—tis.

BAIGIANT VAIKUS AUKLĖTI.

prie jo asmenybės, širdies... 
Nesusipažinsi su juo. Nors 

ijo vardą iratsiminsi, bet jo 
asmenybė tau lieka kaip 
gatvėj praėjusios porelės ro~ 

i mansas—nejaustas...

Ona Pucetaits.
Los Angeles, Cal.

ŽUVŲ PASAULIO BE
SOČIAI.

, T . . .A. . Išrodo, kad kuo mažiau
i Jei as negaliu prieiti prie jggįvy^ęs gyvis, tuo daugiau 
tavęs , laisvai, draugiškai. jįs suvartoja maisto ir visai 
moteriškai, tai mes negalim ne^urj sotumo saiko. Yra pa- 

. susipažinti.^ Jei tu, tavo as- stebėta, kad žuvu pasauly 
menybe, isskyrus tavo var- knkės merliuzos? lydžiai,

įdą nepalieka manyje nei menkės ir baisieji rykliai,
menkiausio atsiminimo, tai kurie niekad netuii laiko 
mes nesusipazmom. _ pailsėti, bet visuomet gaudo

Jei tu is gegužinės parė- įr jyja už save mažesnius 
jęs savo batus nuo kojų im- owius

j damas galvoji apie tuos ba-------------------------------------
. tus, o ne apie susipažinusius, NUŠAUTA
i tai tu tą dieną likai be pa
žinčių.

j Ar atsimeni tuos vakarus 
{—ten toli, priemiesty—kaip 
mes vienos subėgdavom

“Keleivio” Moterų Sky- guočius, tokios mergaitės kambarėlin su gitarais, man- 
riuje telpa daug gražių ii patiki jo melams ir “meilės” dolinais. dainom? Ne, nebu- 
naudingų aprašymų apie žodžiams, o vėliau suviltos vom užsidariusios tik vie- 
vaikų auklėjimą. Labai ačiū atsiduria ant gatvės. Gėdos nos. Kiekvieną kaitą būrely 
už toki gerą darbą! ir susikrimtimo apiimtos, to- atsirasdavo naujų. Kiek ido-

Aš manau ioe- nebus nro kios nelaimingos mergaitės maus, draugiško pasikalbę- šalį da~ dfk 5X.iPn« “ I»«os sau gyvė jimo, nuoširdaus klegesio! 

ir apie tėvų užduotis bai- anma- Į Tavo gyvenimo pasauly
giant vaikus auklėti, apie Motinos, kurios myli savo naujas žmogus... Laikyk tu 
jau užaugusius vaikus. Kol dukteris ir trokšta joms lai- ji savo širdy ir prašyk vietos 
vaikai dar maži, tai motina mės, neturėtų leisti jas vie- tarpe jo draugu. Nors daug 
yra laimingiausia, nes ji nas Į svetimus miestus darbų metų praėjo, bet jų veidai 
juos nuolatos mato ir žino jiekoti, jei tuose miestuose neišnyko iš tavo širdies, 
ką jie veikia; bet kitaip bu- neturi giminių ar gerų pa- Slaptai tu juos dažnai min- 
na vaikams užaugus. Ne- žystamų. " tim aplankai, nors ir nežinai
viena motina sudžiūsta ii o_____ •____ : ___ kur jie gyvena ir kaip. Tu

New Yorkietė modelistė Ja- 
nette Wood, kurią šiomis dieno-

Sunams jUOS esl pažinęs
vaiku, kuomet jie nesugrįžta Pata.n^W- Kiekvienos nuori- g^g atėjęs ant šios žemės ----- ----------------------------- -

laiku4 li Jdf ho nos ir tevo užduotis vi a ikal- smft{rn įliT nokinti istorija suvienytų valstijųlaiku. Ji sėdi be - • > k d žmogų gan pažinu... siaurines Amerikos
viai ir vU As ZmaU> TU’ Nuo atsiradimo ir dar prieš

belaukdama. Jai vaizduoja- J?®1 S?™ wjai mane vakar pažinti, pri- atradimą Amerikos iki i89c me.
suomet gražiai įr-dorai SU šiai r»rio mnnoc tik minine Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 5 e tai prie manęs uk miniu. kokio žia uda žn.Onės gyveno

pražilsta belaukdama savo 
vaikų, k

miego per ištisas naktis jų ^rbtn 
ama. Jai vaizduoja-

si visokios galimybės. Ro-

il gi reikia gerų ;lloa nažin«*s kaip Žmo- mis nušovė jos vaikinas F. Rabe.

dos^ io“ vaikus dMžiau^ jomis “P**** Kad nejieš- akiu t ltii ndaiS “ ^otų sau draugės ant gatvės., akį“A^
® J Susipažinęs su mergaite, ku-

Kad to išvengus, motina ri jam patinka, tegul nueina 
privalo savo dukrelėm pa- Į jos namus ir susipažįsta su 
tarti ant gatvių kampų ne- jos tėvais, o jei ja kur nors 
stovėti ir Į praeinančius vai- vedasi, tegul pasiima ją iš 
kinus akytėm nemirkčioti, namų, jos tėvams matant, o 
Jei pasitaiko kui* nors susi- ne kur nors ant gatvės kam- 
pažinti su doru vaikinu, ir po stovinėti ir nosis varvinti, 
jis jai patinka, lai ji ateive- Jei vaikinas nutaria mergi- 
da jijj namon ir supažindi- rią vesti už žmoną, tegul 
na su savo tėvais. Jei mer- parsiveda ją namon ir supa- 
gaitė nori su juo kur nors iš- žindina su savo tėvais.
eiti tai jos motina turi žino- T . d !
ti kur: motina pnvalo pa- kfe ’bus
klausti vaikino ir kur iis gy- . . . .»
vena. kas jo tėvai ir kokios Jaus,s

kori kim kas laimingesni. .
Brooklynietė.tautos, kad žinotų su kuo 

jos duktė draugauja. Taipgi
meigaites reikia persergėti, LIETUVIU LA IŠVEŠ MY- 
kad jos nesėstų ir nevažinė- LCTOJU DRAUGYSTE 
tų automobiliuose su nepa- waukegan, ill
žystamais vyrais, kad po valdyba imi metams. 
laikui nereikėtų gailėtis. Jos Mačiulis — pirm-.nin*as.
Kas metai tūkstančiai tokių St'
neišmanėlių būna išgėdinta 733 Lincoln st., Waukeg«n. in. 
ir dažnai nužudyta. Sutana Gabrio—nutarimą rait.

j didmiesčius darbų Jies- Kemocia-turtų rait.
koti privažiuoja daug jaunų 720 Vine Place, Wauke<an. in. 
mergaičių iš mažų miestelių a m
arba nuo farmų. Jos yra dar kasos globėjai 
nepatyrusios ir nežino Į ko- D. Lauraitis, K. Ambmzunas. 
kias pinkles galima patekti. K
Susitikus, kokį nors ištvirkę- Susirinkimai būna paskutini ne<Mt*
lį, kuris sakosi esąs prof esi- kotno m«n«.io. t:oo v. p* jį**.

Liuosybės Svetainėje, kamp. sth trjonalas arba didelis pini- Adam* šts.. waukenn. 111.

tik minios 

tu meldi, kad
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 

... x 18(*«. P«sl- 3G4. Gražiuose audimonepatikčiau tavo miestą ta- apdaruose............................ §225

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, 8EIMYNUKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
$LS.

Kiekvienas 
Kiekvienas
siųst "Monay L _____ . _ _ ___
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo 
resą ir nepamirftkit prilipyt utS centus marką.

» tarMą papaaM sava kayuyaą atiaėta kwyga- 
austpirkęs tą knyga pasMžiaags. Piniinf ir 
iy Orderiu.” Popiannias gatima siųsti tiesi©}?

jreriaasia
papras- 

M Kekivio” ad-

-KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Suomijos socialdemokratai 
apie Baltijos valstybes.

SPAUDA. j Jungtinių Amerikos Vals-

Latvija: Tauta ir Simboli.. ! tiju priminimas Suomijai 
Latviją Nepnklausomy-j tfe Rusij * vietoje

I.
ANGLIŠKOJI AMERIKOS i

bės sukaktuvių proga “The
New York Times” lapkričio
18 dieną įdėjo vedamąjį, 
kurį kaipo charakteringą ir 
vaizduojantį amerikiečių 
pažiūras į mažų tautų laisvę 
beveik ištisai ir paduoda 
me:

“Latvijos Respublikai lo
jalus išeiviai šiandien šven
čia dvidešimts trečią sukak
tį. Jie turi liūdną, bet jaudi
nančią istoriją peržvelgti.
Per septynis ar aštuonis 
šimtmečius jie turėjo ma
žiau negu generaciją visiš
kos nepriklausomybės. Vo
kiečiai, švedai, lenkai, da
nai ir rusai buvo jų viešpa
čiai įvairiais laikais. Jų po- 
versalinė nepriklausomybė 
buvo laimėta po smarkių 
mušiu su bolševikais. 1940 
metais jie prarado nepri
klausomybę rusams. 1941 
metais net dar sunkesnė na
cių ranka užgulė juos. O 
vienok per visas generacijas 
latviai, kad ir po įvairiai? 
vardais, pasiliko skirtinga 
tauta...”

“...Po didžiojo karo Lat
vija turėjo konstitucinę de
mokratiją, kurioje net dvi
dešimts astuonios partijos 
rangėsi dėl balso. Po to ji 
turėjo švelnią diktatūrą. Ne
galima Įsivaizduoti tokios 
ateities, kurioje bent viena 
iš tų padėčių pasikartotų, 
arba kurioje Latvija arba 
bet kuri kita maža tauta bus 
visiškai laisva tarptautiniuo
se santykiuose. Neabejoti
na, kad mažų tautų sąjunga 
yra sekantis žingsnis po to 
kai Hitlerio tvarka bus su
malta. Bet dabartinė kova 
prieš Hitlerį bus pralaimėta, 
ir civilizacija bus pažengusi 
atgal, jei Europos mažumos 
tokios kaip Latvija negalė? 
kontroliuoti savo vidujinių 
reikalų, negalės vystyti savo 
kultūros ir nebus saugios 
nuo agresijos. Didžiosios 
valstybės nekuomet nesusi
lauks taikos, jei mažosio? .. 
tautos, tokios kaip Latvija, I nyjos socialdemokratų par- 
nebus saugios." ! tijos susirūpinimas nėra be

‘ pagrindo.
.Naciškasis teroras toks pat, 

kaip ir staliniškasis.

“New York Herald Tri
būne” lapkričio 2 dienos nu
meryje įdėjo nuolatinės sa
vo bendradarbės Sonia To- 
mara straipsnį, kuriame jį į 
dalinai paduoda ištraukas iš 
pasikalbėjimo su gen. kon 
šulu J. Budriu ir dalinai sa
vo mintis. Straipsnis gana 
išsamus informa t y v i n i s 
daugiausia nukreiptas prieš 
dabartinę nacių Lietuvos 
okupacija. Tomara straips
nio pradžioje rašo:

“Lietuva, suspausta tarp 
naciškosios Vokietijos ir So
vietų Sąjungos, skaudžiai 
nukentėjo nuo abiejų savo 
kaimynų, ir jos gyventojų 
skaičius sumažėjo 200,000 
arba dešimts nuošimčių visų 
Lietuvos gyventojų, pasakė 
Jonas Budrys, Lietuvos ge
neralinis konsulas New 
Yorke, remdamasis gautais 
pranešimasi iš savo. šalies.
Jis apibudino sunkius per
gyvenimus, kuriuos turėjo 
žmonės iškentėti laike vie- 
nerių metų sovietinio reži
mo ir pasakė, kad jie tiek 
pat kenčia ir dabar prie na
ciškos tvarkos."

Toliau straipsnyje kalba
ma, kad sukilėliai išviję bol
ševikus buvo suorganizavę 
naują Lietuvos vyriausybę, 
bet vokiečiai neleido pulk.
Škirpai atvykti net į Kauną, 
o sudalytąją valdžią priver
tę atsistatydinti.

tęsusi karą toliau, kuo ji tik 
pasitarnauja Vokietijai, su
kėlė politiniuose sluoksniuok 
>e savotiškų ginčų. Daugelio 
laikraščių manymu Suomija 
esanti atsidūrusi tarp kūjo 
r priekalo. Jei karą laimėti, i 
Vokietija, tai neabejotinai 
ji paverstų Suomiją vasali
ne valstybe panašiai kaip ir 
daugelį kitų, o jei karą lai 
mėtų Sovietų Rusija, tai ji 
vėl užsimanytų tęsti savo 
agresorišką politiką ir pasi
stengtų Suomijai atkeršyti.

Suomijos reakcija į Jung 
Amerikos Valstijų primini 
mą čia sekama su didelii 
susidomėjimu.

Lapkričio 20 d. “The 
New York Times” paduoda 
“Associated Press” sekan 
?ią žinią iš Helsinkio:

“Suomių Žinių Agentūra 
nuginčijo šiandien Sovietų 
užsienių komisariato neigi 
mą, kad esą Suomija vedan 
ti tik apsigynimo karą. ii 
taip pat paneigė rusų tvirti 
nimus., kad Sovietų Rusija 
davusi Suomijai nepriklau
somybę.

“Suomių dominuojančios 
Socialdemokratų Partijos 
organas pabrėžė, kad Suo
mija esanti labai suintere
suota Baltijos valstybių at
eitimi ir išreiškė viltį, kac 
Vokietijos civilinės valdžios 
tenai įsteigimas esąs tik lai
kinas. Vokietijos naujoj? 
santvarka tenai turėtų buti 
panaikinta ir laisvė po karo 
grąžinta Lietuvai, Latvija? 
ir Estijai, pareiškė ‘Suomei? 
Socialdemokraati’.”

Iš savo pusės galime pri 
dėti. jog tai yra labai gerai, 
kad laisvę išsaugojusios Pa 
balčio valstybės vadovau
janti partija atkreipė dėme 
sį į Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos likimą. Pastarųjų trijų 
valstybių likimas prikišamai 
parodo, kas laukia Suomi
jos, jei karą laimėtų hitle
riškoji Vokietija, todėl Šuo

liari. Dabar lenkų-lietuvių 
bičiulystė prie kryžkelio. 
Mes jieškome tikrų bičiulių. 
Ar lenkai panorės laimėti 
sau bičiulius į šiaurę nuo 
Lenkijos?” — baigia klau
simu adv. K. Jurgėla.

Iki šiol į šį įdomų straips
nį atsiliepimo nepastebėta.

III.
BRAZILIJOS SPAUDA.

Lietuva—Siaurės auksas.
“Revista da Semana,” 

leidžiamas Sao Paulo mies
te, kur esama stambios lie
tuvių kolonijos, šių metų 
rugsėjo 27 d. laidoje pa
šventė visą puslapį iliustruo
to priedo Lietuvai. Straips
nis užvardintas: “Kaunas, > 
a cidade campo de bata- i 
Hia.” Jis parašytas Franchi- ' 
ni Netto, kuris 1937 metais’ 
lankėsi Nepriklausomoje j 
Lietuvoje. Straipsnis paįvai- Į
rintas 5 nuotraukomis iš tuo tarpu juk visas pasaulis 
Lietuvos gyvenimo: Kauno žino, kad šalia bolševikų di- 
vaizdų, Vytauto Didž. Mu- džiausi Lietuvos nelaimių 
žiejumi, Užsienių reikalų kaltininkai yra vokiečiai, 
ministerijos rūmais, tipingu nes ne kas kitas Lietuvą už- 
Lietuvos kryžiumi ir lietu- j rašė bolševikams, kaip x11' 
vaite tautiškuose rūbuose.

Šis vaizdelis parodo šarvuotus vokiečiu trokus Krymo pusiasaly. Krymo pusiasalis yra 
Rusijos Florida. Be to, tenai randasi garsioji Sevastopolio tvirtovė, po kurios kanuolė-
mis stovi Juodųjų Jūrių 
laikosi.

laivynas. Visą Krymą vokiečiai jau užėmė, tik Sevastopolis dar

PANAIKINSIĄ MUITŲ 
SIENĄ TARP LIETUVOS 

IR VOKIETIJOS.

li.
LENKU, UKRAINIEČIŲ, 
ŽYDŲ, RUSŲ IR KITŲ 

SPAUDA.
Lenkai jau siunčia drabu

žius į Sovietų Rusiją.
“Nowy Swiat” lapkričio 

21 dienos laidoje praneša, 
kad pagaliau, lapkričio 15 
dieną iš New Yorko išsiųs
tas pirmas transportas nau
jų drabužių į Sovietų Rusi
ją lenkų “pabėgėliams.” Vi
so pasiųsta dvi ir pusė tonos 
(5,184 svarai).

Lenkijos-Lietuvos santykiai.

“Nowy Swiat” lapkr. 12, 
tilpo adv. K. Jurgėlos straip
snis apie lenkų-lietuvių san
tykius.

Labai ilgam straipsnyje 
autorius nušviečia tuos san
tykius ir nurodo, kad dabar 
butų laikas išnagrinėti juos 
ir prašalinti nesusipratimus. 
Jis primeta lenkams infor
macijos šališkumą apie Lie
tuvą — jie per savo spaudą 
ir žinių agentūras stengiasi, 
kaip seniau taip ir dabar, 
prikišti lietuviams provo- 
kiškumą.

“Mes siekiame Lietuvos 
nepriklausomybės, niekuo
met neišsižadėsime Vilniaus 
ir, jei oficiali Lenkija pripa
žins tuos siekius teisingais 
neturėsime ginčų — būrime 
sąjungininkais ir bičiuliais, 
kaip senovėje, tik be unijos, 
kuri pas lietuvius nėra jiopu-

> • • • »»*• • ' ► * . • •'». ą s \ %

Straipsnyje 
istorinių žinių 
kovų su kryžiuočiais. Napo
leono ir spaudos uždraudi
mo laikotarpio. Aprašyta 
nuotraukose patiekiami vai
zdai ir plačiau aprašyta vė
liavos nuleidimo iškilmės 
Karo muziejaus sode.

Tai tikrai gražus ir dėkin
gas brazilo žurnalisto gestas 
Lietuvos atžvilgiu, patie
kiant skaitytojams taip gau
sių žinių ir gražių vaizdų iš 
Lietuvos gyvenimo.

Pastebėtina, kad minimo

tik
naciai, nes tik jų sutikimu 

patiekiama ■ Lietuva buvo bolševikų oku- 
iš Lietuvos : puota.

Yra žinoma, kad bolše
vizmas lengviau plinta tarp

klausomos Lietuvos atstaty
mo, kaip to laukiame mes,* 
lietuviai. Kaip mes lietuvius, 
bolševikus laikome musų iš-; 
gamomis, taip žydai laiko! švedų laikraščiai “Da- 
išgamomis savo tautos bol- £ens Nyheter” ir “Afton- 
ševikus. bladet” paskelbė žinutę iš

Kaipo pavyzdį, kokių lai- Berlyno, kad muitų sienos 
škų nereikėtu skelbti, gali- ^rR. Pabaltijo valstybių n 
ma nurodyti “Amerikos Vokietijos busiančios greit 
Lietuvio” lapkričio 15 die- panaikintos. Tie kraštai turi

> STEIGIA VOKIEČIŲ 
KALBOS KURSUS.

Vokiečių komisaro parė
dymu, Šiauliuose pradėję 
veikti vokiečių kalbos kur
dai. kurie turį daug klausy
tojų. Tik pradėjus registra
ciją, užsirašė daugiau kai}) 
500 žmonių. Vadinas, abu 
okupantai vienodi. Bolševi
kai buvo pristeigę begaly
bes rusų kalbos kursų, o da
bartiniai okupantai steigia 

. vokiškus. Bolševikai oku
pantai taip pat gyrėsi, kad 
iusu kalbos kursai turi ne
paprastą pasisekimą.

ŽMONĖS MELDŽIASI UZ 
BOLŠEVIKŲ DEPOR
TUOTUS LIETUVIUS.
Pasak laikraščių, visoje

Lietuvoje du kartus per sa
vaitę laikomos pamaldos už 
bolševikų deportuotus lietu
vius.

LIETUVOS LIGONINĖS 
PILNOS SUŽEISTU VO

KIEČIŲ.
Kaip iš laikraščių matyti, 

visos Lietuvos ligoninės 
perpildytos vokiečių karių 
sužeistų ar susirgusių rytų 
fronte.

vLfeiiioo imliau puma —............. .. —r---------- — nki 'žinoma o-miesto gyventojų negu tarp nos numeryje paskelbtą ; “M- z‘no™«
kaimiečių. Veik visi Lietu
vos žydai sudarė miesto gy
ventojus, todėl nieko nėra 
stebėtino, kad jų tarpe buvo 
daugiau bolševikų negu tarp 
lietuvių. Jeigu bolševikų 
yra Lietuvos žydų tarpe, tai 
jų taip pat netrūksta ir tarp 
lietuvių, bet smerkti už ta? 
visus žydus arba lietuviu* 
butų didžiausia nesąmonė

laišką. Nesunku suprasti, vo pienininkyste ir gyvuli 
kad ano laiško rašytojas ne nmkyste. i ries karą jie pa
tikrą lietuvišką dvasią reiš- sizymėjo miško, sviesto, la
kia, bet vra suklaidintas na- ?imU u‘TPan- produktų eks- 
ciškos propagandos, kurią portu. V isos tos prekės esan- 
pats ir perduoda. To laiško Clos riabar Vokietijai labai 
dvasia lietuviams taip pat pageidaujamos.
yra svetima, kaip svetinis
lietuviams yra nacizmas n 
bolševizmas.

Panašius laiškus beskelb
dami galime atstumti nuo. . . . | Tarp Amerikos lietuvių bol-,------ »-----------------------

straipsnio autorius 1938 me- į gęvjjnj nuošimtis yra žymiai i lietuviu ir tuos žydus, kurie
tais su savo draugu Lydei j-3- ---------- T • X----------------j ... — -------
Sagen išleido gražią Vytim-
papuoštą, knygą 223 pusi 
storumo apie Lietuvą. Kny
ga pavadinta: “Lithuania.
Ouro Septentrional.” (Lie- 
uva, šiaurės Auksas).

IV.
AMERIKOS LIETUVIŲ 

SPAUDA.

Laiškai iš vokiečių okupuo
tosios Lietuvos.

Daugelis Amerikos lietu

didesnis negu tarp Lietuvos Į įėmė ir dar šiandien tebere- 
lietuvių, nors Amerikoje gy- į mia Lietuvos atstatymą 
venimo standartas yra aukš- ; Lietuvių tauta dar nėra tiek 
tesnis ir žmonės ekonomiš- ’ žemai puolusi, kad išskės- 
kai geriau gyvena negu Lie- į tom rankom priimtų naciš- 
tuvoje. Mat, Amerikos lie- ką rasizmo teoriją, arba 
tuviai daugiausia miestuose bolševikišką santvarką.
gyvena, todėl ir ta teorija ‘------------------------------------------

S pasitvirtina. Čia net pašilai-;
i ko ir tokių lietuvių “bolševi- j 
i kų,” kurie po kelis nuosavus 
: namus turi ir savo automo - 
įbiliais važinėja, bet ar bent 
i vienas protingas žmogusuaugrub Amcrmus ueuu ,j už kaRinti yj A 

vių gauna laiškų is vokiečių I ^erikos lietuvius arba lietu..
vių tautą?okupuotosios Lietuvos, ku

riuose pagrįstai nusiskun
džiama bolševikų okupacija 
ir baisiais pergyvenimais. 
Veik kiekviename laiške 
yra žinių apie vieną ar kitą 
švežtajį, kuriuos prašo gel
bėti. Kadangi vienas kita? 
aiškas jau buvo paskelbta?

Lietuvos žydų tarpe buvo 
ir gabių diplomatų, advoka
tų, .gydytojų, nemažai žydų 
stojo petys į petį su lietu
viais nepriklausomybės ka
inose. ne vienas jų pasitar
navo Lietuvos atstatymui,

Amerikos lietuvių laikraš , ^ėI s.merkti visus žydus už 
čiuose, tai dėl jų tenka pa- bolsevizm3 Pa^alTtą ^etu-
darvti ir kelias pastabas. vai .yra ,Pe tlk ne*

* r sąmone, bet ir pylimas van-
Laiškų rašytojai nori, kad 

u siunčiami laiškai pasiek- 
ų gimines Amerikoje, todėl 

stengiasi nieko blogo nera
šyti apie naujuosius oku- 
antus, ir atvirkščiai, juos 
ažniausiai giria kaip išva- 
uotojus ir šalia bolševikų 
alsiausiai peikia žydus. Tie 

dalykai patinka naujiems 
okupantams, panašiai kaip 
lolševikams patikdavo kai 
toks lietuvis jų vadus ant 
uoko saule pavadindavo,

Kaip jau visiems yra ži
noma, nacizmas yra paskel
bęs mirtiną kovą žydams, ir 
ne tik žydams, bet ir visoms 
titoms tautoms, kurios, anot * 
ų, yra žemesnės už vokišką 
ponų rasę,” o žydai tai pa- 
vs žemiausi. Naciams lietu- 
ių tauta taip pat yra tik že

ma “trąšų tauta."
Kadangi Lietuva dabar 

yra nacių okupuota, tai ta 
žydų neapykantos propa
ganda varoma ir Lietuvoje. 
Visą žmonių neapykantą 
dėl Lietuvos nelaimių naciai 
stengiasi suversti žydams, o

dens ant naciško malūno.
Lietuviai per šimtus metų 

gerai sugyveno su žydais, 
sugyveno jie ir nepriklauso
moje Lietuvoje, ir. tikėki
me, gerai sugyvens, kai Lie
tuva vėl bus išvaduota iš na
cizmo vergijos ir stos į ne
priklausomą tautų tarpą. 
Žinome, kad ne vienas žy
das panašiai laukia Nepri-

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

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

po Dievo sunarni.
TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 

tinoti kaip mytai apie Kristų susida 
r#. Žinosite kaip krikščionys paristi 
/Ino nuo pagonų pasakų apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventei, o daba, 
krikščionys adina pagonis bedie 
viais. Atrasite kad net Bibliia neži 
io kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI ARE KRISTŲ knyga tu 
-i III poslapių. Kaina tiktai 35 een 
tai. Gailina gauti "Keleivio” afise ar 
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL
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VALO BOLŠEVIKŲ LITE
RATŪRĄ IŠ KNYGYNŲ.

Pasak laikraščių, Lietu
vos bibliotekos valomos nuo 
bolševikinių knygų. Daug 
verting-ų knygų bolševikai 
išvežė Sovietų Rusijon, o 
nemaža knygų sunaikino. 
Kai kurie Kauno centralinės 
bibliotekos skyriai jau ati
daryti.

! I
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PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracljon nevėliau PANEC2- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst 15 anksto, kad pa
tiektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaitės numerį nespėjama patai- 
oint.

Norint, kad garsinimas r.esusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikta siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už 11.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. į 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Standes
nėm raidėm antgaivls— 15c. ex?ra.

••Keleivio” prenumeratoriams uč 
pajieškojimus giminių !r draugų, kai

na 1c. už žodį. Malinusio pajieško* 
jimo kaina C5c.

Norint pajleškct su paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

-KELEIVIS.” 253 BROADVVAY, 
SO. BOSTON. MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tu klausimu, kuriuos aiškina
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė.” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

‘Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
kad ir labai nori ? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis- 
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

{ visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip \VelIso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.’*

253 Broadw«y,

m •

KELEIVIS
South Boston. Mass.
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Vietinės Žinios
IŠ NORWOODO KOLO

NUOS.

Stalino služelninkai sabota 
žuoja lietuvių salę.

'lino služelninkai senai jau'
jos biznį boikotuoja ir kito- I^ūm^voja. Pilnai įrengtas.
kiais budais jai kenkia. Kampas Broaduay ir B Street, South 

..j Bostone. Klaust .
Tel. KIR 5311.

GAS STATION

Apatinėj salėj yra pardavi- Bo»-nt--Mr’ Morrison- (y>

BOSTONE SUSEKTA
ŽMOGŽUDŽIŲ GAUJA.

Už tam tikrą atlyginimą ap
siimdavo užmušti bile ką.

Bostone veikia taip vadi
namas ‘•numerių sindika
tas.” kuris pardavinėja leng-

’ Sugavo 4 South Bostono 
automobilių vagilius.

Pereitos subatos naktį 
i South Bostono policija su
gavo 4 jaunus banditus, ku- 

' į rie buvo pavogę du automo-
daryti tam tiki i punktai, ku- biliu. V ienam automobiliu- 
i ie savo langus turi išpuošę J? ouvo sesi .piktadariai, ku- 
kaip “drugštoriai” bei vais- nu?s.. pohcijos automobilis 
tinęs, bet neturi jokių vais- nusivijo is South Bostono į 
fų. To numerių ra keto agen- Dorchesterj. Tenai banditai 
tai kasdien suneša tenai iš ^?!?a 1sav{) masiną sustab- 
lengvatikių lošikų sukolek- “ė. iššoko laukan ir leidosi 
luotus pinigus. Kasdien su- Pėksciom. Policija tris jų su
krenka dideles sumos. Kad čiupo, ° kiti trys pabėgo

vatikiams žmonėm* nume- kho raReto gengsteriai Mtu ketvirtų jauną plėšiką poli 
nūs. kuriais jie neva gali lai- R neužpultu ir pinigi! epą suėmė South Bostone, 
meti pinigų, bet visada pra- „ ;obtu> ^um‘eriu fake\3 ties C streetu. kuomet jis su- 
lamii. lengvatikiai žmones ..kįralius^ luri pa;isamdes simaise ir užvažiavo vogtu

kad perka tuos numerius 
kasdien ir kasdien. Vieni 
kasdien moka po nikeli, kiti 
no dešimtuką, da kiti po 
kvoteri ir tt. Raketas kas
dien surenka tūkstančius do
leriu. Po visa miestą vra au

gama sargu, kurie tuos pun- automobilium ant geležin
ius saugoja. South Bosto- JkeJK\ Ątsimusęs į gelezin- 
ne. ant Broadwės, yra kelia- Keho, bėgius jo automobilis 
tas tokiu vietų. Apie ias £asoko aukštyn ir sustojo.
nuolatos trinasi gauja jaunų 
vvru. Jie saugoja tuo* urvus

Danijoj Riaušės 
Prieš Anti-Ko- 

minterna.

nuo kitų gengsterių. Už šito
kią apsaugą tų vietų savi
ninkai moka raketo “kara
liui” nuo $25 iki $200 per 
sąvaitę. žiūrint kiek kuris 
padaro biznio per sąvaitę.

Vienas tokiu sargi buvo ginamųjų

Banditas susigunno savo 
snuki ir policija nugabeno jį 
kruviną į miesto ligoninę.

. liejamas Bendrovės alus, ta- _
Renkant Nonvoodo Lie- čiau stalincai to alaus neno- Duodu l-n*4 Mortgičių 

tuvių Piliečių Bendrovės ri o-P1ti kad nedavus Ben-u,P:k. ®.n‘‘“""m valdybą 1942 metams, Sta- drfvei ’centa-kita uždirbt"’, u &&
lino služelninkai (komunis- Jie bėga pas privačius sa- ^^4, %o. Boston, Mass.
tai) pasirodė su savo nauja Hunčikus ir tenai savo pini---------------- ---------------- :--------
“strategija.” Renkant komi- leidžia. Ir šitaip elgda- Amsie Naujoj Vietoi. 
tetą jie pareiškė savo kandi- miesi jie da nori gauti iš šiuomi pranešam, jog gerai žino- 
datų nestatysią ir už kitus Bendrovės salę nemokamai!
nebUlSUOSlJĮ, bet rašysiu Gruodžio 7 d. Nonvoodo zidenciją ofisą į naują ir parankes.
“prieš.” Taip ir padarė. Prie ’iptnvin lietu nitrani^a vLet4 30 CABBUTH STREET, i J’j / H . .. * lietuvių socialistų Olganiza- Dorchester. Mass. Antra gatvė nuo
Kandidatų pavardžių jie ra- <įiia rengia vakariene Lietu- A^mont Elevated stoties. Tenefonas 
šė ne, kryželį, bet žodi į,*, pįiįKį,, saič.i.' Vėliau
pnes. Jų supratimu, kO-imanoma kuri nors nedėldie- V?SJ» P° virsmmetu nauju ad- 

mitetas visai nereikalingas. inį surengti prakalbas “Ke- dingaiS“’“ gerai 
Bet renkant bordirekto- i leivio” redaktoriui.

rius, komunistai tų savo dui- Pilieti*. J

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai
Renda $20 mėnesiui.

Į štymu apšildomi, visi nau- 
į jausi įtaisymai Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 

* Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broaduay, So. Bostone.

Tol TRObridge

ii

ną “strategiją” pakeitė ii
pastatė du savo kandidatu. į Bostono Komitetas Kovai už }
tačiau nieko nelaimėjo. ; Nepriklausom? Lietuvą. J

Nonvoodo Piliečiu Ben- D . iz * t- • i , ..-a Bostono Komiteto Kovai Jdrove tun nuosavą narna su „ K. ... ... j.... >7 " . iiiz Nennklausoma Lietuva ♦sale

Trys ginkluoti banditai južmokėti tam tikrą mokesti. °09, E.fu So;.Bo>tone- į.lsl • 
pereitą sąvaitę užpuolė svai- • Komunistai mokėt nenori, ^alonekke šiame svaibia- j 

obelį; Jie, lygiai kaip tie kunigai. me susmnklme ^vauti, jgėrimų

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Vatondea: 2-4 Ir S-S 

Nedėliomit ir SventadimlslB 
■■o ltf iki 12 ryto.

278 HARVARU STREET 
kamp. lnman eC arti Ccatral ehe. 

CAMBRIDGE. MASS.

1į«
!

J
si
i 4I į
ii

f

ii

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONN'E KIAURA 
Lietuvė Motery Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

ines bu* išduotos metinės
dienomis Hitleris pradėjęs to raketo punktus Pini^į’ įprasti pa-J

suorganizavęs savo genge ir Medforde. pagrobė $1,300 į reikalauja sau specialių pri- y- • *■ i ^-i* ninimi iv T •_ ___ •• _ i__ _______ __ ____
buvo sušaukęs Berlyne ke- plėšti. Raketo “karalius” mo metu. krautuvėj buvo 4jrapijonys neturi. Kai suiro ° •
liolikos valstybių konferen- liepė savo gengsteriams ji tarnautojai ir du kostume-’ mišrus komunistų choras, ,
ciją. kad Įtraukus ja* i Anti- nušauti ir ii* buvo nušautas'. riai» bet.?e. bijojo. bandi-‘jje suorganizavo vyną daini- 
Kominterną. Hitlerio Įkurtą Jis yra žinomas “Pomo” tams priešintis, nes šitie grą- {ninku grupelę ir tos grupe-į
organizacija kovai prieš Ko- 
mirterną < Komunistini In
ternacionalą ». Iki šiol prie 
šito prieškomunist'nio bloko atomini 
prigulėjo Vokietija. Italija 
ir Japoniia. šitoi Berlyno 
konferencijoj dabar pi Įsi
dėjo dar 7 valstybė*, ių tar
ne ir demokratinė Danija.
Bet danų visuomenei ta* ne
patiko. šalie* sostinėj Ko
penhagoj kilo dėl to didelės 
riaušės. Giedodami tauto* 
himną, šimtai sm.dentu susi

es Amalienborgo ru-

« « ♦
Jonas Baltušis, Kom. sek. ♦

« i i ♦ « ♦ < « <

vardu. Jo sėbrai nutarė ra- SP?° gausią, jei kas nors pa- lės vardu norėjo gauti salę 
keTo “karaliui" už tai atker- įjudins. Visi trys užpuoli-į repeticijoms nemokamai, 
syti ir Įskundė ii distrikto kai turėjo uždengtus veidus. jįe tikėjosi tuo budu galėsią

Foley’ui. Vietoj -- -------------- apgauti salės bendrovę.
areštuoti. Fo- ^as veikiama Dorcheštery. Bendrovės susirinkimas ne- SMAGI VIETA PASIVAIšINT 

iey. kažin kokiais tikslais. Lapkričio 2$, Dorchešte- nutiko salę komunistams ne- p.-4^ VINCĄ BALUKONI

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

i I

žmogžudžiu

paskelbė visa tai vietos laik- j jg Lietuviu Piliečiu Kliubas uiokamai duoti, nes tie Sta- 
rasčiuose. buvo surengęs smagia* va-

Taip paaiškėjo, kad Bos- karuškas, kuriose buvo išlai-
NEPAPRASTA PROGA

Visokių Stipriu ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina-... , -. ... • ta -i . i Pirkite labai gėry namą ir labai pitone veikia žmogžudžiu meilinai. Daiktus dovanojo: giai. Mūrinis 6-šiu šeimynų po 6 kam- 

oauja. Ka* nori pasisamdyti Radio — A. Lukauskas: Sil- rae’ Vieta ?ražiai Jrengta- Pra‘
žmogžudį ar Keliatą JŲ, sa- venvare—v. Amsie; Dises atskiri kiekvienai šeimynai, visur kie- sorne visų uze’u fkhs mus pavie- 
ko laikraščiai, tegul kreipia------K. Savickas. Laimėjo šios suEi^ato- šėtL

M. C. RYAN
Mano draugai, čia 41 m. bargenai. 

7—3 šeimynų namai, duoda įeijų
$35.000 prie Mat. Sq. Turi buti 
parduoti.

. ranki vieta acta, Dudley St. Ei. sto
si į numerių raketo “kara- ypatos: radio—Bronė v ai- ties. Vertas si7^o«\ bet galima pirkti 
liu.” Už tam tikrą atlvgini- čiulionytė: silvenvare — O. ^u.uz $9’°00’ir su lengvu ismokej‘-rinko

mais. kur gyvena užsieniu ma įo samdiniai užmuš bile Sangailienė. o dišes 
reikalu ministeris Scave- ka* ‘ - —
nius. ir pradėjo šaukti: “ša- ___________
tin išdaviką $ca\eniių. Vagis sudaužė policijos 
Mat Scavenius pasirašė automobilį.
Anti-Kominterno sutarti Da
nijos vardu. Tai buvo pereitą sąvaitę 

Chariesto\vne. Policijos au-

J G. Mes taipgi išmainom senus namus
Petchell. Kliubas nuo savęs Si
taria ačiū aukotojams ir rė- ma Turim Gerą Saliuną su \*lgykla, . : j r tun “ut parduotas greitai, arba įs-kurie paSIClaVOaVO maitytų ant gero 3-jų ar 6-ių šeimy- 

B. nų namo. Kainos žymiai kyla aukš
tyn. Kurie norit įsigyt gerų namų ar
ka biznį, jieattdėliodami kreipkitės

mėjams. 
tą pramogą surengti.

Harvard
Policija demonstrantus tomobiiis pastebėjo vogta suimta moteris, kuri. iš- 

įsvaikė. Tuomet iie itaisė automobili ii’ mėgino už- d’<iukė Genam vy iTii iš kiše- 
' *• ‘ ‘ jaunas niaus piniginę su $40.demonstraci įa ties

kvėVO tunelv ta- pr’e Gailiaus dėl platesnių in-

BOSTON REALTY TRUST 
317 E STREET

SOUTH BOSTON, MASS.nacių tverti jam kelią. 
leidžiamo laikraščio “Fae- banditas paleido savo vog- . .
derlandet” redakcija, o pa- tąją mašina tiesiai Į polici- Lietuvių Radio programos. AR NORI, AR NENORI 
skui ties rigsdago (seimo) jos automobili ir trenkė ji Gruodžio 6, šeštadieni ra- TAISYT REIKIA, 
lamais, visur saukdami.: tokiu smarkumu, kad jis at- dio programa perstoti WO- . _ . _ ,
“Salin išdaviką Scavenijų! šoko atgal 25 pėdas ir apsi- RL, 950 k. nuo 8:30 ryto: Vwi lavora* Brangsta, bet

Stokholmo švedu laikraš- suko kelis kailus- Visas po- (1) Kalbės d-ras D. Pilkais *en°m ka,‘
ris "Dagen* \vhetm” sako. hcijos automobiliaus priešą- So. Bostono: (2) muzika; v,^**<* 
jog danų ‘riaušės Kopenha- kis'taupo sudaužytas ir vie-Į (3) dainos. . J
goję buvusios tokio* dide- ^^s priešakinis ratas numus-' Gruodžio <, sekmadienigoj<
lės. kad policija 
minią 
tu*.

Geležies Reikmenų
....................... ...... tas. Bet bandito mašina, ma- radio programa per tą pačią: PI1.Ml.IKrr r

šaudyt net keli* kar- ky1* nedaug tenukentėjo. nes stotį nuo 9:30 ryto: (1) Ro- pentų. aliejų, stiklų, šie
ji* su ja pabėgo. vai Serenaders orkestrą iš noms popierių, visokių reikmenų

į --------------- Blightono: (2) dain. Milda fP.rA,^ktros- Visokių reikmenų iš
iiauses tačiau ne- Pabėgo 3 surakinti kaliniai. Anestaitė iš Dorchesteriovisoks Tavoras gvarantuojamas. 
kad danai simpati-

turėjusi

Siti >5 
reiškia
zuoja Kominternui.
nai via demokratinio ___
statymo žmonės, ir komu- kaliniai, kuriuos policija ve- 
nizma* jiem* yra tokia pat žė savo automobilium per 
vergiia, kaip ir nacizmas, tniska. Pagal Įsakymą, 
todėl kovojant prieš komu
nizmą. negalima dėti* su na- L-Hivom 
cizmu. Juo?
ti abudu.

249 BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Puikius 12 kambarių namus, per
taisius į 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus namas ir geras investmen- 
tas. Hot water aliejum šildomas, 
prie Ashmont Sta. $5,700, ar geras 
pasiulvmas.

76 SAVIN HILL AVĖ. 
Dorchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

TeL ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligai 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonuealth 4370.

lh« fam«S Bw«- 
«•» — ttvrdy,

••rvicMbl*. votMy 
■mpravtd. $6.45 
w»rth •* Pork»r 
puslity f«r «nly 
$5.00. lady't 
m««’» ,ix«.

Sonta A

Tel. 28624 Gyv. 31182 i

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iieg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

Any«fi« wovtd b» 
pr«urf t* »wn this 

hondiom, motch- 
ed Vocumatic tei 
wiihTetevitio« ink 

tupply. Fer "ber" 

or "him.”

Vladas Vo- Kainos pricinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.Sharono apylinkėj perei- V3) aimomstas

’ ' • ’u nank-taHiani nuhčon trv« lUSenaVlClUS IS Neednam. „11US1., venkudien. pabėgo tr}. Slep. Minkus. FLOOD S^UARE
Xe. da

GERA PROGA
mišką. Pagal įsakymą, visi 2 namus noriu par(Jl?ot Vie«as-2 ■
tlVS jie tUl ėjO but surakinti šeimynų, kitas—3 šeimynų. Neša i 

I-.jtI nnfr.i'oi„ rančų į metus. Noriu greičiau- >L.alP Kati negalėtų . gjaj parduoti, vyras mirė. Duokit pa- i
rpikiy <nr>;dkin- bėgti. Policija sako. kad iie siūlymų. Kreiptis: ivi.\ia . ui.a.Kiu . _ .v _ . .. Mrs M Matulaiti?

HARDWARE CO.
A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

buvo surakinti, o tačiau pa m412 Second st., So. Boston, Mass. B
bėgo. ir dagi oer mišką. Iš- 
lodo. kad policija buvo už-

■4P-. ario Give V/o^.S0^ .s 
s. 
a 
a 
?. a, 
S % a

- - i
suėmė -2

ŠiURPI TRAGEDIJA
DAKTARO NAMUOSE, migusi. o gal tik tyčia užsi

merkusi. kad nematytų kaip
indiar.apono mieste pa*i- 

kore savo namuose Dr. Ri-, 
chard Travis. 42 metu am-

nuteisti piktadariai bėga.

žiau* gydytoja Jo žmona
puvo rasta antį am aukšte 
pusgyvė, su perjėautom ran
ku gyslom. Policija rado 
daktaro pa;a*vtą rašteli sa-u 
vo žmonai, kur buvo paša-k 
kvta: “Tu mane Įžeidei!
draugų akvvaizdoje. Good-į 
bve," Policiia mano. kadį 
daktaras nusižudė dėl io mi-j 
nimo Įžeidimo, o jo žmomri
• ėsinori atimt; sau gyvastį!
* d’delio susijaudinimo.

Dedhanie policija 
19 metų amžiaus banditą. | 
kuris buvo užpuolė plėšti | 
valgomųjų daiktų ki ve. f 
lis pasisakė esąs G. Sinmair 5
iš Nonvoodo. I

< &
nuo namu 

į dirbtuves

. . su mažais sustojimais
R.\i ID RANSIT NUVAŽIUOJA
Lore-t Kilk į Suramer.. 16 min. 
henmore : l’iirk ..........

.M.K

ČsX
X

A. J. NATIAKSY
Real Estate A. Insurance

411 W. BROADVVAY. 
SOLIU BOSION. M \.*S 

Office Te!. So. Boston tįsis 
KĖS. 251 < HESTM T AVE„

Jamaica, Plain. M >ss.
Re.-. Tel. Arriold 1O2H

Everett į \\ inter . . . . 
I cehmere i Park ........

KALĖDŲ 
PIRKINIAMS 

Važiuokit su

H mm. 
11 min.

S min.

‘tt’

K
XEx
X
XX
XXXyx

BLINSTRUB’S

Village & Grill
12»

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SHQW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIA 

Floor Show susidės iš žymiausių artis

KIEKVIENA VAK AP, A ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRE 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAI

NEDĖI.DIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA 
DA NUO 4 PO PIETŲ IK TUSIAS IKI UŽDARO

Kampas D STREET ir BROADW 
SOUTH BOSTO!

r ■H -t yff tfjją

tetex
te»

tete

312 BROADWAY

jyket

BlUt

p»ov' 
svn r'

'WearenTsed fer 

lif»! What e ųra.-td 

ųifl* Matched tel 
wilhTeIevitien ink 

tvpply. Man’t er 

wemen't.

THtSl Į^TCVIS:

Choice MAN’S 0R UtY’S

Wrist Watches
In yellew gold co|or. Slurdy de- 
pendable movement. Leother tirą p 

for mon, šilk cord for 
lodio».

KETVIRTIS & CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perklaustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephoite

SOUth 
Boston 
1058

SOUTH BOSTON. 
Tel. SOL’ 4649

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigins.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraalic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter I rečiokas ir
Joe Kapočiunas — tavininkai.

Taisyme ir demonstravimą vieta: 
1 HAMLIN STRBST 

Rsrap. EaM Bfkth 8L,

I




