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Meksiku lemnistai —adė 
Džndti Naują Prezidentą

BET VALDŽIA LAIKU 
SUSEKĖ SĄMOKSLĄ. 

Vis dėl to 3

i jajį Meksikos viršininką pa* 
Į sveikino prezidentas Roose- 
i veltas savo raštu. Naujas
Meksikos prezidentas savo 
kalboj pasisakė dirbsiąs iš- 

Nelabai senai Meksikoj vien su Jungtinių Valstijų 
buvo išrinktas naujas prezi-, demokratija visos Amerikos 
dentas, Manuel Avila Ca-į labui.

ir 16

macho. Pereitą nedėldienį 
buvo jo įvesdinimas. J tas iš
kilmes nuvažiavo ir Jungti
nių Valstijų vyriausybės at
stovas, Henry A. Wallace. 
Kai tik jis nuvažiavo Meksi- 
kon. tuojaus prieš jį ir prieš 
Jungtinių Valstijų ambasa
dą buvo įtaisyta protesto 
demonstracija. Policija, ži
noma. demonstrantus išvai
kė ir keliatą jų areštavo. Sa
koma, kad tai buvę komu
nistai ir naciai.

Bet tuo viskas nepasibai
gė. Meksikos vyriausybė su
žinojo, kad komunistai su 
naciais yra padarę sąmoks
lą užmušti naują Meksikos 
prezidentą per įvesdinimo 
iškilmes, kurios turėjo įvyk
ti gi uodžio 1 dieną. Jie esą 
susitarę nužudyti ji dėl to, 
kad jis pasisakė už demo
kratiją ir už bendrą frontą 
su Jungtinėmis Valstijomis.

Todėl prieŠpat iškilmes, 
būtent pereitu subatą, Mek
sikos sostinės policija pra
dėjo sąmokslininkus areš
tuoti. Susekta, kad pusė blo
ko nuo prezidento rūmų ko
munistai su naciais tun įsi
taisę lizdą. Tai buvę Brazi
lijos gatvės 10-tam numery. 
Policija pasikvietė talkon 
kariuomenę ir tą namą ap
supo. Durys nuo gatvės buvo 
uždarytos ir stipriai iš vi
daus užremtos. Pradėjus po
licijai tas duris laužti, iš an
tro aukšto per langus pasi
pylė šūviai.

Durys buvo tuoj išmuštos 
ir karininkas Guillermo Gak 
legos užbėgo laiptais aukš
tyn reikalauti, kad sąmoks
lininkai pasiduotų. Bet jis 
tuoj buvo peršautas ir nu
virto aukštieninkas atgal.

Tuomet prasidėjo tikra 
batalija. Policija su karei
viais bematant išlaužė visas 
duris ir langus ir iš visų pu
sių pradėjo lipti į komuna 
cių tvirtovę. Pamatę, 
priešintis neužsimoka, Sta
lino ir Hitlerio agentai iškė
lė rankas ir pasidavė. Jiį čia 
buvo apie 60. tame skaičiu
je 5 moterys. Policija suėmė 
visus ir išvežė kalėjiman. 
Uždaryti kalėjime jie pra
dėjo giedoti komunistų him
ną.

Antras susirėmimas su ko- 
munaciais įvykęs 12-toj gat
vėj, kiek toliau nuo prezi
dento rūmų. Pradėjus poli
cijai veržtis į vidą, čia ją 
taipgi pasitiko šūviais. Sa-

RUMUNIJOJ
SKERDYNES.

Pereitą sąvaitę Rumuni
joj pradėjo dūkti “Geleži
nės Gvardijos” fašistai. Vi
sų pirma gauja ginkluotų 
fašistų įsiveržė kalėjiman, 
kui* buvo laikomi areštuoti 
pabėgusio karaliaus Karo
lio valdžios nariai, ir 64 jų 
išžudė. Paskui ginkluotos 
fašistų gaujos pradėjo me
džioti kitus savo priešus ir 
žudyti. Sakoma, kad išžu
dytų žmonių skaičius siekiąs 
2,000. Tai buvo fašistų kerš
tas buvusiai valdžiai ir jos 
nariams už “Geležinės Gvar
dijos” fašistų šaudymą, y- 
pač už jų lyderio Kodreano 
nužudymą.

Įsisiūbavę fašistai pradė
jo reikalauti, kad Vengrija 
sugrąžintu Rumunijai Tran
silvaniją, kurią vengrai atsi
plėšė nuo Rumunijos po to, 
kai rusai pagrobė Bukoviną 
ir Besarabiją. Pradėta sklei
sti gandai, kad 4,000,000 
Besarabijos gyventojų taip
gi sukilę ir norį grįžti atgal 
prie Rumunijos. Kartu pra
sidėjo ir žydų pogromai. Bi
jodami įsiutusių fašistų, 
žmonės pradėjo keltis per 
Dunojaus upę ir bėgti Veng- 
rijon. Besikeliančius per upę 
fašistai pradėjo nuo kranto 
šaudyt. Daug žmonių žuvę 
Dunojuje.

Vėliausios žinios sako. 
kad vokiečiai atsiuntę 4 di
vizijas savo kariuomenės 
tvarkai atstatyti.

Fašistiškai Italijai Rusija Taikosi Prie Paskelbė Karą iydų
Gręsia Badas.

Vilnų, medvilnės ir gumos į
Amerikos.

Bolševikų Rusijos amb^- 
atsarga taipgi baigiasi į sadorius Oumansky (žyde- 
Washingiono Agrikultu- *i ” x , — v-,ros Departamento praneši- silankęs į Valstybės Depar- 

mas sako, kad “ačiū” anglų į Ramentą Washingtone, pra- 
laivyno blokadai, fašistiškai sydamas atnaujinti

Muzikai.
Columbia Broadcasting 
boikotuos visus “ASCAP” 

kompozitorius.
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Ar Ilgai Anglija Laikysis 
Kasdieną Sprogdinama?
Nelaimė Anglių

Italijai šią žiemą gręsia ba-'^^*’, Mbwo ta ^kontaT skelbė^etransliuorianti jo- s . 
das. Jau dabar tik dukart įi kontak’ kių “ASCAP” muzikos ku- Nogimas užmušė 31 ang-
sąvaitę leidžiama pardavi- (pasitarimus) nutrauku- liniy Tos ,ai<jės reiškia: liekasi,
nėt ir valgyt ožkieną. Kito-;«» J»iMol^v^ ^ądien Am*ican Society of Com- Ohio valstijoj, netoli nuo 
kios mėsos Italijoj dabar posers, Authors and Pub- Cadiz miestelio, pereitą
nėra. Restoranuose visai nė- Ii bers. Ton draugijon esą penktadieni Ohio & Penn

‘kon-
WALL STREET AS NU
MATO GALĄ UŽ 3—4 

MĖNESIŲ.

Bet Londonas ir Washingto- 
nas ruošiasi ilgoms kovoms.

Kaip ilgai galės Anglija 
laikytis, kuomet jos pramo
nės centiai kas dieną ir kas

stąms ir ** n saugoję savo kurinius “copy-su drapanom, nes vilnų ir j penuos imperializmą. O tas . ht„ teigėmis> kfti
medvilnės atsarga jau bai-; imperializmas Rusijaiyrane w nukopijuoti ir
giasi, o įvežti nieko negali- į^i pay^męs Todėl Ou- luJa dideieS kainas.
ma per anglų blokadą. Gu- niansky užtikrino Washing- 
mos jau dabar nėra. Dėl blo- lcn?> kad 1S Molotovo ir

lupa uz juos 
Taigi viena didžiausių radi-

kasių 400 pėdų gilumoj, griuvėsiais”
daugiau kaip 1,500 pėdų *. .. .į* . , .
nuo šaftos. Sprogimo metu dfjo‘ Sti ftaLn?ini« Ameri- 
kasykloj buvo 130 mameny. ““tu” nt

Streetas, kuris paprastai bū
na geriau infoi muojamas 
tarptautiniais klausimais, 
negu paprastas pilietis.

Wall Streeto spekuliantai 
yra linkę manyti, kad Ang
lija negalės išsilaikyti ilgiau 
kaip 3—4 mėnesius, jeigu ji 
bus ir toliau taip sprogdina-

bet kiti spėjo pabėgti. Už
bertiems nebuvo galimamos jau dabar nėra. Del blo- Jf’rio^" Berlvnė jo sistemų, butent Columbia irtiems nebuvo gi

kados italai taipgi negali Broadcasting. ir paskelbė greitai pagalbu duoti,
am utį nai iavn nai mansiu nlviVJ iieiovjv, n<tu rvudijct .______ • l o^i___ Lru^vklnia tineivinkn nngauti nei javų. nei riebalų, cie*® . neišėję, Kad Rusija 
nei mėsos. Odų ir kailių Ita- pasiliekanti neitrali ir norė- 
lijoj dabar visai nebegalima palaikyti gerus santikius 
gauti. Todėl nėra iš ko ir *u Amerika, nes abidvi sa- 
avalinės gaminti. Automobi- turinčios Tolimuose Ry-
liams ir trokams nėra pa- J4ose ^ndrų reikalų, o vei- , ~* jį'įrIį7?' ka;D Irvine Ber- Nori Da Mffiono 
dangų. Vienu žodžiu, anglų kiant išvien tie reikalai gę- *uleJ^ ^ip uving Bei m ori Uū Miliūno
blokada sugriovė visą Itali- "au apsaugoti. Kitaip 
jos ūkį. Mussolinis šoko į pasakius. stipresnis butų 
karą, manydamas, kad frontas pnes Japoniją.
Francuzijos pasidavimas . ®e. bolševikai norėtų 
bus jau karo pabaiga ir jis pirkti Amerikoj visokių ma- 
pataikysiąs kaip tik ant smų. kurių jie patys nemo- 
skerstuvių. Bet jis apsiriko, i ka pasidaryti, tik beda, kad 
Karui galo da nesimato, o J1® netun aukso, o jų bolse-
Italija beveik nieko neturi, vikiškirubliai Amerikoj ne- 
Dabar jis dar įsiklampojo į turi_ jokios vertės. Todėl jie 
karą su Graikija ir tenai ga- norėtų uz AmeNtkos masinas 
vo į kailį. Mussolinis dabar atsilyginti žaliom medzia- 
neriasi iš kailio. g°,m* Ar įseis kas iš šitų de-

___________ rybų, kol kas da nežinia.

An& JttU GhorvataTBmnbomis
Anff kare vado^be S««P»*Oflrfė Vienybę 

praneša, kad nuo to laiko, Pereitą nedėldienį Jugo- 
kai prasidėjo karas, iki 1 d. slavijoj buvo švenčiama 
gruodžio Anglijos orlaiviai “vienybės diena.” Toji “vie- 
ir priešlėktuvinė artilerija nybė” reiškia sujungimą 
numušė žemėn 3,006 vokie- slaviškų tautelių su buvusia- 
čių lėktuvus, kurie atakavo ja Serbija ir įkūrimą vienos 
Angliją. Iš to skaičiaus 20 Jugo-Slavų valstybės. Ser- 
lėktuvų buvo itališkų. bams šita “vienybė” patin-

Per tik ką pasibaigusį lap- ka, nes jie sudaro didžiumą, 
kričio mėnesį anglai numušė bet kitiems slavams ji yra ne 
žemėn 221 priešo orlaivį, vienybė, bet “vergija.” 
patys prarasdami tik 53 lėk- Ypač priešingi tai “vieny- 
tuvus. bet 38 jų lakunai išsi- bei” chorvatai (kroatai), 
gelbėjo. Todėl apvaikščiojant ser

bams šitą “vienybės šven
tę,” chorvatai pereitą nedėl
dienį pradėjo mėtyt bom

Šią sąvaitę tarp Anglijos Jy so-tinėj Zagiebe į

ANGLIJA “ATŠALDĖ” 
ISPANUOS PINIGUS.

ir Ispanijos buvo "pasirašyta vyko net keliolika sprogi 
prekybos sutartis ir Anglija 
pasižadėjo paiiuosuoti Ispa
nijos pinigus, kurie iki šiol 
buvo “užšaldyti” Londono
bankuose. Už tuos pinigus Anglai yra atvežę Kana- 

ma, kad jo vietą dabar už- Ispanija dabar galės pirktis don kelis tūkstančius vokie- 
imsiąs arba premjeras Risto reikalingų sau daiktų Ang- čių ir italų karo belaisvių.

Suomijos Preziden
tas Rezignavo.

Dėl pašlijusios sveikatos 
pereitą sąvaitę atsistatydi
no Suomijos prezidentas

1 Kyosti Kalio. Jau rugpiučio 
kad i29 d- turėjo stiprią šir- 

‘ dies ataką ir nuo to laiko 
negalėjo eiti savo pareigų, 

pavaduodavo premjeras 
isto Ryti. Helsinky mano-g

ITALAI MUŠASI SU VO
KIEČIAIS.

nes
tam raketui boikotą. Sako: kasykloje prisirinko nuodin- 
laikykit savo muziką ir vai- gazų. Bet pereitąnedėl- 
gykit ją; musų oro bango- dieni juos jau atkasė ir rado 
mis ji nebus transliuojama, visas jau nebegyvus. 
Kompozicijos tokių muzi-

{Srt^GM^eGeiSžrTkki- “Raudoniems” Tirti. ma. kaip dabar, šitokią nuo- 
Paskirtas Dieso komiu-

bus transliuojamos J Kain tui laikas baigiasi su šiais tom 7. zipiomv, u 1inu&. ivaip . , . » . . .3 , us gaunąs “požemio keliais
liudija pavardes, kompozi- metalą, todėl kai sausio 3 d. 6 - .
toriai daugiausia žydai.

cAcno 1 rrono mocjTi —--------------------

žose paskutiniais laikais 
pradėjo smukti, kad spėkų-
1* • * A*1 * * ”0 jfl

da dviem metam. Ir kartu 
jis reikalausiąs, kad tam jo 
“veikimui” Kongresas pa
skirtų $1,000,000, nes “rau-

Įsikurė New Jersey 
Labor Party.

Bet komunistų ir nacių 
neįsileis.

atsidarvs nauja Kongreso iš Paties Londono- D®1 to ir disiuaiy,s nauja n.uiigit»o Wnll hir-
sesija. Dies žada įnešti rezo- takai Wall btreeto 01
liuciją, kad jo komiteto
“veikimas” butų pratęstas Mantai tikisi už 3—4 mėne

sių karo pabaigos. Mat, ka
rai pasibaigus, turės nutn t- 
ti visi Anglijos užsakymai 

Neuarko mieste pereitą donuju veikla turi but iškel- Amerikos fabrikuose ir dėl 
nedėldienį buvo įkurta New ta viešumon.” Bet Diesas Įo galėsiąs pykti pramo. 
Jersey valstijos darbininkų “kelia” ją jau kelintus me- hrl5ls:.
nauja politinė organiza- tus ir vis nieko neiškelia, tik mačiau 
cija. kuri oficialiai vadinsis vis daugiau pinigų išeikvo- 
New Jersey Labor Party. Ji ia. Butų jau laikas, kad 
susicementavo iš Amerikos Kongresas paskirtų komisi- 
Darbo Federacijos unijų, ją paties Dieso “veiklai” iš
kilnos paskutiniuose rinki- tirti.
muose įėmė prezidento Roo

ne

sevelto kandidatūrą. Komu- AFL Reikalauja 30 
Valandų Sąvaitės.

įsileis, bet CIO ir kitas dar- Amerikos Darbo Federa- 
bininkų organizacijas kvie- cijos konvencija Nevv Or-
čia prisidėti. leans mieste pakartojo savo 

reikalavimą, kad Amerikos 
pramonėj butų įvesta 30 va-

oficialus Wah- 
ingtonas nemano, kad butų 
taip bloga. Kad Anglijos 
padėtis yra sunki, tai Wash- 
ingtone niekas neslepia, ta
čiau ji nesanti visiškai b?- 
viltė. Kad vokiečių subma- 
rinai paskandina daugiau 
Anglijos laivų, negu ji sjiėja 
juos statyt, tai irgi visi žino. 
Bet ir čia esą vilties, kad 
Amerika padės šitą spragą 
Anglijai uzlopyt. Anglija 
jau tariasi su Amerikos val
džia ir laivu diibtuvėmis dėlOrlaivių Pramonei f^dų dm-lir'sįvaitė. Šitokį naujų laivų statybos. Ji nori

Stinga Mechanikų reikalavimą Federacija bu- užsakyti Amerikoj 360 nau-
Prezidentas Roosevelta* vo iškėlus Jau keli metai at- JM lal\U uz $<o0,000,000. Si- 
rrezicienias Koosevenas , n«,.hininkai nenrivalo tam užsakymui išpildyt, visu pasakė anądien, kad dabar- 5 * • ? į neprivaio

tiniu laiku Amerikos fabri- baugiau dirbti, kaip
V Cllvs 8 w

die. pirma reikės statyti naujas

rlPl tn r-
’ Green išreiškė viltį, kad pa-jie negali pakelti 

kad jiems stinga mechani- . . 
kų. Todėl reikalaujama kuo balgu 
greičiausia ruošti mechani- ^,“5^tjkrai

dabartinę šalies ap-

Ryti, arba maršalas Man 
nerheimas. kuris didvyris, 
kai mušė Stalino raudonar
miečius, kuomet jis buvo įsi
veržęs Suomijon. Jeigu tuo
met Hitleris nebūtų prisiun
tęs bolševikams savo gene
rolų į pagalbą, tai rusai bu-

lijoj.

ŽUVO NACIU ORO 
>VYR1S.

_________ ____ tų pražudę visą savo ar-'iją
koma, kad šitoj kovoj žuvo i Suomijoj, 
dvi gyvybės. Policiją paėmė SUDAVtY-

JK
virau ir sąmokslininkus are 
štavo. Čia suimtų skaičius 
tikrai nežinomas, tik tiek 
esą žinoma, kad suimtųjų 
tarpe čia buvo 7 moterys.

Abiejose vietose rasta 
daug ginklų ir bombų. Per 
abidvi vietas 3 žmonės buvo 
užmušti ir 16 sužeista.

Naujo prezidento įvesdi
nimas rytojaus dieną praėjo 
ramiai, nes sąmokslui spran
das jau buvo nusuktas. Hau-

DID
Berlynas praneša, kad pe

reitą nedėldienį nesugryžo 
iš Anglijos majoras Hel- 
muth Wick. pasižymėjęs

Pereitą sąvaitę Kanados vy
riausybė turėjo vokiečius 
nuo italų atskirti, nes jie 
pradėjo vieni kitus smaugti.

ku* Be tai neknsvas dar- da, bo SJ*vaitė tikrai b 
bas nes XaX£ me- M

turi but pabaigęs Federacija uz valandų 
• ? i „f « . sutrumnimma da nekovo-chanikash'Wh'-rehool7i'r tart Ymrtū ^mpinim, da nekovo 

i*i. * x__ .. . sianti.kolegijos, nes turi žinoti pa
kankamai matematikos. Be 
to, jis turi turėti ir palinki
mą prie mechanikos. 0 to-

BRAZILIJOJ 
TAS “ŽUVIES TAU 

RAKETAS. V
Brazilijos vyriausybė šie 

mis dienomis sudaužė apgav 
vikų raketą, kuris nupiginta* 
kaina pardavinėdavo “cod 
liver oir kaip vaistus. Tyri
nėjimas parodė, kad šitie 
apgavikai pirkdavo pigų 
medvilnės sėkty aliejų ir 
primaišydavo pne jo žuvies 
išmatų tai*taukų.

KINIEČIAI SUSPROGDĖ 
TRAUKINI.

Pereitą sąvaitę kiniečiai kiM jaunuolių nedaug yra. 
nacių oro didvyris. Sakoma, susprogdė japonų traukinį 
kad jis vienas buvo nušovęs okupuotoj' Kinijoj. Trauki- 
žemėn jau 56 anglų oriai- nys ėjo į Nankiną. Žinios sa- 
vius. ko, kad apie 400 asmenų

----------------- žuvo.
KOVA 7 MYLIU AUKŠ-7 MYLIU j 

TUMOJE.
Iš Londono pranešama, 

.tad du anglų lakunai susi
rėmė su vokiečių Messer-

LAISVUJŲ FRANCUZŲ” 
ARMUA TURI JAU

35.000 VYRŲ.
Londono žiniomis, “lais-

schmidto orlaiviu 7 mylių vujų franeuzų” armija, ku- 
aukštumoj. Vokiečių mašina riai vadovauja gen. Charles 
nebegalėjo aukščiau iškilti de Gaulle, turinti jau 35.000 
ir anglų Spitfire orlaivis, iš- kareiviu, 1000 lakūnų, 20 
kilęs aukščiau, nušovė ją karo laivų ir 60 prekybos 
žemėn. j laivii.

DUJU SPROGIMAS 
PITTSBURGHE.

metodams. Gi pastatvti 
kelis šimtus naujų laivų ims 
mažiausia metus laiko.

Tuo pačiu laiku preziden
tas Rooseveltas pasakė plie
no pramonės vadams, kad 
jie butų pasiraošę dideliems 
užsakymams, nes ateinantį 
pavasarį reikėsią labai daug 
plieno Amerikos ir Anglijos 
karo tikslams.

Taigi matome, kad Wash- 
ruošia-

Pittsburgho biznio centre . - .
įiereitą sąvaitę įvyko dujų ingtone ir Londone 
sprogimas požemio kanali- ma-i da ilgam karui, 
zacijoj. Sprogimas buvo
toks smarkus, kad išmušė 
gatvėse skyles ir sukratė

ŠVEDŲ UŽSAKYTI OR
LAIV1AI TEKO KA

NADAI.
Vultee orlaivių dirbtuvė apie 100 namų, kuriuose net 

praneša, kad ji perdavusi ir langai išbirėjo. Keli pra- 
Kanadai 144 karo orlaivius, eiviai buvo sužeisti, 
kuriuos buvo užsakiusi Šve
dija. Vultee orlaivių dirbtu
vė randami Californijoj, kur 
paskutinėmis dienomis buvo 
kilęs streikas.

MEDŽIOKLĖ ATSIDARĖ 
IR VIENAS MEDŽIOTO

JAS KRITO.
Nevv Hampshire valstijoj 

pereitą nedėldienį atsidarė
. en nagoms stirnų šaudymo sezonas. Ir
vn i \nvnNun Miiunc vos tik medžioklė prasidėjo, 
VIŲ ŽUVO NUO MINOS, vienas medžiotojas buvo 

New Yorke gauta žinių, perššautas stimo* vietok 
kad netoli nuo Anglijos žu- Kulipka jam pervėrė deši- 
vo nuo minos norvegų gar. niają ranką ir įlindo į vidu- 
laivis “Prineesse Rgannild.” liūs. Jis vargiai pasveiks. JisAmerikos Darbo Federa 

cijos konvencija vėl išrinko kuris vežė 300 žmonių. Kas vadinasi A. Stevens, 24 me* 
Greeną savo prezidentu. su jais atsitiko, nepasakyta, tų amžiaus.
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APŽVALGA
Kur Streiko* Sulaikė Orlaivių Gamybą

t♦

BOLŠEVIKAI ŽADA DA
RYTI “STEBUKLUS” 

LIETUVOJE.
Lietuvos kunigai dabai

bolševikų “stebuklas” jau— 
flop!

Paimkim dabar kitą. Jie 
“nutarė” pakelti “mėsos ga
mybą 79 procentais.“ Ne 77.

negali savo “stebuklų ro- ne 7& bet lygiai 79. Reiškia, 
dyt. tai bolševikai pradeda jeį šįmet buvo papiauta, pa- 
jsavais “stebuklais žmones vyzdžiui, 1,000 gyvulių, tai 
mulkinti. štai. jų “Laisvė j ateinančiais metais turės 
- * lapkričio laidoje ginasi! būt papiauta 1.790. Beveik
gavusi iš Kauno “kablegra-! dvygubai daugiau. O iš kur 
mą. kurioj skelbiami šito- tje gyvuliai imsis? Juk gy- 
Kie •stebuklai: i vulys ne muilo burbulas. Pa-

“ Kaunas. Lapkr. 25.—šian !gal bolševikų “nutarimą" iš 
dien Įvesta tarybinė valiuta Clbuko jo neišpusi. Ima kelis 
t pinigai) greta vartojamo Ii-i metus laiko, iki jis užauga, 
to. Savo verte litas dabar ly- | Ir jam užauginti reikia pa- 
gus 90 kapeikų. šaro. o Lietuvos ūkininkai

-Dirbantiems (nepassakyta į šimet ir seniems savo gyvu
liam — žmonėms ar dirban
tiems arkliams) vėl 20 procen
tų pakelti atlyginimai. Panai
kinti atskaitymai ligonių ka- 
cms. pensiiu fondui, biudže

čia yra parodyta Vultee Aircraft orlaivių dirbtuvė Dowuey miestely, Californijoj, kur 
S 200 darbininkų buvo metę darbą ir sutrukdę orlaivių gamybą. Dabar tas ?t-<»ikas jau pa- 
si’. ajgęs. Jis tęsėsi apie 3 sąvt-'ies.

K,. P. 20,
Lietuvod inteligentijo*

1. P. J. Deksnys. gimęs A- 
merikoje, dabartiniu metu 
gyvenąs užsienyje, ruošiasi 
atvykti su žmona j Ameriką. 
P. Deksnys tarnavęs Gen. 
Konsulate Karaliaučiuje, 
Užsienių reikalų ministeri
joje, protokolų skyriuje ir 
pastaruoju metu attaehė Pa
ryžiaus Pasiuntinybėje kar
tu eidamas ir Chargė d’Af- 
faires pareigas Briuselyje. 
P. Deksnio žmona gyveno 
Kaune. Paleckio vyriausybė 
nedavė jai leidimo vykti pas 
savo vyrą užsienin. Ji per 
žaliąją sieną išvažiavo pas 
vyrą.

1 13. Grįžę į Šveicariją
i šveicariečiai nieko nežiną 
apie Dr. Ereto likimą. (Dr. 
Eretas, šveicarietis. gyveno 
Lietuvoje.—Red.)

______
14. Turimomis žiniomis, 

! Martynas Yčas su šeima iš i Vokietijos išvykę į Pietų 
1 Ameriką.

15. Šveicarijos piliečiai 
raginami pranešti atatinka
mai instancijai, kokias su
mas ir už ką Li etuvos įstai
gos, bankai, firmos bei pri
matus asmenys esą jiems 
skolingi.

tams neturi pašaro. Ji su
naikino raudonoji annija.
Gi “nutarimu” ir jo nesu
tversi, kad ir pats Stalinas 
“tartų.” Kaip dabar daly-

tui subalansuoti, darbo ru- kai Lietuvoje išrodo, tai at- 
mams. darbo pajamų butų mo- einančiais metais mėsos te- 
• esčiai. nai bus pagaminta ne 79

-Visame Lietuvos plote ive- procentais daugiau, bet ----------------------------
a nemokama medicinos pa- mažiau. Aišku, vadinasi, koki litą ar rublį gaus, turės 

ir pajamų mokes-galba darbo žmonėms ir jų šei- kad Šitas bolševikų priza
ms. das Lietuvos žmonėms taip

• Taipgi Įvesta nemokamos pat yra tik akių dūmimas.
„natonjos. poilsio namai, ku- ją pati galima pasakyti

rortai ir pionierių stovyklos. įr apje visus kitus jų “nuta- 
-Įvesti maži pajamų mo- rimus.” Jie neturi jokios

kesčiai butų statybos ir kultu- reikšmės, nes jie neįvykdo- kuomet ištiktųjų jie yra ap- 
ros reikalams, (šį punktą rei- Paimkime, pavyzdžiui, dedami mokesčiais?

mokėti 
čius.

Kokiems gi galams siunti
nėti “kablegramas” ir skelb
ti. kad Lietuvos žmonės pa

vaikytų visus streikus karo 
pramonėj?

Reikia pažymėti faktą, 
kad Sovietų Rusijoj streikai 
yra griežtai uždrausti. Da
bar bolševikai uždraudė

liuosuojami nuo mokesčių, streikus ir Lietuvoje. Kaune 
* anądien sustreikavo buvu-

pavyzdžiui,
Aia gerai įsitemyt. — "Kei/' kad įr “nutarimą” pakelti
Ped > ; laikraščių cirkuliaciją 900

-Įsijungus Lietuvai į Sovie- tūkstančių egzempliorių. Al 
tų ūkio gyvenimą, vidutiniai galima tokį dalyką pasiekti
Lietuvos darbo žmonių uždar- nutarimu? Jeigu tai butų 

palyginus

sios amerikiečių “Drobės” 
audeklinės darbininkai rei
kalaudami žmoniškesnio at
lyginimo už darbą, tai Stalk 

_ . no raudonarmiečiai sumušė
Paskutinėmis dienomis A- Į juos nagaikomis. Bet Ame-

šiaip sau šabloniškai, paviršu
tiniškai lepteliame vieną kitą 
žodį—ir viskas.

“Nieko gilesnio apie jį, nie
ko platesnio neparašome, tary
tum tai butų mažiausios kultū
rinės svarbos dalykas.”

Well. ne blogą paliudy
mą sau išsirašė!

2. Dr. P. Karvelio, buv. 
Finansų ministro ir žinomo 
Lietuvoje ekonomisto, žmo
na su mergaite atvyko pas 
vyrą užsienyje. P. Karvelie- 
nė vieną naktį buvo bolševi
kų suimta ir atgabenta į No
reikiškių dvarą dalyvauti 
kratoje, bet buvo vėl paleis
ta. Prieš išvyksiant užsienin 
Sovietų padaryta krata ir 

; pas Dr. Karvelį, tuo metu 
kai pas jį buvo atvykę sve
čiai iš užsienių.

16. Iš Lietuvos į Ameriką 
atvykusių su Sovietų viza 
bei leidimu lietuvių lupos 
užčiauptos, jų nesigirdi. Ži
nant Sovietų metodus, gali
ma suprasti, kodėl taip yra.

17. Išvažiuojantiems iš 
Lietuvos ant sienos atimama 
ne tik pinigai, branzalietai. 
retežėliai, bet ir buterbro
dai, dešrukės.

18. Smetona dabartiniu 
metu gyvena Šveicarijoj.

GALI BŪT UŽDRAUSTI 
STREIKAI.

su buliais galimi tai ko^l Bimba su ™e.riko® spaudoje ir vai-j rfkoje streikus kurstyt ko- 
irželio 15 d.. Mizara nenutaria savo “Lai- ^.Z1O!S sferose pradėta kalbė

jai _ ____ „___ _ ... ..
darbiais iki birželio 15 d.. Mizara nenutaria savo “Lai- džios sferose pradėta kalbė- j munistai labai mėgsta, ir 
kilo pustrečio karto, opra-igv^g” cirkuliaciją pakelti ~r nerei^ėtų uždrausti į kursto juos kaip tik tokiose 

eninto minimumas tepadi- ibent 25,000 eezemplio- streikus tose pramonės sa- į dirbtuvėse, kurios gamina 
*'o du kartu. (Pažymėtina ir riu? " įkose. kurios dirba valstybes ginklus kovai

- ta nesąmonė.—“Kel.“ Red.) i Aišku, kad vienais nutari- apsaugai
o___________ prieš diktato-

reikalmgus daik- \ nūs. Tai yra aiškios Hitlerio
Tai-1911 metų plane nustatyta; majs nieko nepadarysi. tusJ. , .. . ... J agentų provokacijos. —

ir.biai statytai Lietuvoje; Kiek velti tie bolševikų r J ‘j1“?® Penktos*°8 kolonos
astart, 2o0 mihonu rublm. “nutarimai.” tiek verti įr kį. darbaS-

ti jų skelbiami “pagerini
mai.’’ Pavyzdžiui, “< 
tiems vėl 20 procentų pakel-

“Darbininku streikas didelė

gydyklų statybai 25 milionai 
rublių: medvilnės gamyba pa
didinti 4 kartus (musų pa
braukta.—“Kel.” Red.), vilno
nių audinių du kartu, žemės 
ūkio mašinų pustrečio karto, 
kalkių 5 kartus, mėsos gamy
bą 79 procentais, žuvų 77 pro-

kus tuose fabrikuose kursto 
ST komunistai, Hitlerio talki

ninkai. “Naujienos” sako:
AT-

ti atlyginimai.” Tas “vėl” 
turėtų reikšti, kad tai jau 
nebe pirmas toks pakėlimas. 
Tiesa, kad sykį algų pakėli
mas jau buvo paskelbtas: 

centais cukraus 31 procentu; bet darbininkų atlyginimas 
gruoų denių pakelti -8 pro- buvo pakeltas ne 20, o tik 10 
centais, runkelių proc. ir nuošinicių. Pridėjus 

-Nutarta žemes ūkio moks- įabar 20 nuošimčių, iš viso 
lui 1941 m. išleisti 8 mihonus gausime tarp 30 ir 35 nuo- 
ruohų; atio.aryti dar 100 nau* (gimčiu. O toj “Laisvės” 

speciales mo- “kablegramoj” pasakyta. 
<1 naują vaikų darželi, Lietuvos darbininkų už- 

vasarinių vaikam aikšte- Raibis pakilo jau “pUStie- 
lių. 1020 vaikam lopšelių, laik- ~0 Rarto„ Tai reikštu 250 
rasciy tiražą (cirkuliaciją) pa

jų mokyklų, 
kyklas

se Vultee lėktuvų dirbtuvėse 
Californijoje iššaukė daug ne
pasitenkinimo visuomenėje ir 
Kongrese. Spauda ir Dies ko
mitetas iškėlė aikštėn tą faktą, 
kad to streiko vadovybė yra 
komunistų rankose. Vienas 
streiko vadų yra \Vyndham 
Mortimer. antras — Loo Mi- 
chener. Abudu yra žinomi, 
kaipo komunistų agitatoriai.

“Amerikos visuomenė ko
munistais nebepasitiki. Ji ži
no, kad jiems rupi ne darbiniri-

REIKALAUJA 
SKAITŲ.

Vienas komunistų laik
raštis užsimanė net trijų at
skaitų. Jis sakosi norėtų ži
noti:

“1. Kur dingo Lietuvių Die
nos (New Yorko pasaulinėj 
parodoj 1939 m.) atskaita;

“2. Kur dingo Amerikos Lie
tuvių Kongreso atskaita;

“3. Kur dingo atskaita iš au
kų, rinktų Vilniaus krašto gy
ventojams šelpti?”

norių: išleisti du iki trijų mi-
!:onu

“Naujoji Gadynė” sutin- 
ks kad dtsknitii rciknlHUti

egzemn- Puo.šimčių. Taigi čia jie' me- gerovė bet Stalino politika. gali. Učiau pri-
egzemp- juoia per akis. Nuo to laiko, kai Maskva pa- d„ria kad__

darė sutartį su Hitleriu, Stali-. ’

“NAUJIENOS” APIE PO
NIĄ TUBEL1ENĘ.

Amerikon yra atvažiavu
si p. Tubelienė. p. Smetonie
nės sesuo, kuriai Brooklyno 
tautininkai žada rengti pra
kalbų maršrutą. Dėl šito jų 
sumanymo “Naujienos” sa
ko:

“Amerikos lietuviai, milži
niškoje savo daugumoje, var
giai norės turėti ką nors ben
dro su ta viešnia. Smetonos 
viešpatavimas buvo visiems 
įsipykęs. Tie laikai daugiau 
Lietuvoje nebegris. Tai kam 
reikia tos atgyvenusios politi
kos atstovams lįsti į akis pub
likai?”

Bet bolševikai vis nesi
liauja kartoję, kad socialis
tai, o ypač “Naujienoms” 
artimesni, stoja už Smeto

nos režimo Lietuvoje atsta- 
į tymą.
j ^BSSS3ESSSS!^5SSBESS^5SSSSSaSMSSŜ S

SYKį 50,000, KITĄ SYKI 
JAU 150,000!

3. P. Jurginis, buvęs “Lie
tuvos Žinių” koresponden
tas Stockholme ir prieš po
rą metų buvęs Amerikoje, 
Paleckio vyriausybės buvo 
nusiųstas į Berną prašyti 
Lietuvos įgaliotą ministrą 
Šveicarijai p. Šaulį persiųsti 
Pasiuntinybės daiktus į 
Kauną. P. Šaulys neturėda
mas garantijų, kad daiktai 
neatsidurtų Maskvoje, atsi
sakė bent ką iš Pasiuntiny
bės atiduoti.

19. Laukiama atvykstant 
į Ameriką pulkininko Valu- 
šio su žmona. Jis suspėjo pa
bėgti iš Lietuvos sergantis, 
keliatą dienų po rimtos ope
racijos. Sovietai Lietuvoje 
buvo paskleidę žinią, kad 
pulk. Valusis miręs ir tos ži
nios neatšaukė. P. Valušienė 
yra A. Smetonos duktė.

20. Buvęs Lietuvos minis
tras Maskvoje, Dr. L. Natke
vičius. praleido vasarą Birš
tone.

4. Turimomis žiniomis, 
daug lietuvių atsisako nuo 
Sovietų teikiamų žemių ir 
kraustosi į miestus. Maisto 
produktai iš kaimų apstota 
vežti į miestus.

Tik pragyvenimas Lietu- 
g’-’- vos darbininkams pabrango

vieną dalyką nauji apie 250 nuošimčių, bet ne 
Lietuvos “st ebukladariai” ju atlyginimas!
visgi užmiršo “nutarti”—tai Tokių apgavysčių toj
pastatvti kopėčias i dangaus bolševikų “kablegramoj 
karalvste. Tuomet* jie tikrai yra ir daugiau. Padėkim, 
butu “subvtine” kunigus. darbininkai “paliuosuoja- 

T- , . mi” nuo visokių mokesčių,
: a. •;?' ? nutari- jr visokios “vygados” jiems

m a s bo.sevikai mulkina steigiamos “nemokamai.” 
nemokančius . galvoti žino- Sanatorijos, poilsio namai, 
nes kaip kunigai muikinda- kuroriai, medicinos pagal- 
vo kaimiečius amzma lai- ba pensijų fondai, ligoniu 
me “anam pasauly, tai - - * - * -
tui etų būt aišku kiekvie
nam. Tik panagrinėkim tuos 
jų "nutarimus.” “Nutarta” 
pakelti medvilnės gamyba 
4 išartu? — ir ateinančiais 
metais Lietuvoje turės būt 
į agaminta jau 4 kartus dau- 
g’au medvilnės. Na, o kiek 
medvilnės šiais metais Lie- 
f voje
Matematiš

Be:

“Tarybų Lietuva,” Lietu
vos bolševikų organas, spa
lių 6 d. laidoje rašo: “Tary- 

“Lietuviški penktakojai yra j bų valdžia paveldėjo iš ka- 
daugiau fondų turėję ir dau- pitalistinės santvarkos per 
giau pinigų rinkę, nei kas nors 50.000 bedarbių.” 
kitas. Ar Rokas Mizara galėtų Vadinasi, atėję iš Masko- 
pasakyti: lijos okupantai rado Lietu-

v .. . , .. voje 50,000 žmonių be dar-“1. Kur dingo atskaita iš
aukų, rinktų Lietuvos politi-? Bet štai, praėjo kelios die-

l»lmi«ns. . Jnos ir “Tarybų Lietuva” už-
Kur dingo atskaito is i mirŠQ jį 6 d. spalįų. 

aukų, rinktų Lietuvos baduo- penkio^ dienom 
hams šelpti. spalių 11 d., ji drožia jau

tų provokacijų pasekmė. Dėl . ?• Kur,®t!k^1.^ ’s aukų, gjtaip: “Nežiūrint akių du
jų priešvalstybinio veikimo rinktų penktakonškam agita- mįmQ kapitalistiniais lai-
u...„ -------------------- cnos fondui ? Uetuvoje buyo apie

atskaitos i^ o^ bedarbių.”
ui, K tikro, čia akių dumi-nnko smetoniškam ginklų fon 

duir

nas visose šalyse «tengiasi per 
savo agentus sudemoralizuoti 
darbininkus, padaryti suirutę 
pramonėje ir sutrukdyti apsi
gynimo darbus, šitokia komu
nistų taktika daug prisidėjo 
prie Prancūzijos žlugimo. A-i 
menka nenori susilaukti tokio 
paties likimo.“

Jeigu streikų laisvė bus . 
suvaržyta, tai bus komunis- liams seipt*

mams
“2.

000,000 rabliu skiriama iš 'valdžios iždo statybai. 23,- 4
000,000 rublių gydykloms. - uždrausti.
8,000,000 naujoms mokyk- Me« pavartojome žodį . . „
loms, lopšeliams ir kito- “provokacijos,” nes yra ko- daugiau pinigų, iš kurių ta
kiems raskažiams. munistų iššauktų streikų, rėtų būt viešai atsiskaityta.

Valdžia leis milionus, o kurių kitaip pavadinti nega- Pavyzdžiui, aukos rinktos 
..,uv.° pagaminta? žmonės nemokės jai nei cen- Įima. Pavyzdžiui, vienoj Ispanijos lojalitams. 

diskai kalbant, nei ^0; Artai ne stebuklai! Kas alumino dirbtuvėj, kuri ga
ri- ugiau, nei mažiau, kaip gj pinigų į jos iždą pridės, mina orlaiviams aluminą. 
vienas tuscias 0. Jeigu bol- jejgu darbininkai paliuosuo- vienas darbininkas atsisakė 
senku nutarimas įssipil- jami nuo visokiu mokesčiu? mokėti mėnesines duokles į
pSiu'S ta*"“ meU,S %:&PrS’iiU^anti rieti imliaAudo?^’ £ ^.“P* Mausimai. Be to, komiu

Dalykas, matote, yra tote. iog tie skelbiami Lietuvoje reikalavo? kad komU& ’ 4e?i^ T
kad medrilnės gamyba Lie- “Daverinimai” via nanras- išmestu ta darbininką iš__ « .1 J kiniams lavintis bolševikų
trvoie negalima

Nėra abejonės, kad yra ir_• • •_ « _5 m

KOMUNISTAI APIE 
SAVE.

“Laisvės” 277-tame 
R. Mizara

ma. Medvilnė tas bolševikų blofas. Čia jie darbo, o kai ji jų nepaklau- 'LLj:.
tiktai šiltuose skelbia, kad darbininkai pa- sė. jie apskelbė streiką, iš-

kraštuose, nes jai užaugti ir liuosuojami nuo visokių mo- vesdami iš darbo kelis tuks-
nvnokti reikia 11 mėnesiiį kesčių ir kad jiem« viskas tančius žmonių. Na. kaip
la ko, o Lietuvoje pasėliai bus nemokama, o čia nežv- pavadinti šitoki streiką?c _ • •_____ ________ *i. _ i_ i_ i.

gaminama

-Ir
r; i augti ir nokti tiktai 5 miai įskverbia porą eilučių, ar galima butų kaltinti kraš- 
mėnesius. Taigi vienas Lie- kad “įvesti maži pajamų to valdžią, jeigu dėl šitokių 
tuvos žmonėms prižadėtas mokesčiai.” Vadinas, jei kas provokacinių streikų ji su-

mas!

MUZIKOS MOKINIAI 
TURĖS MOKINTIS BOL
ŠEVIZMO TEORIJOS.
Kauno konservatorijos 

mokiniai, pagal bolševikiš
kus metodus, sudarė savo 

i komitetą, kuris siųs savo at
stovus į tuos pedagogų tary
bos posėdžius, kuriuose bus 

nu- į svarstomi mokinius liečią 
Be to, komiteto

vertina savo _____ ___ __
” Jis duoda šitokį pa- pasaulėžiūros srityje?

Pavyzdžiui: ruošiame kon
certą arba kokį nors veikalą 
perstatyti, garsiname spaudo

MONOLOGAI It DEKLAMACIJOS.

deklamacija. Visokios temos: darbi- 
ninkiikos, reTolfacionieriikos, tautiš-

je, garsiname, ragindami žmo-
nes dalyvauti koncerte. Bet kq visokiems a|muliWk>Jlmsii>», baKama. 
padarome po koncerto? Ogi {SS^goT

5. Pavieniai raudonarmie
čiai Lietuvoje reiškia nusi
stebėjimo, kad Lietuva, ku
rioje visais atžvilgiais ge
riau negu Sovietuose, “prisi
jungė” prie Rusijos. Tikros 
padėties žmonės paaiškinti 
jiems negali.

6. Sovietų karių tarpe Lie
tuvoje esama anti-semitinio 
nusistatymo ir tas nusistaty
mas ne kartą viešai pasi
reiškia.

7. Laukiama Sovietų vy
riausybės nusistatymo ar ji 
išleisianti iš Lietuvos vykti į

21. Prenumeravusiems 
“Lietuvos Aidą,” “Lietuvos 
Žinias” ir “XX Amžių,” vie
toj jų buvo siuntinėjami ko
munistiški laikraščiai. Teko 
patirti, kad pastaruoju metu 
tų laikraščių prenumerato
riams, kurie prenumeratas 
buvo užsimokėję iki metų 
galo, laikraščiai daugiau ne- 
besiuntinėjami.

22. Farmaceutas Nasvy- 
tis, kn. Kemėšio švogeris, 
esąs iš Sovietų kalėjimo pa
leistas.

23. Ponia Aukštuolienė, 
buvusio Lietuvos įgalioto 
ministro Pietų Amerikoje 
žmona, gyvena šveicarijųje 
Ir rangirei išvykti į Pietų 
Amėril

24. Kauno miesto aikštėse 
Įtaisyti garsiakalbiafrffigĮįfc 

Ameriką užsiregistravu- j įje dieną, bet ir naldįJTO- 
siems Amerikos konsulate, * duoda žmonėms ramiai įtoš- 
Kaune, asmenims kvotos są
skaitom

tis. Jie visą laiką skelbia 
“liaudies laimėjimus.”

8. Pulk. Grinius, buv. Lie-Į P-le \ aivadaitė, lietom
tavos prezidento sūnūs ^menkos
Lietuvos karo attaehė Berly- ’ Philadelphijos, tamairari 
ne rengiasi atvykti į Ame-, Amerite

______ toms pačioms pareigoms į
9. Lietuvos Pasiuntinybė Amerikos Ambasadą Ber- 

Beme finansiniais sumeti- lyne.
mais persikėlė į naujas, pi
gesnes patalpas. 26. Buvęs Amerikos kon

sulas Kaune, p. Kuykendall,
10. Išvykęs iš Lietuvos dabartiniu metu eina konau- 

Fario de Castro, Lietuvos lo pareigas Karaliaučiuje, 
pilietis, buvęs Lietuvos ka- Jo žmona, norvegų kilmės 
riuomenėje ir tarnavęs Už- gražiai kalba lietuviškai, 
sienių reikalų ministerijoj,
portugalę kilmės, vyko į 
Portugaliją, bet, kaip sve-1 
timšalis, į Portugaliją neįsi- 
leidžiamas ir gyvena neoku-

HARTFORDE APSIGY

VENO ISPANUOS KA

RALIAUS DUKTĖ.

leidžiamas ir gyvena neoKu- Hartford, Conn.—Pereitą 
puotoje Francuzijos dalyje, ^vaitę čia apsigyveno Ma

li. Dažnai minimas da- ™ ^ristina Bourtmn von 
baltinėje Lietuvos spaudoje HaP?™1?? Ispąni-
“Adomas,” kuris skelbiasi
kalbąs Kauno radiofone, ‘

buvusio
karaliaus Alfonso duk- 
liekna aristokratiška

esąs žydas tuo vardu pasiva- ’ juodbruvė. Ji sakosi norinti 
tapti “paprasta amerikiete.”

--------- Į politiškus klausimus ji ne-
12. Areštuoto Kaune Dr. sileidžia. Paklausta, ką ji

P. Dielininkaičio butas už- mano apie dabartinį Iroanl- 
antspauduotas. Draudžiama jos diktatorių Franką, ji nu- 
jame gyventi ir jo žmonai su braukė šį klausimą į šalį at- 
dukrele. Dėl to jie turėjo iš-sakydama: “Vieniems jis 
sikraustyti iš Kauno. patinka, kitiems—ne.”

«
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Itt.

Atėjus saltesniam orui, 
pas mus pradėjo lankytis vi
sų nekenčiama viešnia mir
tis. Kaip žmonės sako, nėra 
mirties be priežasties.

Štai, lapkričio 12 dieną 
pareinu vakare iš darbo, mo
teris sako: žinai svarbią 
naujieną? Na, sakau, kas 
atsitiko? įspėk, sako, kas 
mirė? Na, kągi čia dabar į- 
spėsi! Užėjo šalti orai, tai 
bile kas gali numirti, “pa
gavęs šaltį.” Sako, mirė kun. 
Jeronimas Vaičiūnas, musų 
parapijos klebonas.

Bet, sakau, jis dar buvo 
tvirtas vyras, ne senas, gerai 
atrodė... Kas gi jam pasida
rė, kad taip greitai ir netikė
tai turėjo mirti?

Lipo ant mokyklos stogo.

Moteris pradėjo aiškinti.

cero apielinkės išėjo netoli 
dešimties kunigų, kurie da
bar darbuojasi Kristaus vy- 
nyne. O kiek gėry darbų pa
darė savo parapijonams. su
šelpdamas daug pavargėlių, 
tai sunku butų ir aprašyti 
bei apsakyti.

Čia aš klausydamas gal
vojau, kaip tai gali būti. 
kad vienas kun. Vaičiūnas

čios pastatymui pinigus dėjo 
visi parapijonai. Kun. Vai
čiūnas, tiesa buvo klebonu, 
tačiau jisai savo pinigų tai 
bažnyčiai nedavė. Todėl ne
teisybė. kad “a. a. klebonas 
Vaičiūnas pastatė tokią gra
žią bažnyčią.” Tiesa, jis bu
vo organizatorius, agitato
rius, ragino katalikus pini
gus dėti, bet sakyti, kad “jis 
vienas jums pastatė tokią

Kad nebūtų lipęs ant to sto- puošnią bažnyčią.” tai netei. 
go. sako, gal dar tebebūtų j sybė. čia yra aiškus noras 
gyvenąs. Ant kokio stogo.'pažeminti parapijonus, o iš
sakau, jis lipo? Ogi, sako, 
“seserys” pranešė, kad kur 
tai pradėjo vanduo varvėti į

aukštinti vien tik kleboną. 
Jei žmonės nebūtų dėję pi
nigų, kartais net nuo savo Čia parodyti kai kurie Didžių jų Ežerų pakrančių sargai. Kilus andai didelei audrai, Michi- 

gano ežere žuvo keli laivai su jurininkais, šie vyrai ištisą naktį gelbėjo nelaimės ištiktus 
laivus ir jų įgulas. Sugryžę C hicagon jie gauna karšto gėrimo. Apie 20 žmonių pertą 

audra žuvo.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
į Ii LSS 19 kuopos veiklos.
i 1
į LSS 19 kuopa nėra taip 
skaitlinga nariais, kaip ji tu- 

* retų būti. Čia yra LSS Cent
ro Vykdomasis Komitetas, 
todėl kuopa turėtų būt di
desnė. Tiesa, yra apie 30 na
rių. bet tokiam Brooklyne 
turėtų jų būti tris, keturis 
kartus daugiau. Kodėl jų nė
ra, tai sunku pasakyti. Vieni 
mano, kad kuopiečiai neda
ro jokių pastangų kuopai 
didinti. Kiti mano. kad 
šmeižtai iš komunistų pusės 
per metų metus nustatė 
Brooklyno lietuvių pažiūras 
i socialistus kaipo į darbi
ninkų “priešus.“ Nors dabar 
komunistai savo pažiūromis 
susiliejo su fašistais, bet ilgų 
metų agitacija prieš socia
listus giliai Įleidusi šaknis 
Brooklyno visuomenėje. Da 
kiti taip sako: “Seniau so
cialistai buvo ujami, o da
bar komunistai.” Tas tiesa. 
Seniau, pradedant davatko
mis ir baigiant komunistų 
“teoretikais,” visi spiaude 
ugnim i socialistus.

Dabar reikalai pakitėjo. 
Seniau komunistai laikė di
dele nuodėme patalpinti

------- ------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------- Hitlerio ar Mussolinio pa-
lysi, nesiderėsi. čia. mat, Netekome ir tų žmonių, ku-. jausi ant senatvės ir pats veikslus i savo spaudą. Da-
biznis ne su žydu. Mažiausia rie nuolatos lankydavo mu-' tenai prisiglausti. bar gi komunistai ne tik

nitnri.i n7«ilinhi iv — ‘ “*??*? *"*” už klebono dusią mišias pa- sų pramogas. Už tai tautinio i “Tiesa, dabar yra pasta- Hitlerio ir Mussolinio pa-
Vairi didois f a romiškieji klebonai t rapijonkos pirks už penkius pobūdžio vakaruose svetai- tvta šv. Kryžiaus ligoninė, veikslus deda, bet Sovietųpažiūrėtų, Kaip aiaeie ta visur savmasi earbe. kad lie - - - - - - - - - — * - _ .. .

mokyklos kambarį. Tad kle- burnos nutraukdami, tai kle
bonas užsilipo ant mokyklos 
stogo apžiūrėti, kaip didelė 
yra ta skylė, per kurią van
duo pradėjo varvėti.

O kodėl jis nepasiuntė ja-

bonas vienas nebūtų sudėjęs 
apie $300,000.00 bažnyčios, 
mokyklos ir “seserų” namo 
pastatymui.

Čia reikia pažymėti, kad

, visur savinasi garbę, kad jie
skylė. Na, matai, sako, mu- “padarę” tą, “pastatę” tą,
sų Vaičiūnas ne bile kam pa
sitikėdavo. Bijojo, kad kar
tais dženitorius nepadarytų 
klaidos, kad nereikėtų per
daug mokėti už stogo patai

kuomet ištikrujų visa tai bu
vo pastatyta ir padaryta pa- 
rapijonų. Bet Romos katali
kų bažnyčios kunigai pasi
savina viską sau. o papras-

dolerius. Na, ir taip bus per nes būna kupinai publikos kurioj yra apie 30 daktarų Rusijos komisaių pirminin 
keliatą metų, iki davatkos prisikimšusios. Svetys, ; ii' jie turi gerą biznį; bet ką kas Molotovas pas Hitlerį

i lių, taip kad jie atskirtų tuos 
Į du judėjimus.

Gruodžio 14. kaip 7:30 
! vakare, Grand Paradise sve
tainėje bus LSS 35 metų ju
biliejinis bankietas. Bankie- 
tą rengia LSS 19 kuopa. Ti- 
kieto kaina $1.25. Brookly
no socialistai suruošia šau
nias vakarienes. Galima iš
kabo tikrinti, kad ir šioji 
bus šauni.

Tie. kurie tiki į žmogaus 
laisvę, į demokratiją, yra 
prašomi ateiti į LSS 19 kuo
pos vakarienę. Paremkite 
Brooklyno socialistus. Jie 
vis daugiau ir daugiau imasi 
veikimo prieš tuos žmones, 
kurie neigia darbo žmogaus 
laisvę, kurie neigia demo
kratijos tvarką. Tam darbui 
reikia ir pinigo. Prakalbų 
nesurengsi be išlaidų. Lape
lių neatspausdinsi be išlai
dų. O tie dalykai šiandien 

; reikalingi; reikia vesti agi
taciją gyvu žodžiu ir per 
spaudą. Liekvienas lietuvis, 
atėjęs į LSS 19 kuopos pa
rengimą, prisidės prie socia
listų sustiprinimo!

Tad visi pažangus Brook
lyno lietuviai, kurie tik tiki
te Į laisvę, į demokratiją, 
dalyvaukite LSS 19 kuopos 
vakarienėje. Jus netik gau
site gerą vakarienę, bet sy
kiu paremsite ir socialistų 
judėjimą.

Vytautas Katilius.

symą. Juk atsimeni, kad tiems parapijonams palieka 
pernai ar užpernai uz naują ■ priedermę tik dėti pinigus ir 
mokyklos stogą parapija uz- < melstis. Tai jau žmonių įžei- 
mokėjo, rodos, apie $800.00.1 Girnas.
Ir kontraktorius gvarantavo . .
net ant 12 metų. Todėl musų Kun. Vaičiūno dužia eisian- 
klebonėlis ir norėjo viską P®** “£y««ų-
savo akimis matyti, kad ga- Išgarbinęs ir išaukštinęs 
rantuotas stogas prakiuro. a. a. kun. Vaičiūną, priskai- 

Na, tai kas čia tokio, kad J*i net prie “ištikimiausių 
jis užsilipo ant trečio aukšto 9le.vo tomų,” kūne gali “sė- 
mokyklos stogo? Juk yra dėti prie Vieno stalo su Die- 
žmonių. kurie užsilipa ant Y11, baigdamas savo pa- 
50-to aukšto, ir tai niekas t mokslą kun. Vaskas staiga 
neatsitinka pradėjo graudenti Cicero

Taip, mano mielas, bet tu- parapijonus, kad jie neuž- 
ri atminti, kad musų klebo- mirštu savo klebono. Pnsi- 
nėlis nebuvo šiltai apsiren- mindami ji savo maldose, 
gęs; jį šaltas vėjas perputė. >le Pavalo nepamiršti ir sa- 
*Iš to “pagavo niumoniją.” Ir vo aukų “ant šventų mišių, 
kaip tik nulipęs nuo stogo nes, girdi,'ir a. a. kun. Vai- 
parėjo į kleboniją, tai ir su- «unas turėjo ant savo du- 
krito. Sako, kraujas prasi- 81os dulkelių. O genausis 
mušė pro bumą. Buvo pa-t°ms duoklėms nuplauti bu- 
šauktas daktaras ir kleboną įas» te* šventų mišių auka. 
išvežė į ligoninę. \ ^ar pridėjo: “ir savo mal-

Mari jono kun. Vaiko pa- ;čia man klausanties net ir
< i juokas paėmė. Kada kun.

Ketvirtadienio vakarą, 14 Vaškas kalbėjo apie a.
u.. ___ _ ____

užmirš savo seną kleboną. 
Tai dėl to kun. Vaškas ir

pasakė, kad a. a. kun. Vai
čiūno dūšia turės pereiti per 
“čyščių.” turės tas “dulkeles 
nuplauti.” O geros parapi- 
jonkos juk nenorės, kad jų 
mylimo klebonėlio dūšia il
gai “čyščiuje” tas dulkeles 

čystytų,” todėl jos turės 
pirkti gana daug šventų mi- 
šelių. Iš to bus geras biznis 
pasilikusiems kunigėliams.

A. a. kun. Vaičiūnas buvo 
palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse lapkričio 16 dieną. 
Laidotuvėse dalyvavo Chi- 
cagos arkivyskupas Samue! 
A. Stritch ir daug lietuvių ir 
kitataučių dvasiškuos.

Reikia pasakyti, kad kun. 
Vaičiūnas buvo nuoširdus 
lietuvis, bet visų pirma jis 
buvo Romos katalikų baž-

turi tie žmonės, kurie auka- Berlyne svečiuojasi ir tuom 
ivo prieglaudos statybai? musų komunistai didžiuoja-
i Jeigu susirgsi ir nuveš tave si.
ii tą šv. Kryžiaus ligoninę, Viską suėmus krūvon, at- 
: tai nemanyk, kad tave tenai rodo, kad musų socialistams

Štai ką man anądien pa- laikys dykai: užmokėsi da dirva yra gana plati. Musų 
pasakojo senas Chicagos daugiau, negu kur kitur! nusistatymas prieš diktato- 
lietuvis parapijonus: Į Tai kokia čia nauda mums, rius yra išlaikytas nuo a iki

“A5 katalikai ir kurie dėjome aukas? Net ir zet čielybėje. Kaip buvo sa- 
nertraukos nuo 1902 m na- tas smarkusis daktaras, ku- kyta dvidešimtis metų at- 
raniionas Dalyvavau orio ris Paskolino $5.000, tapo gal, kad kokia diktatūra ne-
įkūrimo šešių fiSuvHra pa-l5Wt“ ’?uk’. “ atįrado butW visJiek leišk‘a 
rapijų: ‘pašventinau' ‘ tris uz-JI smarkesnių, štai, dabar ciams priespaudą, taip yra ir
bažnyčias, įsteigėme dvejas nejj^ prieglaudai. Atrodo, kams pavergus, mūrininkas 

kad ne visi pritelpa prie li- tuo jaus turėjo per dieną pa- 
goninės biznio!... dėti 3,000 plytų ir daugiau.
“Kalbamąją prieglaudą ža- vietoj 900. Sunkaus darbo 

da statyti labdarių ūkyje, darbininkas Lietuvoje gavo 
kuri kontroliuoja kunigai, pakelti 10—15 nuošimčių 
Per Thanksgiving Day teko algos. Bet Lietuvos biuro- 
buti tame ūkyje, tai mačiau, kratai — raštininkai, valdi- 

vyskupai, kurie ir'vandeniu i kadt dl,ob.ė įau iškasta-ne- ninkai - gavo virš 50 nuo- 
taškė; šventinėm ir trečiaf-va tos P.ne£laUdos skiepui, simcių. Tas parodo, kad vie-

CHICAGO, ILL.
Kataliko parapijono pasa

kojimas.

kapines: kazimierines ir
tautiškas, ir abejas šventino
me ir aukavome. Tu žinai.” 
sako jis, “kad tautiškas ka
pines šventinome net tris 
sykius: pirmą syki tai mudu 
su Jurgelioniu šventinom. 
Antra syki šventino net trys

lapkričio, velionio kun. Vai
čiūno kūnas buvo perkeltas 
iš klebonijos į parapijos baž-

Vaičiuno didelius nuopel
nus, tai pasakė, kad Vaičiū
nas jau sėdi prie to paties

nycią. Nuėjau pažiūrėti ir i stalo, kur ponas Dievas sėdi. 
aš. Po trumpų pamaldų, įsi- Į Na, o jei žmogus jau pasie- 
lipo į sakyklą marijonas• kė tokią didelę laimę, kad 
vienuolis Vaškas, regis, kle-įgali sėdėti prie vieno stalo 
bonas vadinamos West Sidejsu ponu Dievu, tai kam dar 
lietuvių apielinkės. Iš jo iš- Į tie žmonės čia ant žemės tu-
girdau labai įdomių dalykų, 
ko visiškai nesitikėjau iš
girsti.

Jisai tikrino šv. Antano 
parapijonus, kad jie netutį 
dėl savo klebono nei verkti.

ri už jį melstis? Kam jie turi 
dar tas šventas mišias au
kauti?

Aha, pamaniau sau. Tu 
čia jau kalbi apie šios že
mės biznį! Ir, tyčia ar nety-nei savo Kieoono nei vernw, mes Dizni J ir, tyčia ar nety- 

nei gailėtis. Girdi, ponas j čia kun. Vaškas užmiršęs ką 
Dievas jį, tai yra a. a. kun.' sakė pirmiau, pradėjo kal- 
Vaičiuną, pasišaukė pas sa- į bėti, kad ir a. a. kun. Vai- 
ve, norėdamas jam suteikti čiunas turėjo “dulkelių” ant 
šventą ramybę ir poilsį dan-įsavo dūšios. Na, supranta- 
gaus karalystėje. Girdi, da- ■ ma, tom “dulkelėm” nuplau- 
bar jusu buvęs mylimas kje-, ti reikia mišių, reikia aukų. 
bona Vaičiūnas randasi O kas gali mišias atlaikyti? 
dangu je, prie Dievo stalo. Aišku, tik kunigas. O gneš- 
tarp išrinktų ir užsitarnavu- nas paprastas parapi jonas 
šių tarnų. Ir kaipgi jį Dievas turi tas mišias užpirkti. Ot, 
nepriims prie savo stalo? ir biznis! Ir geras biznis, nes 
Juk jis čia būdamas per parapijonas pas naują kle- 
trumpą laiką paliko gana boną atėjęs negi derėsis, 
daug medegiškų darbų nu- i Kainą už mišias nustato kle- 
veikęs. Pastatė šią puošnią. bonas, nes tik jis vienas ži- 
ir gražią bažnyčią, mokyklą,; no, kaip tas “dulkeles” nuo 
“seserims” namus ir tt Jo į mirusio kunigo dužios nu- 
pasidgrbavimu, girdi, iš Ci- plauti. Čia jau dolerio nesiu-

CHICAGO, ILL.
Socialistu prakalbos gerai 

pavyko.

Lapkričio 20, Chicagos 
lietuviai socialistai surengė 
prakalbas Bridgeporte. Kal
bėjo “N. Gadynės” redakto
rius J. V. Stilsonas ir “Nau
jienų” redaktorius P. Gri- 

: gaitis. Stilsonas negalėjo 
paskirtu laiku pribūti, todėl 
vienas dr. Grigaitis laikė 
prakalbą.

Dr. Grigaičio kalba buvo 
gera ir sukėlė dideli entu
ziazmą tarp klausytojų. Tik
tai raudonieji fašistai kar
tais amtelėjo, kuomet kalbė
tojas nurodė raudonųjų fa
šistu veidmainystę, apgaulę 
ir šarlatanizmą.

Kad sustabdyti raudo
nuosius fašistus nuo lojimo 
prakalbose, patariu socialis
tams, kai jie rengs prakal
bas ateity, atsinešti maišą 
kaulų. Kai Hitlerio agentai 
pradės loti, duoti po kaulą: 
kai kaulą grauš, turės ką 
veikti, tai žmonės galės ra
miai klausytis prakalbų.

Publikos buvo prisigrūdu
si svetainė. Tai parodo, kad 
žmonės turi didelę simpati
ją socialistams. Tačiaus su 
Chicagos lietuviais socialis
tais yra didelė bėda, kad jie 
apsileidę. Žmonės reikalau
ja jų prakalbų įvairiose Chi
cagos lietuvių kolonijose, 
priemiesčiuose ir artimuose 
miestuose, tačiaus negali 
prisiprašyti, kad socialistai 
jas surengtų. O prakalbos 
šiuomi momentu labai rei
kalingos, visų lietuvių ūpas 
pakilęs prieš Stalino terorą 
Lietuvoje. Žmonės nori iš
girsti gyvą žodį apie savo 
gimtinį kraštą, todėl socia
listai neturėtų miegoti.

Prusetka jteiko naujo 
džiabo. .

L Pruseika rinko parašus, 
kad Stalinas paskirtų jį kon
sulu Chicagoje. Daug biz
nierių, pas kuriuos Pruseika 
reikalavo parašų, pareiškė, 
kad Maikio tėvas butų daug 
tinkamesnis konsulas Chica
goje, negu Pruseika. Tėvas 
turi šoblę, todėl gali gerai 
kariauti. O Pruseika neturi 
nei šoblės. nei proto...

Proletaras.

- i bet kada pradės ją statyt, nūs ponus nusikratė, kiti po- 
! tai dievai žino? Štai “Drau- nai ant juodadarbio darbi-

nyčios kunigas 
bus bizn ieris
rinkti pinigus. Kada buvo i "pažinojau ir visus klebo-!g€“ -.-ašoma. kad prieglauda ninko sprando užsirioglino 
Lietuvos Neprikiausomvbės nus J.letuy.lskų parapijų Chi-,įau statoma, tik reikia au- Lygybės tarpe biurokrato ir 
bonų pardavimo ir aukų rin. cagoje: žinau ir jų praeiti, kų, kad butų galima tęsti juodadarbio darbininko nė-

*................ ■ Su kai kūnais dabartiniais statybos darbą. Bet tos sta- ra. Paprastas darbininkas
klebonais esu sykiu dirbęs, tybos da nėra nei pradžios, lieka ne tik prispaustas ir 
Kiek pamenu ir žinau, tai Kad butų nenumiręs kun. ekonomiškai skriaudžiamas, 

uriuv.u ,gahma.sakyti, kad tik trys Staniukynas, tai tą prie-bet nuo jo atimtos visos lais-
Tad mes. ciceriečiai, nete- kuni?a? /,uv? klek z™nis' glaudą gal jau turėtume, o vės. Jam nevalia organizuo- 

kome gero patrijoto ir kuni-i k^.ni’.***.£ tyci,a JleJau dabar nežinia ar man gy- tis į darbo uniją. Jam neva
lo ” Cicerietis ‘ vls,1mir€;ta! buvo kun. Sta- vam teks ją pamatyti, ar ne? lia reikalauti daugiau algos.

niukynas, kun. Vaitiekaitis Kur tik atsiranda pinigų, tai Jam nevalia dabar streikuo- 
įir, kun..Vaičiūnas. O šiaip, atsiranda ir darbininkų ‘už- ti. Ir tie biurokratai jam sa- 
I visi kiti,. tai tik saumyliai. tarvtoju’. O jeigu nėra pini- ko. kad jie “stato” socializ- 
' biznieriai. Aš žinau visų m, tai tavęs niekas neuž-mą!

Ir buvo ga- į sykį...
mokėdavo! — • • • ,, rPažinojau ir visus klebo

kimo laikai, tai jo vadovau 
jamoj parapijoj bonų buvo 
parduota daugiau negu ki
tose lietuvių parapijose

WORCESTER, MASS.

Kad augam, tai augam... 
žemyn! - £U- -

Chicagos lietuviškų parapi- tars.”
Musų komunistų “Lais- ‘ jj praeitį. Tai butų ilga ir 

vė” vis giriasi, kad “mes Į jeigu nors pjęas
gražiai augam.” Bet štai, i Pa’^otoi.skai viską papa- j. L. 
lapkričio 17 d. buvo musų'saltoU’”
Meno Sąjungos 2-ro apskri- “Amžiną jam atilsį, kun 
čio surtiostas “metinis pa-

Pakalbinus paprastą dar-

rengimas.' Nors aš nuėjau 
Į tas “iškilmes” visa valanda 
pavėlavęs, vistiek nedidelėj 
lietuvių salėj daug sėdynių 
buvo tuščių. Seniau mes 
tuos “metinius parengimus” 
ruošdavom tokiose salėse, 
kaip Mechanics Hali, kur 
sueidavo tūkstantinė minia, 
o dabar ir nedidelės lietuvių 
saliukės jau nebegalim savo 
publika pripildyti. Pasirodo, 
kad augti mes augam, bet 
žemyn...

Matyt, kad musų lyderiai 
peranksti pradėjo ruošti 
džiaugsmo mitingus dėl Lie
tuvos prie Sovietų Rusijos 
prijungimo. Lietuvių visuo
menė pasipiktino tais musų 
neapgalvotais džiaugsmais 
ir pradėjo mus boikotuoti.

Tai taip nupasakojo kata- bininką prisirašyti prie so- 
ir senas parapijonas cialistų, gauni atsakymą: 
Tas žmogus eina kož- “Tegul jus galas su jūsų šo

ną sekmadienį į bažnyčią ir cializmu! Ana, gavau nuo
_______ , ___  pėtnyčioj nevalgo mėsos. Aš savo giminaičio laišką iš

Staniukynas buvo užsimo- dažnai pasišneku, su juo Lietuvos, jis rašo, girdi, pas 
jęs steigti našlaičiams ir se- apie praeities Įvykius. Papa- mu® stato socializmą. Atėmė 
neliams prieglaudą ir buvo pakoja jis apie įvairių drau- iš musų karvę, žemės sklv- 
jau padaręs pradžią, bet kai StĮvJ1' kliubų atsiradimą ir pą. komisarai užėmė Įiyve- 
kiti pamatė tą darbą, tai tuoj tvėrimąsi. Kajų Vincą*, namą butą. Kiek turė jome 
prikibo visokių politikierių šieno, dobilų, tai rekvizavo
su savais išrokavimais ir pa- APVOGĖ ARMIJOS STO- dėl socialistinės Lietuvos 
tarimais. Politikieriai, dak- VYKLĄ. valstybės.”
tarai apsižiūrėjo, kad jeigu Falmouth, Mass.—Pelei- Tas parodo, kad žmonės 
bus pastatytas prieglaudos tą sąvaitę čia buvo areštuota neatskiria socialistų nuo ko- 
namas, tai iš jos nebus tokio 12 kareivių ir 5 civiliai žmo- munistų. Jiems atrodo, kad 
gero biznio. Pradėjo agituo- nės už armijos stovyklos ap- socialistai tokie pat smurti- 
ti už naujos lietuviškos mo- vogimą. Iš kareivių palapi. ninkai, kaip ir komunistai, 
demiškos ligoninės staty- nių buvo išvogta daug batų, Imsi jam aiškinti, kad so
mą. Vienas daktaras net pirštinių, marškinių, milinių cialistai stoja už žmonių 
$5,000 paskolino ligoninei, ir kitokių daiktų, kurie pas- laisvę, už demokratiją, tada
Na, ir pastatė politikieriai kui buvo*išparduoti aplinki- žmogelis atsipeiki ir sako: ____ ___ v..j___u____  _•___ ______ ______ n.,-!.:
ninę, 
mano
kos prieglaudai nuėjo ne mą. o . 12 kareivių suimta už bėti, pasidiskusuoti. Disku 
ten, kur aš norėjau. Aš no- vogimą ir pardavinėjimą ar- sijų negana; jiems reikia 
rėjau prieglaudos, nes tikė- mijos turto. rengti prakalbas, leisti lape-

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ką Veiks Maskvoje' 
Lietuvos Bolševikų | 

“Pasiuntinys?”
Sovietų Lietuvos vyriau- ! 

sybė paskyrė Povilą Rotom- 
skį “Lietuvos tarybų sočia, 
listinės respublikos atstovu” 
prie Sovietų Sąjungos vy-

UBUS B lUirMūl} A|WllttS
DEL BETVARKES BOLŠEVIKAI 

KALTINA “SPEKULIANTUS.”
“Sunku lyvenli." “Ne.p«-1 liuose tai visur nišų kuriuo- . Bolševikų okupuotai Lie- net Baudžiamojo 

nas.“ “Pini- menė stovi... Šiuo tarpu ašį^0^ ..vj? “ ^au- papildymas, kuris
Prie krauta-i da niekur darbo negaunu,g?a.u.,'elsk!a?,P1«ki98‘oka-talP- 

vių stovi il(o< eilė., kaip tai gyvenimas pašiūrė la- jau prigimta bolseviamo “Asmenys,kurie mankai-

Statuto
skamba

»*■

Rusijoj.

Pereitą sąvaitę
i bai sunkus. Mat. musų šei
myna didelė: aš su dviem

riausybės Maskvoje. Kaip ‘ draugas”* A Stankūnas ku- m_a?a*s .vaikais. motina, Liu-
ofięįaliniame pranešime pa-i ris gyvena Cambridgė’uje, 'guHlįo^iėjTčU X 
aiškinama, jo pareiga bu-gavo nuo savo giminių laiš- Lft Si“ LS
sianti “atstovauti musų so- ką iš Kuršėnų apylinkės. Pa- Uip °rangu, kad be dar- 
eialistinės respublikos rei- duodam čia to laiško turini 8yventl ^a^ai sunku-
1 1 «1 IV 1 • __  ta~ . ~ . * — - ta ta ta ta •

liga. Sovietų Rusijoj tas to spekuliacija produktais 
pats darosi. Lietuvoje iki ir prekėmis (slapta preky- 
šiol buvo visko pilna. Bet ba. nustatytų kainų pakėli- 
kai tik užviešpatavo bolše- mas, viršnormalinių atsargų 
vizmas. bematant ištuštėjo sudarinėjimas, prekių slėpi- 
krautuvės ir beveik nieko mas nuo pardavimo)—bau- 
negalima gauti turguose, džiami kalėjimu nuo 5 ligi 

'Gyventojai, žinoma, negali 10 metų. Spekuliacijos ob-
kalams” Maskvoje, 
gas” Rotomskis j 
jau išvyko.

Kaip žinoma, Sovietų Są-, .
jungoje varoma komedija,! <Tas mus daba, i^ iau šti, kad čia ne viskas para- kai verčia bėdą ant “spėkų- spekuliacija užsiimančio as- 
kad, girdi, sąjunginės res- žinote. Sovietų valdžia.” sa- Laiškas aiškiai sako. > Rantų.” Esą, spekuliantai mens turto konfiskavimas.”
publikos siunčia savo pa- • - — -
siuntinius i Maskvą. Tačiau

Drau- ištisai, taip kaip jis parašy- Iš šito laiško kiekvienas būt tuo patenkinti. Jie skun- jektai konfiskuojami. Be to, 
tvą tas, išleisdami tik tas vietas, gali matyt, kokia dabar “lai- džiasi, dejuoja ir kaltina kiekvienu atskiru atveju tei- 

i kur kalbama apie privačius mė” Lietuvos gyventojams, j okupantus. Norėdami prieš smo sprendimu gali būti pri- 
Są. i šeimynos reikalus. Ir prie to da nereikia užmir- j žmones pasiteisinti, bolševi- taikytas pilnas arba dalinas

—Labas vakaras, tėve! siiink stalą, kuris tau geriau tinka. Povilas Rotomskis gi- 
Ko taip nusiminęs? patinka, tai as tave tuojaus mes 1906 m> Žeimelyje, paš-
-Taiy.k? l“ tenai paguldysiu Ir taip su- šeimoje. Per didijį

Malke? Kad aš kazoką šok- sirokąvom, kad kiti membe - - - -
čiau?.. riai turėjo mudu perskirt

—Kartais ne pro sali ir abudu nufainavo po kvotė 
pašokti, tėve. Prie šokių gy- ri. Na. tai dabar tu. Maike 
venimas darosi smagesnis.

—Tegul sau Bimba šoka 
rusišką kazoką, ba jam da
bar Stalino saulė šviečia, o 
man nėra ko džiaugtis. Už
vakar gavau nuo Smetonos

niekam niekada neteko gir 
dėti. ką šie draugai “pasiun
tiniai” Maskvoje daro. Juk 
žinoma, kad visose “sąjun
ginėse” respublikose valdo 
GPU žvalgyba ii* rusiškoji 
okupacija, tad “draugai pa
siuntiniai” tėra tokie pat 
klapčiukai, kaip ir “sąjun
ginių respublikų liaudies 
vyriausybė.”

Pagaliau, užtenka pasi. 
skaityti naujosios Lietuvos 
••pasiuntinio” biografiją, 
kad aiškiai suprastum, ko-i .v
kioms funkcijoms šis vyras gęnybė neišpasakyta. Kiek-

abejoti. Kad pne pų
į bolševikų betvarkės reiškia- čio. tomis pat bausmėmis, 
si tam tikra spekuliacija, kaip pardavėjai, bus bau- 

! Bet šita spekuliacija nėra džiami ir pirkėjai, šį įstaty- 
prekių štoko priežastis, o mą kiekvienas pilietis turįs

. _.................. ... . „ pasekmė. Kai žmonės mato, giliai įsidėmėti, kad paskiau
ti). reikia- laukti eilėse, kol Brooklyne tapo areštuota i kad viskas eina velniop, netektų aiškintis nieko neži- 
prieini. Ir teduoda tik po du 14 kozirmnkų, kūnų rakė-; kad kainos kįla, pinigų ver- no jus. Toliau laikraštis sa- 
metius materijos. Ir tai rei- tas per 10 pastarųjų metų is-! krinta kaip nuo tilto, tai ko, kad bausmės iki 10 me- 
kia da liudininkų, kurie pa- lupęs iš Brooklyno biznienų kas tik turi atliekamą skati-itų kalėjimo “jau nebe juo- 
liudytų. jog būtinai tos me- apie $2,000,000. Vienas ką, stengiasi už jį nusipirkti kas ir jokių ceremonijų su 
džiagos žmogui reikia. Taigi drapanų dirbtuvės savinin- kokią nors prekę, nes bijosi, į spekuliantais nebus daro- 
su drabužiais labai sunku, kas per vieną naktį pralošęs;kad rytoj tas daiktas bus dajma.”

“Tas oats vra ir su maistu . pr?e pokerio $5.000. i brangesnis, o jo turimas! Bet ii r visos bausmės, laik-
Reikia laukti eilėse, i“brau: S’JS’.SJ’’ Prakls? skatikas gal jau visai busbeirašėio nuomone, nebus pa- 

po vertes. Todėl ir prasideda!sėkmingos, jeigu patys pi-
vienas nori nusipirkti ant vi- ~ „ vadinamoji “spekuliacija.” j liečiai-pirkėjai neprisidėsią
sos sąvaitės 1,200,000 SVARŲ BOMBŲ Ji yra aiskus bolševizmo pa- pne jos sutramdymo. Todėl

. ‘ į , .....................daras. Kodėl nebuvo tokios
Daug ką rašyti apie da- “spekuliacijos,” kol Lietuva

gal bus gėliau, nes dabar 
viskas yra nacionalizuoja
ma, reiškia, valdžia atima 
visus turtus nuo žmonių.

J krautuves (norint jnei

laiškuose rašo.

SUĖMĖ KOZIRNINKŲ 
RAKETĄ.

karąsu tęvais gyveno Rusi-; buitinę valdžią' negalima, kad per dvi naktis jie numę- da nebuvo “apšviesta” Sta- 
‘ joje. Grįžęs atgal Lietuvon, i nes valdžia laiškus tikrina. te 1 Bnmingham, ir South- u„o ~wu|e,~ K 
p- A-------- - j------ - ... ------x— uostą Ang!-------

svarų bombų
i’kt moR', Žaga^ v*jį,'įrinėje|Gįįiu tik parašytį kad mušu uost«. Anglijoje. Nol.int pašalimi spekulia-
u,: mokykloje ir Panevėžio mo-!litas visai menkos vertės pa- 1.200,000 svarų bombų. ciją, visų pirma reikėtų pa- 

_ . “ šalinti bolševikišką anarki-
f v--------------------------------------- Sprogimą* užmušė žmogų. ja. Bet bolševikai nori išnai-

—Čia. tėve, buvo nekultu- į‘^g P^ėžv?ebž ko^?1^ jau Dedant Revere gatvėj, kmti spekuliaciją persekio-
munDrini vtikima^buvo su 5^°S ^°!se,vlkų trub,1.įaL Bostone, naują grindinį, šį darni ir bausdami gyvento* 
muni^tinj reikimą ou\o su- Bet ir mažai ko vertas litas nanpdtaii ^nintm tanka «i jus.

. imtas ir kariuomenės teismo esas beveik lveus Stalino umim .u a.- •prašo pinigų nu- apie manę taip mislmi tai nuwistas. Jis išbuvęs kalėji-stallno k nu Sprogimas buvo _ Šiomis dienomis piiimtas 
;o. bėgdamas nuo gali sau eit pasijieškot kui - melO metu? 1938 m. išėjęs | \ - toks smarkus,, kad vieną

bolševiku ir šiltos savo šu- tunngesmų frentų. o as eisiu kalėl-imo‘^ pradžiu vei^ i Rusų yra daug ir pas darbininką užmušė, o b su-, 
bos nepasiėmęs. Na. tai kaip pas zakristijoną plotkų kep- sjs plačiomis pamokomis Jmus’ ° aldesm«ose mieste- zeide.
čia džiaugtis. Maike. kad ta- ti Kučioms.

<-■
gi omaią 
siusti. Sako,

“visi padorus” piliečiai” tu
rį pranešti milicijai ar pre
kybos komisariatui apie spe
kuliacijos atsitikimus.

Okupantai per keturis mė
nesius tiek Lietuvą nualino, 
kad jau reikia čekistinių me
todų “kovai su spekuliaci
ja.” Rusijos pavyzdys paro
dė, kad jokios bausmės ne- 
pripildė prekėmis sovietiškų 
krautuvių.

privačiomis pamokomis, 
vėliau dirbęs mokytojų kny- Į 

— ““•“ gynė Kžfune. Mes nežinome;
DU BILIAI PRIEŠ šio vyro nuopelnų komunis- 

STREIKUS. tų partijai, bet galima spręs-
Pi adėjus komunistams ir ti apie jo įvertinimą . iš to, 

naciams kurstyt streikus A- kad bolševikams Lietuvą, 
merikos ginklų ir orlaivių į okupavus, jis tebuvo pa-i 
dirbtuvėse, Kongresan tapo -kiltas mažon teisingumo, 

—0 <jr iis tau daug jreia įnešti įau du biliai tokiems komisariato kanceliarijos 
padarė būdamas Lietuvos streikams uždrausti. viršininko vietelėm Paskum
prezidentu? Nei medalio__________ jis ėjo to pat komisariato ka-,
neatsiuntė. RUOŠIA STREIKĄ MIS- diu skyriaus viršininko pa-

—Žinai. Maike. kad mis- jęy PRAMONĖJ. reigas.
CIO ir AFL unijos tariasi Kaip matome, karjera di- 

ucUi. C t. paimkim kadjj skelbti kaip galima plačiau- dėlė: iš kanceliarijos virši- 
sĮ streiką šiaurės vakarų niiiko i pasiuntinio vietą!; 
miškuose, o ypač Washing- Bet juk ir pareigos “dide- ‘

vo artimas šaukiasi ratunko. 
o tu jam pamačyt negali?

—Ar tu jo labai gailiesi.
tėve ?

—Kaip nesigailėti. Mai
ke. juk svkiu augom ir sykiu 
kiaules ganėm.

žydus. I bevas išrinko jų tau 
tą. kad duotų žmonijai me-
>ijorių. Bet kai Kristus pas tono valstijoj.Unijos reika- lės”: sėdėtMCremlio valdo- įme. tai ne ansauke ,_ .. -zi— . ,juos užgimė tai jie apšaukė lausiancios 
n maistininku ir nukryžia
vo jo. -Jie pradėjo reikalaut 
iš Dievo kito mesijošiaus. Ir 
laukė jo per du tūkstančiu 
metų. O dabar matai, ko su
silaukė? Vietoj mesijošiaus,
Dievas atsiuntė
leii.

— Ar tai tu manai, tėve,
kad tas pasiutėlis yra Dievo 
pasiuntinys?

- <> kaip tu. Maike. 
kuoji, ar velnias jį išperėjo?

—Ne. tėve. jis nėra nei 
velnio, nei Dievo padaras.
-lis yra aplinkybių produk
tas. -Jeigu ne jis. tai kitas bu
tų jo vietoj.

—Eik tu i balą. su savo 
iplinkybėm! Tau viską ap

pakelti miškų vų prieškambariuose, kur 
darbininkams atlyginimą Maskvos komisarai palieka 
7-niais centais Į valandą. savo kaliošus ir lietsargius! '

LAKŪNAS NUTUPĖ 
EŽERAN.

:• oa Sklisdamas iš Bostono i
Bangotą, bostonietis \Vilson
Sindelinker nukrito i ežerą
Maine’o valstijoj, apie 30 C1J°,S

.myliu nuo Bangoro. Jis pats nori
išplaukė, bet jo orlaivis nu- Lietuvoje. Ta proga sudary- 

10’skendo 20 pėdu gilumoj. ta net visai Lietuvai skirta 
__________ komisija, kuri visoms ki-

ISPANIJA PERKASI DUO- toms komisijoms davinėja i 
NOS ARGENTINOJ. -lsakymu^ kalP “šventę svę-

DABAR DAUGIAU POLI-i 
TINIŲ KALINIŲ, NEGU 

PIRMA BUVO.
Rusų komunistų revoliu- 

sukaktuves okupantai 
minėti ir pavergtoje

sti.” Aišku, ta proga vanoja-1^* ta>A<tl II IVtVF ISA U11VOWU1U» ta v *11 •• » •
kad pereita sąvaitę Ispani- !ma. ^piyiausomoj* Lietu- 

Kini,Irti A^en- va ir keliama padangėn So- 
Rusija, kuri “išvada

vusi” Lietuvą iš “uzurpato-

Iš Madrido pranešama,
4 ___ s itę Ispani

ja gavusi nusipirkti Argen .
" tino j 150.000 tonų javų. Ar-‘XIelŲ

ii'nkTės' padašt O X" anairTaC
man kas aplinkybes pa- dTbar "i A

daro. a
— Aplinkybės, tėve, susi- 

daio žmonėms kovojant už 
savo būvi.

—Na, Maike. dabar tai 
jau aš tave sugausiu meluo
jant. Ve. anądien man tro-

n- P1’ liaudies sūnūs ir dukteris į
K *’_________ kalėjimus ir koncentracijos

PALAIDAS UŽPUOLIKAS i stovyklas.” Kad Nepriklau- 
SKANDINA LAIVUS. somosios Lietuvos kalėji- 
Indijos vandenyne prade- muose buvo tam tikras ko-

jo siausti palaidas vokiečių munistų 
karo laivas, kuris skandina

skaičius, netenka

V?i°s. . rokundą su Anglijos laivus. Pereitą są-
Menknu smaravidla. Tai bu- vaitę jis nuskandino du ang-

ginčyti. Bet ar naujieji Lie
tuvos valdovai nepaskelbtų 
palyginamosios statistikos:

VO i>er musų ščeslyvos Smer- ju iajvu Australijos apylin-i kiek “geriausiųjų” sūnų ir 
tie Susaidės mitingą. Jis kėj. * dukterų sėdėjo Nepriklauso-sporą su musų su- ---------— mosios Lietuvos kalėjimuo-;

PRANAŠAUJA GERUS ge ir kiek Lietuvos šviesuo-, 
ATEINANČIUS METUS, menės žiedų pūdoma oku- 

Roger W. Babson, Ame- puotoje Lietuvoje? i
rikos kapitalistinio biznio,________________________i

piadejo 
saidės čermonu. Aš, kaip 
s tursas vyčių vaisKo genero- 

norėjau padaryt parėt- 
užvežiau jam per mar

ias

/.ę. <> jis man tuoj Į kruti-,specialistas ir pranašas, da-: 
ir klausia, aras turiu bar pranašauja, kad atei-!

nantie 1941 metai busią la-: 
bai pelningi. Į

m 
nę
marškinius ant smerties? O 
aš jam sakau tu verčiau pa-

arba kaip buvo nukirsta i 
iv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus angį* raiti
ninko. Vertai kiekvienam par» 
•kaityti .............................. ............ •rJ

SAVANORIŲ KELIAS.
Žvarbus vasario putė dar vėjai, 
Nemunu, Nerim dar nėjo ižas,
Kai jus kelyje, laisvės nešėjai,
Dygo pirmieji pusnyse kiyziai. 
Klaikiai taip staugė vėjai palangėj... 
Jus gi palikę ramią trobelę,
Ėjot klumpėti vos apsirengę 
Saulę parnešti vargstančiai šaliai. 
Daugelis jūsų slapta išėjo 
Tiesti į laisvę visiems mums kelią; 
Kitas “Su Dievu” tarti nespėjo 
Senai močiutei, jaunai meigelei.
Liko motulės jus žilagalvės.
Liko namuose skaisčios merginos... 
Žemė drebėjo: patrankų salvės 
Jus, savanoriai, guodė ramino. 
Parako durnai temdė padangę,
Priešų be skaičiaus—jūsų gi sauja... 
Ginklai žvangėjo, juodbėriai žvengė; 
Ledą tirpino karštas jus kraujas! 
Kardas ir jietis skynė jums kelią, 
Pritarė dainos žvangančiam plienui. 
Audros sugniužo i jūsų dvasią.
Į jūsų kietą krūtinių sieną.
Laukė jus grįžtant senos motulės, 
Rymojo—laukė jaunos mergelės... 
Veltui! Ne vienas kruvinas gulė. 
Tiesdamas laisvėn Lietuvai kelią. 
Apgaubė sodus nuotakų šydas,
Laukė žemelė savo artojų;
Jūsų gi kraujas rožėm pražydo: 
Sėjote laisvės jus vasarojų.
Jus, tarsi sieną kieto granito, 
Kruvinos bangos daužė įsiutę.
Lapai pageltę žemėn nukrito—
Jums ties Linkaičiais dar rugiapiutė. 
Kitą gi metą jus ties Giedraičiais 
Atrėmėt priešą žiaurų, klastingą... 
Kietu aukštaičio, dzūko, žemaičio 
Šičia besočiai plienu paspringo. 
Audros aprimo. Daug nesugrįžo 
Tų, kur pirmieji žygin išėjo.
Liūdi pasviręs beržas prie kryžiaus: 
Saugo ramybę laisvės nešėjo.
Kryžių ne vieną pelkėj ar girioj 
Lietus supudė, išvertė vėjai...
Daugel Nežinomų davėt didvyrių 
Jus, savanoriai — laisvės kūrėjai. 
Laisvės sargyboj budi sustingę 
Daug savanorių brolių kapuose:
Budi Kėdainių, Jėzno. Nedzingės, 
Budi Giedraičių, Vilniaus laukuose. 
Grįžo nemaža ir invalidų—
(Pirma jie buvo šaunus artojai) 
Šiandien gi niekas jiems nepavydi 

Valdiškų” rankų, nei medžio kojų... 
Liudai

«

DOVANOS
ORIOS TURĖS VERTĘ 
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Pats Suruošė Savo 
Banko “Užpuolimą.”
Chicagos banko tarnauto

jas suimtas už pavogi
mą $10,000.

Nelabai senai South Chi- 
cagoj buvo “užpultas” ban
kas. Prie kasieriaus langelio 
priėjo vyras, parodė bonką 
su kažkokiu rausvu skysčiu 
ir padavė kasieriui typewri- 
teriu atmuštą reikalavimą 
atiduoti pinigus. Kasierius

1 padavė jam $10,000 ir tas 
“užpuolikas” dingo su pini
gais. Bet jo raštelis liko. De- 
tektivų laboratorijoj buvo 
nustatyta, kad ant to rašte
lio yra nežymiai pasilikęs 

, numeris 6653—įsispaudęs, 
matoma, rašant tą numerį 
ant kito popieriaus. Polici- 

i ja priėjo išvadą, kad tas nu
meris gali reikšti adresą, to- 

! dėl pradėjo tikrinti visus to- 
' kio numerio adresus. Prie 
dvylikto adreso policija ra- 

Jdo gyvenant tūlą Phillipsą, 
j apiplėšto banko kasieriaus 
i draugą. Kasierius buvo ai*e- 
štuotas ir tuoj prisipažino 

i pats su savo draugu suruošęs 
tą “užpuolimą.”

NUSIŠOVĖ WALL ’ 
į STREETO “STEBUK- r

LADARIS.”
Pereitą sąvaitę New Yor- 

■ ko viešbuty nusišovė Jesse 
Livermore, kuris pradėjęs 
su $10 padarė ant Wall 
Streeto $10,000.000. Ant 
Wall Streeto retai kam pasi
seka pralobti. Wall Streeto 
sukčiai paprastai kiekvieną 
apvagia. Bet Livermore ap- 
uko sukčius. Todėl jis ir 

buvo pramintas Wall Stree
to “stebukladariu.” Bet ant 
galo jie vistiek jam kelines 
numovė ir tuos milionus iš 
j6 atėmė. Dėl to, matyt, jis 
dabar ir nusišovė.

i *

521 MYLIA PER 109 MI
NUTES.

Naujas keleivinis orlaivis 
pereitą nedėldienį atskrido 
iš Columbus, Ohio, į New 
Yorką, padalydamas 521 
mylią į 1 valandą ir 49 mi
nutes. Tai beveik po 350 
mylių p«T valandą.

I
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Neria Žemyn ir Tada Paleidžia Bombas

Orlaiviai Griauna

Vokietijos orlaiviai prade* 
jo griauti Anglijos pramo
nės miestus šalies viduje, 
kurių iki šiol jie nekliudyda
vo, bet bombarduodavo 
Londoną. Savo sostinei ap
saugot anglai sukoncentra
vo geidausiąs savo apsigyni
mo priemones. Dėl to buvo 
žymiai susilpninta kitų mie
stų apsauga. Užtat priešas 
ir pradėjo dabar tuos mies
tus atakuoti. Jau subombar
duoti šie pramonės centrai: 
Coventry. Birmingham ir 
Bristai. Matyt, vokiečiai nu
sistatė sugriauti Anglijos 
karo pramonę.

Anglai stengiasi vokie
čiams “atsilyginti” ir nuola
tos bombarduoja jų pramo
nės bei susisiekimo centrus. 
Pereito nedėldienio-panedė- 
lio naktj anglų orlaiviai nu
metė 1000 uždegamųjų 
bombų Berlyne ant Potsda
mo ir Anhaito gelžkelio sto
čių. Potsdamo stoty kilo di
delis gaisras. Kiti anglų or
laiviai tuo pačiu laiku bom
bardavo Kruppo ginklų 
dirbtuvę Gssuose. priešo 
laivų prieplaukas Norvegi
joj ir kitas pozicijas. Gi šio 
panedėlio-utaminko naktį 
anglai užpylė liepsnojančio, 
mis bombomis Hamburgo 
laivų dirbtuves ir prieplau
kas. Numetė 2000 uždega
mųjų bombų ir kelioliką to
nų sprogstamųjų bombų. Be 
to. bombardavo vokiečių 
chemikalų dirbtuves Wil- 
helmshavenc. Vokiečių už
imti uostai Olandijoj, Bel
gijoj ir Francuzįjoj sprogdi
nami kas naktį.

Kaune Jau Taip,
Kaip Maskvoje.

Prie krautuvės reikia išsto
vėti eilėje visą dieną ir 
grįžti nieko negavus.

“Tarybų Lietuva’’ įsidėjo 
tokią žinią: “Pil. Aleksand
ras Bankauskas redakcijoje 
nusiskundė nenormalumais. į 
kurie dar vis neišgyvendi-' 
narni, iš musų prekybinio' 
gyvenimo. Ištisas valandas; 

ii. Bankauskas užvaka?
ūkė eilėje prie F. Lubienės 

avalinės parduotuvės, esan
čios Pereco gatvėje, tenorė
damas nusipirkti porą bate-į 
lių. Apie 17 vai. parduotuvė į 
dar buvo pilna žmonių, ir 
eilėje laukiantiems pilie
čiams buvo aišku, kad jie tą 
dieną jau neįeis į krautuvę. 
17 vai. 20 min. atsidarė par
duotuvės duiys, išėjo krau
tuvės pardavėja, ir, pasirin
kusi laukiančiųjų tarpe ke
liatą, matomai, pažįstamų 
moterų, jas įleido parduotu
vėn be eilės. Aišku, tatai 
laukiančiųjų tarpe sukėlė 
daug nepasitenkinimo, ta
čiau tai nepakeitė parduotu
vės personalo nusistatymo.”

Laikraštis deda tokį prie
rašą: “Toks elgesys neleis
tinas. Visur tokia tvarka: 
kas anksčiau ateina, tas pir
miausia gauna, kitos tvarkos 
negali būt.”

Iš šios žinutės mes iš pa
čių ' bolševikų sužinome 
daug įdomių dalykų. Reiš
kia. pati “Tarybų Lietuva” 
pripažįsta, kad sovietų “ro
juje” reikia kelias valandas 
laukti dėl poros batelių—li
tai bergždžiai!

Ė

čia parodyti Curtiss-Scotl konstrukcijos Amerikos bombanešiai. kurie skrisdami 400 mylių greičiu staiga neria žemyn ir 
paleidžia savo bombas “kur reikia,” arba baudžia priešą kulkasvaidžių ugnimi, ši nuotrauka buvo padaryta demonstruo
jant jiems savo “triksus’’ viršum Chicagos miesto.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
“MUZIEJUS” MASK

VOJE.

Bolševiku revoliucijos Ru-

LOWELL, MASS. 

Prakalbos ir '

nKų r 
ikakti

“KELEIVIU”
KALENDORIUS

IMI METAMS.

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

! tai išsiųskit užsakymą da- 
ibar.
i Kalendorių parankiausia 
j užsisakyti prisiunčiant pre- 

<;numeratą už “Keleivį.” Bet 
i nesunku ir atskirai užsaky
mą prisiųsti. Musų skaityto

jams Kalendoriaus kaina— 
į 25 centai. Kvoterį galima 
suvyniot į popierėlį ir įdėt į 

; voką kariu su laišku.
Dabar Kalendorius yra 

spaudoje ir neužilgo bus ga
tavas. Taigi prašome pasi- 

įskubinti ču užsakymu, kad 
•galėtumėt Kalendorių gauti 
da prieš Kalėdas, 

į 1941 metų Kalendoriuje 
įbus. daug įdomių dalykų.
; Bus atspausdinta Lietuvos 
' pavergimo istorija ir kaip 
■ dabar Amerikos lietuviai 
rūpinasi paliuosuoti savo tė. 

i vų kraštą nuo svetimų oku- 
i pantų.
i Tilps pamokinantis pa-

--------------------------------------------- --------------r aiškinimas, kaip via daromi
kokių vaistų, jei taip užkrė- sunui Jonui ir dviem dukre-'v^okfe sūriai—amerikoniš- 
tė jį raudonieji lėm. Įkas, šveicariškas, limbuigiš-

KANADOJ PANAUUNTA 
BAUDŽIAVOS LIEKANĄ.

Apie 60.000 francuzų ūki* 
ninku Kanadoje iki šiol da 
mokėjo dvarponiams duok
lę už dirbamą žemę. Dvar
poniai gaudavo žemės iš ka
raliaus, išparceliuodavo ją 
nedideliais sklypais ir už
leisdavo tuos sklypus žmo
nėms dirbti, imdami už tai 
nustatytą duoklę. Tai buvo 
feodalizmo liekana. Francu- 
zijoj šitokia tvarka buvo 
panaikinta per revoliuciją, 
bet Kanadoje ji laikėsi iki 
šių metų. Quebec’o provinci
joj buvo 245 dvarponiai, ku
riems pereitais metais ūki
ninkai sumokėjo duoklėmis 
$185,000. Dabar Quebec’o 
provincijos valdžia tas že
mes iš dvarininkų nupirko ir 
atiduos ūkininkams ant iš
mokėjimo.

CH1CAGĄ APKLOJO 
SNIEGU.

Pirmas sniegas šią žiemą 
Chicagoje pasirodė dar 
prieš dvi sąvaitės. Tai buvo 
Ženklas, kad ateina jau žie
ma. Dabar, lapkričio 26 die
ną, nuo ryto pradėjo kristi 
smulkus ir sausas sniegas su 
didoku vėju: snigo ir tą 
sniegą visur nešiojo. Po pie
tų sniegas pradėjo kristi 
drėgnas. Snigo ištisą dieną 
be perstojimo. Snigo visą 
naktį. Jau antros dienos po
pietis, o da vis sninga. Kada 
nustos snigę, nežinia. Jei 
butų snigę sausu sniegu, tai 
butų jau sunku išbristi; bet 
kai sninga drėgnai, tai ne
mažai nutirpsta ir suslugsta. 
bet vistiek sluogsnis gilus. 
Miesto transportacija juda, 
bet lėtai, sustingusiai. Dėl 
sniego priežasties yra įvyku
sių ir nelaimių.

Radio praneša, kad neku
rtose valstijose esama net 
potvinių nuo lietaus. Jeigu 
dabar Chicagoje esamą 
sniegą “Dievas” sutirpytą, 
tai irgi butų pusėtinas “pa
tapąs.” Kaitų Rodą.

MOKYKLOSE NE MOKS
LAS, BET BOLŠEVIKŲ

AGITACIJA.

Švietimo komisaras išlei
do įsakymą, kurio pirmas 
paragrafas toks: Mokyklos 
direktorius, inspektoriai, 
mokytojų taiybos ir moky
tojai atsako už mokyklos 
tvarką, mokymo auklėjimo 
vaisius politiniu, moraliniu, 
moksliniu atžvilgiu, ren
giant jaunimą socialistiniam 
gyvenimui.”

Toliau įsakyme nurodo
ma. kad jaunuomenei sėk
mingiau auklėti komunisti
ne dvasia, prie mokyklų stei
giamos komjaunimo organi
zacijos. Komjaunuoliai va
dovauja mokyklose esan
tiems pionieriams. Mokyk
lose steigiami “ideologiniai 
būreliai.” Mokytojų taryba 
turi bendradarbiauti su 
komjaunimo komitetais. 
Mokyklose turi būti įreng
tas “Lenino kampelis.” Įsa
kymo pabaigoje sakoma, 
kad “šie nuostatai skelbiami 
susitarus su LTSR komjau
nimo centro komitetu.” Pa
sirašė A. Venclova.

KAIP JIE RAŠO “LIE
TUVIŠKAI.”

“Tarybų Lietuva” patei
kia pavyzdį, kokius raštus 
rašo naujieji sovietų Lietu
vos pareigūnai. Raštą pasi
rašė Kražių nuovados virši
ninkas. Jis skamba taip: “Iš 
Apteiravima. Ape Špilene. 
Michalina. Turting. Ture. 
Kražose. 3 Namus. Pastatai. 
Medinei. 1 kilm. No. Kražių. 
Ture Dvara. Smulkesniu Ži
nių. Nežinau. 1940 m. Spale. 
Me. 4 d.”

TAXI ATVEŽE MOTERĮ 
IS FLORIDOS IR NEGA* 

VO UŽMOKĖT.
Tūla “Mrs. Elliott” pasi- 

amdė Floridoj taxi vežiką, 
kad atvežtų ją į Troy, N. Y. 
Kai vežikas ją atvežė, ji din
go jam neužmokėjus. Atve
žimas kainavo $70. Vežikas 
kreipėsi į {policiją, bet nega
lėjo jam nieko pagelbėt.

sijoje sukaktuvių proga Ma
skvoje busiąs atidarytas 
Maskvos pavergtųjų tautų 
—Lietuvos, Latvijos, Mol
davijos ir Karelų-Suomių 
paviljonas “tautų muzieju
je.” Pasak pranešimo, mu
ziejuje busianti “atvaizduo
ta tų respublikų darbo žmo
nių kova, gyvenimas ir so
cialistinė statyba.” Koks šis 
“muziejus” bus. galima 
spręsti jau iš tokio fakto. 
Pranešime sakoma, kad 
“muziejuje yra 1922 metais 
kalėjime žuvusio Estijos 
proletariato vado Kingisepo 
asmeniški daiktai ir doku
mentai.” Tuo tarpu yra ži
noma, kad Kingisepas žuvo 
ne 1922, o 1924 metais, ir ne 
kalėjime, o pėr komunistų 
pučą Taline. To Maskvoje 
suplanuoto ir remiamo pučo 
pagalba bolševikai dar prieš 
16 metų norėjo prisijungti 
Estiją.

NEBEIŠMANO, KAIP 
LAIŽYTI STALINUI 

KOJAS.

Jei musų Viadukas dar 
SLA 173 kuopa turėjo va- daugiau raudonuos, tai tik- 

karienę, kurios tikslas—pri- riems Lietuvos sunams teks 
rašyti daugiau naujų narių, jį pakrikštyti jau tikinoju 

Buvo atvažiavę iš kitų ko- “kacapu.”
lonijų kalbėtojai, iš So. Bos- Tiesiog gžda ir 
tono Namaksis. Auksinio va- kad D. L. K. Vytauto Kliu-
«zUS. °’ga.nlzato?'lus, ? o; be ir SLA organizacijose p 
Worcesteno Kriaučialis, 2 ‘ ra tokjų narių. Šalin juos iš 
apskričio pirmininkas. Abu-Jetuv0Į sunų Jterpo. 
or a a >aI gražiai nušvietė, no,.įmt Lietuvos lais-

i i i vos, bet ne bolševikų dikta- 
musų gyvenime ir dabartinę | toriaus pave^. 
padėt} Lietuvoj. Kalbėjo į r
dar Vydūnas iš Lavrrence’o, i Lapkričio 23 d. mirė stai- 
V. Peslikas, L. Paulauskas n g£aį gavęs širdies atakų Jo- 

nas Bakunas. pavyzdingas

Miręs Jonas Bakunas tu- j kas, miunsteriškas ir kiti. 
rėjo apie 55 metus amžiaus.

Ilsėkis, drauge, Amerikos 
žemelėj.

Rep. Vyt Ramunelis.

PAJIESK0JIMA1

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

Rasite taipgi daug įdo
mių žinių iš mokslo srities 
ir daug naudingų patarimų 
bei nurodymų, iš ko ir kaipPetronė Zidunukė, pajieškau kai-1. ,

mynų: Nastazijos Ulkiutės ir jos Kas dalyt, 
brolio Juozo Ulkio; Elzbietos ir Nas- tilix danovhp vi«u
tazi jos' Lindutės ir jų brolio Juozo . . -
Lindo. Jie visi paeina iš Jakobunių klU Statistikų, eilių ii* pa- 
sodžiaus, Pušalotos parapijos, Pane- veiksluPušalotos parapijos, Pane
vėžio apskričio. Girdėjau kad Juozas

kiti iš Lowellio. Jie taipgi 
gražiai nušvietė Lietuvos 
reikalus. Deja, teko turėti ir 
nesusipratimų. Nors negra
žu apie tai rašyti, bet per 
ašaras reikia sakyti teisybę.

Štai. tuomet pilnutėlėj lie
tuvių salėje žmonės sėdi gi
liai susijaudinę dėl Lietuvos 
nelaimės, tai atsiranda “rau-

šios apylinkės lietuvis. Ve 
lionis priklausė prie šv. Juo
zapo pašalpinės draugijos ir 
prie D. L. K. Vytauto Kliu
bo. Iš ryto atsikėlęs jis ėjo į 
darbą ir staiga krito gatvėje 
ir numirė. Laidotuvėse pa
sakė žodį Kriaučialis. Labai 
didelis žmonių skaičius pa-

Ulkė buvo parvažiavęs į Lietuvą, l»et 
vėl grįžo į Ameriką. Visi jie išvažia
vo Amerikon 1908 ar 1909 m. ir visi 
jie girdėjau gyvena Chicago, 111. Ku
rie žinote kur jie randasi, malonėkit 
pranešti jų adresą, busiu dėkinga, ar
ba jie patys lai atsišaukia. Mano 
pravardė po vyro sekanti: (8)

Mrs. Bessie Paritins 
R. F. D. Box 61, Broad Brook, Conn.

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

South Boston, Mass.

Sveikata—Brangiausių 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokina būt Sveikais. .
Gydymas visokių ligų šaknimis,

Stalino čebatlaižiai Lietu- .... , k„j
voje skelbia, kad visi spies- ^lal .11 van°J°“ ^^oma, • ’
tusi “prie visų darbo žmonių tuomet ^a^a ant j?.

1 - ----- - ros suluzo. O dabar jis jau
tokius smurtininkus,

donas barškalas,” kuris' lydėjo kūną į amžiną poilsio 
drąsiai išsitaria, buk Lietu- • vietą. Nuoširdžią užuojautą 

i va dabar nepavergta, bet; siunčia D. L. K. V ytauto 
į dar geriau gyvena. Ir prieš Į Kliubo nariai jo likusiam 
i kiekviena kalbėtoją jis varoj
į “kritiką.”

Matyt, tas vyrukas jau už- j 
miršo, kad pernai komuna-'

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

mylimo vado, tėvo ir bičių . .
lio, prie artimo ir brangaus.. . TJ.___Josifo VisarijonovičiauS pa(. uzeme Lietuvą. Dauge- 

lodos, visas plvt-!,ls m^no, kad ta.Stalino.” Rodos,
laižiavimo 
išsemtas!

leksikonas jau komunistų lazda turėjo kaž.

Geras Pirkinys
________ _______________ - _ - i Parsiduoda 10 kambarių Namas ir.
SOVIETŲ PAŠTAS DA į su visais įrankiais DUONKEPYKLA, 
NEŽINO, KAD LIETUVA Į li±vŽ,k<,17!±j; Kostumerių turime

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasieki nepaprastų palengvinimų 

' re’umatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsir.arinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išaštrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai .suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 mi’imnų bon- 
kučiu jau išparduota. T~dči neati- 
dėliodami nusipirkite ir ius honkutc 
Pain-Eicpellerio. Reikalaukite Pam- 
Expellerio su inkarų ant dėžutės.

SUSOVIETINTA.

Maskvos paštų valdyba 
Kaune paskelbė, kad į Rusi- į 
ją siunčiami iš Lietuvos laiš- < 
kai turi būt apmokami tokia Į 
pat kaina, kaip ir visi laiškai I 
į užsienį. Vadinasi, Maskvos Į 

aštų valdyba da nežino,! 
id Stalino raudonarmie- j 

čiai yra okupavę Lietuvą ir 
panaikinę sieną.

NE VISIEMS LEIDŽIAMA 
MOKYTIS.

Į aukštąsias mokyklas da
bar jau nebegali kas nori 
stoti, bet reikia įrodyti savo
proletariškają” kilmę. Ta į 

pati tvarka, kaip žinoma, 
yra įvesta visoje Sovietų Ru
sijoje. Į

Mirusio Anglijos eks- ’ 
premjero Chamberlaino kū
nas buvo sudegintas kremą-Į 
torijoj. Nebuvo jokių iškil
mių. į

FLORIDA
Pabandykit Pagyventi Saulėtoj Flo

ridoj PATAISYMUI SAVO SVEIKA
TOS. Mes turime jums kaml>arių. 
Pragyvenimas pigus. Kas įdomiauja- 

pasidaryti gerų gyvenimų. Mes šia ! te Floridos nuosavybėmis: kaip jsi- 
kep.vklų išlaikėme 26 metus. Dabar gyt farmų, Orancių sodną arba bizni 
musų senatvė verčia jų perleist ki-

’IŲ
drJ apie 4<>0. Prie to įvairių draugijų, 

i klitibų, parapijos ir biznierių parea- 
gimai duoda užsakymus mums. Ne- 

: seni ir gabus lietuviški kepėjai gali

tam. Biznis gerai įdirbtas. <1»
ALEKSANDRA MIKALAJŪNAS 
508 S. Paca st., Baltimore, Md.

aš jums suteiksiu visas informacijas 
teisingai. Rašykit: (9)

STANLEY JONAITIS 
Star Route, BUNNELL, Florida.

Iš KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

Pajieškau Darbininko
Karmos darbininkas, nuo 20 iki 50 

nitų amžiaus, darbas ant visados. 
Žiemų mokam $25. o vasarų $30 uz 
mėnesi. Valgis, ruimas ir apskalbi- 
mas. Turi mokėt gerai karves melžti, 
tieka draivyt, valdyt traktorią ir ki
tokį farmos darbų. Atsišauk it grei
tai. J. ORIN. ’ (0) .

R. 2, Eox 3J, MeriiU, Wis. |

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

BROCKERT BREVING C(L Ine.
TELEFONAS •1 LAFAYETTE ST„ 

WORCESTER, MASS.

KURIE NORIT TIKR: 
Soath Boaton, Mas*.

1410 Columbia Road, 
Tel. SOUth Boston 2271.

Pajieškau brolio VINCO JASU
LAIČIO, yrą kilęs iš Lietuvos iš Pa- i 
kruojo miesto, 38 metai kaip Ameri- ‘ 
koje, ir draugo Petro Bąlnionio iš Ro- i 
zalimiečių-Kazarezų kaimo, 36 metui '
Amerikoje. _ (9) | Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk-

Jonas Jasulaitis lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
12304 So. Emerald avė., Chicago, III. visokių augalų lietuviškai, Angliškai
------------- ;-------- 7"—;—• ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias

Petras čypas, Žilų kaimo, pajieš- gydo. ir kaip reikia vartoti,
kau Justino Bitino, Vladislovo, Mar- (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti, 
cijono ir Jono Tijušų, Tindžiulių kai- Kanados doleris dabar tik šo centai.) 
mo. taipgi ir kitų jažysta_mų._ Kurie Kaina su prisiuntimu ?1.00. Pinigus
žinote kur jie randasi, malonėkit pra 
nešti jų adresų, busiu dėkingas, arba 
jie patys lai atsišaukia.

Peter Chypas
Hillside Home, Clarks Summit, Pa.

TURISTAI
Kurie važiuojate į Floridų ir kurie 

norit praleisti vakacijų laikų vigad- 
ttiai ir pigiai, apsistokit pas mus. (9)

ANTON BENKEVIČ1A 
Indiana Apt.

977 S. W. l-th st, MIAMI, FLA.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

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

geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St, S*. Boston. Mass.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska

noti. krinta, vartok 
ALF.XAN1>ERS 

SHAMPOO
50 centų už lonkų ir 

ALEXANDER’S
STIPRINANTI TONIKA.

50 centų už bonkų. Prisiunčiatn 
ir per paštų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimų. Knygoje randasi 340 

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

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

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

Karas Europoje

"“NAUJIENOS"
1739 Soath HabM Stral 

z CUCAGOt ■

J
t I
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Moterius Pasiskaityt
ŠĮ SKYSIU TVARKO 
M. MICHElRONIENt.

NEPILNAMETĖS NUO
TAKOS.

Karts nuo karto girdime, 
kad toj ar kitoj vietoj ištekė- 
kėjo 10—12 metų mergaitė 
su pilnu “motinos" ir “tėvo’ 
palaiminimu. Nors įstatymai 
draudžia kūdikiams tuok
tis, vienok tokie dalykai 
aikštėn išeina jau pen čiai 
po vestuvių, kuomet “deme- 
džius’’ jau padarytas ir jc 
atitaisyti negalima, todė 
dažniausia ir valdininkai 
primerkia akis ir visko ne
mato. Tokie jaunučiu istatv- 
mų laužymai dažnai praeini 
be jokios atsakomybės. Kar
tais atsiranda vienas kitas 
žmoniškesnis ir kulturinges 
nis valdininkas ir patrauki? 
tėvus teisman už mergaitės 
metų klastavimą, o vyrą— 
už nepilnametės mergaitė: 
nuskriaudimą. Vienok tas 
atsitinka tik retkarčiais.

Tokios sutuoktuvės Ame
rikos rytuose, kur gyventoją 
išsilavinimas ir kultūra yra 
gana aukštai pakilę, reta: 
pasitaiko: bet vakaruose 
tarp kalnų gyventojų. kurit 
daugelis ir skaityt nemoka 
tokios sutuoktuvės visai nt 
naujiena. Tenai 10—12 me
tų mergaitės netik kad ište 
ka už vyrų. bet ir vaikų turi. 
Kūdikiai gimdo kūdikius. 
Tokios motinos neturėjo ka
da nei subręsti, nei gyveni
mo svajonėmis pasidžiaugti 
Jos ištekėjo ir jau gimdo, 
dar neįstengdamos pilna: 
suprasti, ką tai reiškia. Bū
damos jaunutės, neapsipaži- 
nusios su gyvenimu. jos už
augina tokius pat ignoran- 
tus, nežinės vergus.

šitas reiškinys yra gana 
tamsi dėmė Jungtinių Vals
tijų kultūrai. Tokie tėvai, 
kurie per melą ar kitą kokią 
suktybę “apženija” jaunes
nę negu 16—18 metų mer
gaitę. turėtų būti aštriai bau
džiami, o tokios mergaitės, 
kurios melagingai padinina 
savo amžių ir išteka be tėvų 
žinios, turėtų būti uždaro
mos pataisos namuose.

Jaunuoliai. nesusilaukę 
18 metų amžiaus, nėra dai 
pilnai subrendę nei kunu nei 
protu. Jie dar nemoka rim
tai. šaltai Į dalykus žiūrėti 
nei jų apsvarstyti. Jie nesu
pranta šeimyniško gyveni
mo pareigų ir atsakomybės. 
Ateitis jiems da uždaryta 
knyga. Jie gyvena tik šią 

, valanda—ir viskas.
. Taigi tėvai privalo žiūrėj 
ti, kad tokie pienburniai ne
situoktų. Jie turi rūpintis sa
vo vaikų gerove. Jų yra bū
tina pareiga teikti vaikams 
patarimų, visus klausimus > 
išaiškinti
jus.

Nors pas mus lietuvius re. 
.tai girdisi apie 10—12 metų 
nuotakas, bet tarp 14—16 
metų vra gana daug. Saky
čiau net perdaug. Mano ma
nymu. 14—16 metų mergai
tės vieta yra mokykloj, o ne 
namų darbo vergijoj. Jos 
mintys turi būti sukoncent
ruotos apie knygas, apie lek
cijas. apie gerą egzami
nams pasiruošimą ir jų išlai
kymą. bet ne apie vaikinus, 
romansus ir meilę. Užteks 
tos laimės paaugus ir prasi
lavinus. Mergaitė bus daug 
laimingesnė, rimtesnė ir 
protingesnė, jei ji bus tinka
mai gvvenimui prisiruošus.
Ir jos vaikai bus kur kas ge 
i iau išauklėti ir išlavinti. Ji 
bus daug geresnė vyrui pati 
ir vaikams motina.

Kažin kodėl didžiuma 
motinų, o ypač musų lietu
vių, taip stengiasi išstumti 
savo jaunutes mergaites už 
bile vvrb. jei tas tik turi šio- 
kį-tokį darbą. Kodėl jos 
taip stengiasi jų nusikraty
ti? Nejaugi jos nenori savo 
dukterims geresnės ateities

A.

Naujos Vakaro Stebės

Naujos mados vakaro šlėbės dabar turi žemai iškirptas kru
tinės ir nugaras, todėl ir gor. etai dabar kerpami taip. kad 
nesimatytų iš po naujų šlėbių.

ir laimės? Jų pačių gyveni
mas turėtų būti gera lekcija.
J gal tokios motinos bijosi.: 
tad neištekėjusios jų mer
gaitės gali prieš “pagundą”; 
įeatsilaikyti ii- gali gauti!
‘bėdą?” Bet ar išmintinga 
okiais sumetimais parduoti'

• isą mergaitės ateitį?
Kad neatsitiktų bėda, mo- 

ina privalo savo dukterims; 
inkamai išaiškinti, kaip rei- į 
tia vengti visokių pagundų. !
Geriausia apsauga, tai ne-i 
keisti mergaitės vienos su’ 
aikinu automobiliais važi-į 

tėtis ar šiaip kur vakarais i 
•romansuoti.”

Mergaitė turi žinoti kaip i 
varbiausią taisyklę, kad su 
.aikinu nevalia bučiuotis, 
levalia apsikabinus ar susi- 
daudus sėdėti. Seniaus to
rių palaidų “romansų” ne-: 
rudavo ir merginos nieko į 
lėl to nenustodavo. Kai at-į 
?idavo laikas, visos ištekė- 
lavo ir būdavo laimingos.

Kur motina yra savo dūk- į 
ers draugė, patarėja ir «ž- 
arėja, kur motina turi duk- 
ers pilną užsitikėjimą, ten 
etai pasitaiko dukterims į i 
•bėdą” patekti.

Taigi mes, motinos, vietoj. 
tumti savo jaunutes mer. į
^aites į šeimynišką, gyveni-; bešeimi buvusiam gydv-J 1 puodukas plakamos

kitoju suvažiavime Loufsvil- j Smetonos.
•yzdingai užaugi km. is-jjgg j^y., mieste daktaras! 1 šaukštas šviežiai sutar- 
nokvkim, įslavmkim n pa-i \yaiter‘ įume pranešė, jog'kuotų krienų.

NAUJAS VITAMINAS K.1
,r i

KRIENŲ SOSAS.

•uoškim gvvenimui, o tašyk!
! K esąs labai svarbus ir trum- gyvenimas bus kibesnę, ir j . ,

Mo“~- juntančius savybių, kurios 
i dabar be jokio reikalo pirm 
i laiko užgęsta. Ateities ope- .... .
racijose, kur reikės sulaiky- i lemono sunką; pasu-

i nesenai surastas vitaminas į

Žmones ir
Reikalauja “Įro

dymų”
Susovietintos Lietuvos 

spaudoje paskelbtas toks 
: Kauno miesto burmistro jsa- 
ikymas: “Įsakau įstaigoms, 
draugijoms, organizacijoms, 
prekybos bei pramonės Įmo
nėms, kurių autovežimiai 
(autobusai. autosunkveži- 
miai ir lengvi automobiliai) 
registruoti Kauno miesto sa
vivaldybėse, buvo konfis
kuoti. sekvestruoti ar nacio
nalizuoti, suteikti raštu šias 
žinias: (1) Kas autovežimį 
konfiskavo, sekvestravo, na
cionalizavo ir kada. (2) Au- 
ovežimio firma, variklio 

Nr.. šasi Nr. ir registracijos 
ženklo Nr. Žinias suteikti 
Kauno miesto savivaldybės 
mokesčių daliai ligi spalių 
21 d. 14 vai. Nustatytu laiku 
žinių nesuteikę arba suteikę 
klaidingas žinias bus bau
džiami.”

įsakymas. Tenka prisiminti, 
kad bolševikų okupacija " ' ' —
trunka jau penktą mėnesį.

' Nuo pirmos okupacijos die- 
i nos maskoliai pradėjo kon- 
! fiskuoti visokias susisieki
mo priemones, ypač leng
vuosius ir sunkiuosius auto
mobilius. Dabar skelbiamas 
įsakymas, kuriuo buvusiems 
savininkams uždedama pa
reiga, grąsinant bausmėmis, 
duoti žinių, kas ir kada au
tomobilį konfiskavo. Viso
se civilizuotose valstybėse 
viešpatauja tokia tvarka.

Į Naujienos iš Kamaros
TORONTO, ONT. 

Nuaikratykim komunistų

Broliai ir Seseris!
Per dešimtį metų Kana

dos Komunistų Partija per 
savo pakalikus, “Richman ir 
Kompanija,” kontroliavo ir 
valdė musų gyvenimą, ir 
naudojo uniją kaip komuni
stų partijos agentūrą parti
jos veiklai plėsti ir jos pres- 
tyžui stiprinti.

Svarbiausios amatų uni
jos aspiracijos, kaip pageri
nimas darbo sąlygų, nusta
tymas algų darbininkams ir 
pravedimas gyveniman ko
lektyvių sutarčių, komunis
tų kontroliuojamai vadovy
bei buvo tik antraeiliai klau
simai. Jai svarbiausiai rūpė
jo išlaikyti savo kontrolėje 
suknelių siuvėjus, kad jų

siųsdavo Į vergiškas, mažų 
algų dirbtuves. Tai buvo ge
rai apgalvota partijos politi
ka. kad teroro ir badavimo 
priemonėmis priversti savo 
oponentus pasiduoti, arba 
išvyti juos iš siuvėjų amato. 
Komunistai buvo padarę 
“neaiškias sutartis” su darb
daviais prieš sąžiningus uni
jos narius, kad priveltus 
juos pataikauti partijos po
litikai. (Bet kas gi tie darb
daviai, jeigu jie pritaria ši
tokiai sauvalei?—Red.)

Viršuje suminėti faktai 
yra gerai žinomi darbinin
kams suknelių siuvimo in
dustrijoj, amatų unijų judė
jime ir bendrai musų tarpe.

Suknelių siuvėjai, pabus
kite! Nuplaukite juodą dė
mę nuo 72 lokalo. Balsuo
dami už “Naujos Dalybos” 
kandidatus, jus pašalinsite 
iš unijos neištikimus ir par- 
davikiškus elementus! 

Broliškai.
Suknelių Siuvėjų Naujos 
Dalybos Komitetas.

P. S. Sekančiam numeiv

aimmgesnis!

PATERSON, N. J.
Ačiū už siurpryzą.

Mes labai dėkojame sese
riai ir švogeriui Taparaus- . n 
kams ir draugams Sadaus- nl- Su jo pagalba busią gail
iams už suruošimą tokio ma išgelbėti gyvybę dauge 
gražaus siurpryzo mudviejų kui motinų kurios gimdy- 
vestuvių 25 metų sukakčiai mo metu dažnai miršta dėl 
paminėti. Įnėjus mums į sa- perdidelio kraujo praradi 
ę. mus pasitiko su gėlėmis mQ- v ...
tuneliai ir dukrelė, o paskui Daug yra žmonių, kurių 
r buvusieji vestuvių dalv- kraujas nesukreka ir todėl 
viai: piršlys Jonas Silvestrą- nesustoja pludęs. Vitaminas 
ričius, svočia Anelė Tapa- K padeda jam sukrekėt. Jis 
•auskienė, pabroliai J. Dra- atrodo lygiai kaip “cod Il
gūnas ir V. Sadauskas, pa-iver aliejus, 
mergės Gertrūda Veličkie-J Vitaminas K bus vartoja
nt ir Karolina Jusienė. Buvo mas prieš ir po daugelio 
svečių is Harrisono ir Kear- operacijų, prieš ir po gimdy- 
ney. Vakaro vedėjas įteikė ir kai kurioms ligoms 
mums gražių dovanų. Taigi į gydyt. Jis taipgi naudingas 
’abai ir labai ačiū visiems j augantiems kūdikiams kau- 
draugams, kurie prisidėjoį įų įr dantų sustiprinimui, 
prie šito mums taip malo-į nes turtingas kalkėmis, 
naus siurpryzo. Saulėnai. .. .

Thcisu heniofilijai (k&rH- 
lių liga) gydyt vitaminas K 
vertės neturi. Tokia liga sir- 

■ go ir paskutiniojo Rusijos * 
agentūra :caro SUnus. ,

GRAIKIJOJ IR MOTERYS 
MUŠA UŽPUOLIKUS.

2 šaukštai lemono sunkos kad jeigu viešiesiems reika-
1 šaukštukas pakrikos. 
Druska.
Išplak Smetoną, sudėk 

krienus ir nuolatos maišant

rai atšaltų. Užpylus ant su- 
piaustytų tomeičių duok 
prie bile mėsos, l'as sosas 
-iiipgi labai gerai tinka už
uitas ant virtos žuvies ir ant 
virtos jautienos.

SPANGUOLES SU ANA* 
NAŠU.

1 skardinė spanguolių 
(cranberry) soso.

1 skardinė sutrinto ana- 
įaso (crushed pineapple).

Nutarkuota nuo 2 orančių 
žievė.

Sumaigink spanguolių so- 
?ą šakutėm, nusunk sunką 
nuo ananaso, sumaišyk jį su 
sutarkuota orančio žieve ir 
-u spanguolių sosu. Įdėk į 
šaldytuvą mažiausia valan
dai laiko. Duok prie karštos! 
kurkęs ar vištos, arba prie 
bet kokio šalto kepsnio.

lams paimamas koks daik
tas, tai čia pat vietoje išduo
damas atitinkamas pažymė
jimas. Maskolijoje viskas 
yra atvirkščiai: daiktą pa
grobia. o paskum apiplėštas 
savininkas turi įrodyti, kad 
daiktas tikrai pagrobtas! 
Atsako ne pagrobikas, bet 
apiplėštasis!
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalius. 
Si nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokias 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui 
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
300 puslapių. Kaina 
Audeklo viršeliais ................... $2.50

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai
mai su reikalingais 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida. Kama 25c.

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para-
šė August Bebel, vertė V. K. R. 

Yra tai svarbiausia ir geriausia kny-

a
 lietuvių kalboje tame svarbiame 
usime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2.00

pilietybės įstaty- 
klausimais ir at-

NEBŪK ŽILAS

Amerikos žinių agentūra: caro šunu« * į V celibatas.
praneša, kad Graikijoj iri Vitaminas K via gauna-f uitaS są 
moterys padeda savo vy-Jmas B žuvies frakattos raibi

raitis, kurie geidžia, kad jų moterjs.n nurodvti pavo-:: ams musD įsiveržusius jų j tų. vienok dabar jau surado 
žemėn Mussolmio fašistus. į būda ir sintetiškai ji gamint. 
Vienoj vietoj 3.000 italų ėjo _________ 2
giliu tarpekliu, kurio abiem 
pusėm stovi aukštos ir sta
čios uolos. Apie 100 moterų 
sulipo ant tų uolų ir pradėjo 
versti akmenis žemyn. Italų 
tarpe kilo didelis sumišimas. 
Ne vienas jų buvo tais ak
menimis užmuštas ir ne vie
nas sužeistas.

ŠUTINTA ANTIS.
1 supiaustyta antis. 
Šmotelis lašinių.
1 morkva.
1 svogūnas.
1 lapelis.
Truputis sutrinto raudono 

Likusius ita- pipiro (cayenne).
lūs vėliau 
iššaudė.

graikų kareiviai Pusė saujos druskos.
3 puodukai verdančio 

vandens.

lužterjs ir mylimosios nepapultų j 
okią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tortsend Fox. D. D., sulietuvino 
•'erdir.and de Šarmaitis. ....... 25c

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

IVAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1940 METAMS, 

los Mačiulis — pirmininkas,
9W5 Prescott St. YVsuke^an, III.

F. Sedoravičia — pirrn.-pagelbinhu, 
733 Lincoln st, VVaukcgan, IIL 

iuzana Gabris— r.atarimų rašt.
730 McAliater avė., TVaukegan, FU 

Emilija Kernagis—turtu rašt 
720 Vine Place, YVatikegan, IIL turit kiekvienas, kuriam žyla, slen- 

ka arba plebkanuoja plaukai. Jos . 
»ti taiso žilus plauku koki bu- U 
ro, bet nėra dažai Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai i 
supažindinimai pasiūlome dideli $2.00 . 
pakeli už $1.00. Užsisakyk žiandien ir j 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bu sogrą- 
tinti. Reikalaujame agentų. 
VALORTONE HERB CO., 
p. a

LAIMĖ AR NELAIMĖ? Lašinius reikia supiaustvt K. Vaitiekūnas— kasierius,• -v • • . t .i'1 _  o*.*, e* .

“A. tai visgi tu nusipirkai 
naują dresę.” sako viena kai- 
minka kitai. “O pirma sakei, 
kad šįmet tavo vyras neturi pi
nigu...”

ir išspirgint. Į tuos taukus 
sudėt daržoves ir pačirškint 
kol parus. Paskui supilti ver
dantį vandenį, pasudyt, įdėt 
pipirus, sudėt supiaustytą 
antį, uždengti ir šutinti ant 
iengvios ugnelės. Galima 
šutint ir pečiaus viduje. Jei1 
rnka išgaruotų, galima da-{ 

pildyti daugiau verdančio 
vandens. Mėsą išėmus, sun
ką r alima sutirštinti miltais 
ir užpilti ant mėsos. Prie an- 
tier- galima duoti keptų o-

726 — Sth St., Waukeg*n, IIL 
KASOS GLOBĖJAI 

9. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

\. Dambrauskas, A. Marcinkus. 
MARŠALKOS:

?. RukštaLa, J. Jarušaitis.
Susirinkimai būna pukotin) aedėl* 

lienj kožao mėnesio. l.nM ▼. po pietą, 
Į Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
’ Vdams St*.. W«ukesr«n, III.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA

“Tas tiesa.’’ sako antroji, “pi- , 
nųn? ji« neturėjo. Bet pasitaikė h«° bulvines

laimė : jis nusilaužė koją ir gavo jų »psisau
iš inšiurana kompanijos 
leriu.”

io jų api
500 do- Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant 

-a. peržiūrėta ir pagerinta laida. 
KS’;.r 25t

X.

Pritaikyta
SUTAISĖ DR. D. PILKA. Uetevią 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF BDUCATION
kaina ti.oo.

DR. D. PILKA,« Cal—bai Ate,

nistų partijos pagelbinė or
ganizacija.

“Richman ir Kompanijos”
kontrolėje musų unija tapo ___ _____
komunistų partijos veikimo | bus daugiau faktu apie Ko- 
centru ir unijos nariai buvo munistų Partijos sabotažą.
nesužiniai naudojami kaip] ----------------
įrankiai ir smogikai komu-l FAŠISTŲ LAIVAI RUO- 
nistų planų pravedimui, jų SIASI BĖGT Iš MEK- 
propagandos skleidimui iri SIKOS.
sustiprinimui komunistų Meksil(oS žiniomis, iš 
partijos vadovybes. Unijos T i uosto
nanai, kurie turėjo drąsos3 vokieaų ,aivai jr „ 
pasipriešinti^ Richman ir g vįg0 12 laivą. Ketu- 
Kompanijaų huvo teron-jpį vokj^jy laivai buvo jau 
zuojami ir mekmami dirbtu-l^ien išplaukę, bet pama- 
vese. Jiems visuomet gięsekg Amerikos karo laivus ir 
pavojus netekti darbo. Ne- nusigandę sugryžo atgal; o 
pi įtariantieji, Richman trĮvienas ją tiek buvo nusigan- 
Kompanijai negaudavo j^d nusiskandino, todėl 
darbo, nes bedarbiu sąra-1 Kaip rodos,
sas bu\o biaunai klastuoja- L^^ laivą arti Amerikos 
mas komunistų naudai. H- daLr nėra Ar pavyks fašis- 
gameciai unijos nanai buvo u , blok’a,i?
laikomi ant bedarbių sąra spruk£ r,e^ pamatyti.
per keliatą metų, o tuo tarpu Į 21____________
komunistų partijos nariai (paparčio medas ir kei lrigs
buvo prirašomi unijon ir Į (1) Neoisitjirintis Vyras: (2) žy- 
padedami ant dirbančiųjų bfinti Gina; (3) Klaida; (4) Korek 
sąrašo, kad jų partija galėtų gj
sudaryti didižumą ir amži- (burtas ir tt Kaina 

nai kontroliuoti suknelių 
siuvėjus.

“Geresnėse” dirbtuvėse, Ar Rbva KflStUS?
kuriose galima padaryti MVtai apip voictii
žmoniškesnį pragyvenimą, mi 1A1 ititiot v
“Richman ir Kompanija” .'?*?■
stengdavosi duoti darbo tik tapo ftevo sunarni, 
partijos nariams ir simpąti- Ujggff ,'”S
kams, O savo oponentus lai-|rė. tiaosRe kaip krikščionys pasė

ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai- 
prie tarus, 
.................. 15c.

kė ant bedarbių sąrašo arbaĮS^^^ar^į^yVS
bedie-

DAVATKŲ GADZINKOS 
linksmos dainos. Apart 
vatkų Gadzinkos” terpe 30
" okii

kitos
Da-

i dainų, eilių, parodijų ir tt 
iš dainų tinka juokingoms

:ijoms. sesta pagerintadeklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 4S nosį...................................10e.

RYMAS, Remaaas. Ta knyga yra 
versta j visas kalbas, todėl kad yra

gražiai aprašyta apie Rymą. Lmu- | 
viakas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago, UI. 1909, pust 432. 
Drūtai apdarvta ....................... $2.50

pagonis
viaia. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristai gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MTTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kains7tiktai 35 cen
tai. Gafima gauti “Keleivio” afise ar. 
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL.

SIELOS
BALSAI

GRAII08 EILES, DAINOS
IR BALADOS.

Kurs* papMita ėa«fcBa apahraatų paflrių paveikslu, 
223 paslapių dytfiie, apie IM (vairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTBKOS, SEIMYNiaKOB IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAtI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIKS1.M. 
Aatiau aptfarab fl.25.

iti tiesiog papras- 
Keleivio’ ad-

tesą ir nepamirikit priUpyt eit «

"KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON MASS.

v

Y!

: į
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7INI0S iš LIETUVOS
" NEPAGAUTOS BOLSEVKV CENZŪROS

Vieną Gauja Niekina Kitą Gaują

tmM SKIRIAMI LIETU
VIŲ VAIKŲ MOKY

TOJAIS.

Į Lietuvos mokyklas vis 
daugiau skiriami pedago
gais žydai. Į Malėtų vidaus 
mokykla matematikai pa
skirta Melameda Basė, į 
Vilkijos vid. mokyklą fizi
kai J. Reznikas, į Vilkaviš-i 
kio vidurinę mokyklą kon
stitucijai dėstyt Jankelis 
Propas ir tt

Bet mes da negirdėjom, 
kad lietuvis mokytojas butų 
paskirtas žydų vaikams mo
kinti Lietuviai savo Lietu
voje dabar nustumti j užpa
kalį. Ir bolševikai norėtų, 
kad musų tauta šitokiu pa
žeminimu džiaugtųsi.

BIUROKRATIZMAS LA
BAI VARGINA GYVEN

TOJUS.

_______ “Tarybų Lietuvoje” kaž-
eina visu spartumu. šiomis'koks pilietis, nusiskundžia, 
dienomis net cficialinis ■ kad gyventojai skęsta jvai- 
laikrastis “Tarybų Lietuva” n» įstaigų reikalaujamose 
įsidėjo rusiškąjį raidyną—anketose dėl butų. kamba- 
abėcėlę, girdi, besimokan. rių ir kitų patalpų. Anketas 
tiems rusų kalbos. Rusų kai- paprastai reikalaujama už- 
bos kursai rengiami, kur tik- pildyti labai skubiai, todėl 
tai galima. Okupantų kai- įstaigose susidaro didžiau- 
bos diena iš dienos moko- sias susigrūdimas. Žmonės

GAISRININKAMS BEMI-
TINGUOJANf isDEGĖ 

JURBARKAS.
Bolševikams užėmus Lie

tuvą ir pradėjus ruošti mies
teliuose mitingus, liepos 7 d. 
Jurbarke kilo didelis gais
ras, padaręs apie 5 milionus 
litų nuostolių. Gaisras prasi
dėjo Feinbergo elektros sto
tyje—malūne. Pravedus tar
dymą, buvo užvesta byla. 
Kauno apygardos teismas 
už apsileidimą, dėl kurio 
gaisras kilo, nubaudė įmo
nės administratorių 4 mėn. 
kalėjimo.

Įdomu pastebėti, kad Jur
barko gaisrininkai atvyko 
tik po dviejų valandų. Grei
čiausia, jie buvo užimti mi
tinge, sušauktam vietinės 
partijos!

NORI SURUSINTI LIETU
VIŲ TAUTĄ.

Lietuvių tautos rusinimas

Čia Yra Bandomi Nauji Karo Laivai

Čia yra parodytas specialus baseinas, kur yra bandomi nauju Amerikos karo laivų mo
deliai. Padarius inžinieriams naujo superdrednoto planą, visų pirma pastato pagal tą pla
ną nedidelį laivuką, apie 20 pėdų ilgio, įdeda elektrinį variklį, ir šitame baseine jį blaško 
visokiais budais. Jeigu jis atlaiko sunkiausius bandymus, tada pagal šitą planą jau 
būna statomas didelis laivas. Šita laivams bandyti laboratorija randasi Marylando valstijoj.

ŽADA NAUJAKURIAMS 
“PARAMĄ.”

Sovietų Lietuvos vyriau
sybė nusistatė sudalyti 20

meną is menus muito- — —b*——— — — milionų litų specialų ilgalai 
ma per radijų. Kaune kur- stovi valandomis, o Kai Ka-, * *2,
sai surengti paštininkams, da ir ištisomis dienomis.

- - - - ” y., Žaliakalnio butų pun
kte pristigę anketų. 0 apie vusiems žemės, 
tai žmonės sužinoję priėję
prie tarnautojo — po kelių 
valandų laukimo eilėje!

Juos lanko 600 paštininkų. 
Rusų kalbos verčiami moky
tis Kauno miesto ir apskri
ties mokesčių inspekcijos, 
žemės ūkio komisariato ir 
kitų įstaigų valdininkai. Iš 
viso Kaune kursuose esą 
1,600 klausytojų. Taip pat 
provincijoje visur rengiami 
rusu kalbos kursai.

NAMU TRŪKSTA, O
STATYBA NEVYKSTA
Kauno miesto burmistras 

išleido įsakymą statybinių 
medžiagų parduotuvėms, 
sandėliams ir lentpjūvėms. 
Įsakyme sakoma, kad dau
gelis nebaigtų namų savinin
kų kreipiasi į savivaldybę, 
skųsdamiesi, kad kai kurios 
statybinių medžiagų par
duotuvės bei f ii mos nepar
duoda arba labai pavėluo
tai išpildo nebaigtiems na
mams užsakymus ir tuo bu- 
du apsunkina namų baigi
mą. Kadangi, kaip burmist
ras pats pripažįsta, šiuo me
tu yra didelis gyvenamų pa
talpų trukumas, tai visi 
trukdytojai busią baudžia
mi ir traukiami atsakomy
bėn.

Kodėl Lietuvoje staiga 
pasireiškė toks didelis pa
talpų trukumas, via žino
me: Lietuvą užplūdo mas
koliai, kurie paėmė visas 
geresniąsias patalpas. O ko
dėl nebėra statybinės me
džiagos, irgi netenka aiškin
ti: dėl bolševikiškos be
tvarkės.

Kauno burmistras taip 
pat praneša, kad nebaigtų 
namų savininkai galį gauti 
avanso, kad paspartėtų sta
tyba. Avanso, esą, galima 
gauti... ligi 1,000 litų!

Pa v., Žaliakalnio butų pun-' S1^S skiriamas žmonėms, ga- 
- - vusiems žemės.

‘Tarybų Lietuva,” ko-

BOLŠEVIKAI GIRIASI 
ARBŪZAIS.

Iš sovietų Lietuvos gauna-

JAU DU KOMISARAI PA
BĖGO SU PINIGAIS.
Profesinių sąjungų cent

ro biuras. įieško kažkokių ma žinių apie vis brangstan- 
savo pareigūnų. Zigmo Rau- ti pragyvenimą. Pav., iš Ro- 
luševičiaus ir Kazio Suba- kiškio pranešama, kad pa- 
čiaus, kurie paėmė po 200 prastai vyriški marškiniai 
litų tarnybinio avanso. Jie bolševikų okupacijos pirmo- 
savo laiku buvo pasiųsti mis dienomis kainojo 8 li-

mentuodama šį nutarimą, i provincijon parinkti komi- tus, po kelių sąvaicių pa. 
džiūgauja, kad tai busianti; sarų nacionalizuojamoms i- brango iki 18 litų, o jau ku-

___  reali parama gautoje žemė- ’ staigoms. Dabar skelbiama, ris laikas, kaip nebegalima
ŠVENTAS STALINAI SU- Je h^urti. Bet tikrovėje tai: kad jeigu šie naujosios tvar- gauti nei baltinių., nei dra-

. 4xxlr,^» tirti- n x-wa A • l^xi/l n n 1 2*?..    *     1 ? — — —
SIMILK ANT MUSŲ!...

Ryšium su besiartinan
čiomis rusų spalių revoliuci
jos 23 metų sukaktuvėmis, 
“Tarybų Lietuva” įsidėjo 
straipsnį, kurį beskaitant

tėra tokia pat tuščia agitaci- = kos atstovai neatsiskaitysią. bužių, nei pagaliau siūlų, 
ja, kaip ir viskas, kas dabar-i tai busią jieškomi, kaip vai-; Lietuvoje
tineje Lietuvoje daroma, diskų pinigų išeikvotojai. ." . “ v
Prisiminkime, kad pagal —-----------
oficialinius davinius, žemę TURI BŪT NE LENINAS. - ' . ™ ' , ,
gavę 71,000 šeimų. Tad ii BET STALINAS. i 8™% kad’
Garsiosios naramos kipkvie- m • tt • - • clau l^dis negalėjusi tokio
garsiosios paramos KieKvie- Vilniaus II mergaičių vi- n dabar išsviAipoiiH is.icn.vtc- Vilniaus 11 mergaičių vi- “liuksuso” rauti o

darosi stačiai koktu, štai Joanai seimai išeina... po 281 dūrinės mokyklos mokinėms Rusiios raunanti 
ištrauka: Kiekvienas dar- litą. Ir įsikurk tu, žmogau, gręsia didžiausias pavojus.

už šią “gausią” paramą! joms buvo pakišta rezoliuci. < Bet tai prastas argumen- 
- -jo ka,d tos 4<r)a.siŽ3.d3. di* nes prie caro valdžios

KRA»IVY£^EA.J/tV NE* džiajam Leninui dirbti so- rusai irgi pnveždavo^galybę 
BĖRA BALDŲ. cialistinei tėvynei.’’ Dabar arbūzų iš Ukrainos. O betgi 

Komunistinio ūkio komi- “Tarybų Lietuva” užsipuo- faro valdžią lietuviai išvijo

bo žmogus su didžiausia 
meile taria širdingus žo
džius: ‘Ačiū Tau, Musų 
Brangiausis ir Mylimas Va
de ir Mokytojau Drauge
Stalinai už išvadavimą 8!^^ skelbia laikraščiuo- la, kaip tai pasižadama ne.1S savo zemes- 
dyarmmkų ir kapitalistų,!^ kad jjs perkąs senus ra- Stalinui, o Leninui? Juk Le- 
uz džiaugsmingą . ir laimin-; šomuosius stalus ir spintas ninas jau esąs negyvas, o 

gyvenimą • Į byloms. Taip pat nesenai į- Stalinas—tai Leninas šian- 
Taiybų Lietuvos redak- j kurtas “Automotrest” jieš- dien! Dviejų “genialių” va

tomis, be abejojimo, ant , ko per laikraščius raštinės dų negali būti...
savo darbo yf3 .Pasl<?®" i baldus, spintas, mašinėles • rr--Z.TITTT---------------------
jęs Stalino ikoną ir jai visą j ir tt Taigi, net valdiškos į- ŽODYNĖLIS

staigos nebegali gauti bal
dų. Taip atsitiko 4 mėne-

“MOKSLO ŽIDINYS ”
“Tarybų Lietuva” prane

ša, kad Pr ienuose įsisteigęs 
“naujas mokslo židinys.” 
Tas “mokslo židinys” yra ne

, Kaip žinoma, spalių 10 d. 
i sukako lygiai metai, kaip 
' tarp Lietuvių ir Sovietų Są
jungos buvo pasirašyta tar- 
, pusavio pagalbos sutartis. 
!šia sutartimi, kuria Lietuva 
atgavo sostinę Vilnių, Sovie
tų Sąjunga iškilmingai pa
sižadėjo nesikišti į Lietuvos 

j vidaus reikalus.
1 Metinių sukaktuvių pro
ga “Tarybų Lietuva” įsidė
jo straipsnį, kuriame apie 
kitą nieką nekalbama, kaip 
apie dėkingumą Sovietų Są
jungai. Gera valia buvusi 
tiktai sovietų pusėje, tuo 
tarpu “smetoniškoji gauja, 
laužydama susitarimą, ruo
šėsi išduoti savo kraštą, tik, 
deja, jai tat nepavyko.” Ar 
“Tarybų Lietuva” nemalo- 
nėtų atsakyti, kam toji sme
toniškoji gauja rengėsi sa
vo kraštą išduoti? Išduoti 
tai Lietuvą išdavė, bet Pa- 
leckių ir Gedvilų gauja.

Laikraštis dar prisipažįs
ta, kad pasirašius ana sutar
tį, “pirmą kartą realiai su
žibo viltis išsivaduoti iš plu- 
tokratinės diktatūros pan
čių.” O juk anoje sutartyje 
buvo Stalino pasižadėta, j 
kad jie į “plutokratinės dik-1 
taturos pančių” valstybės 
vidaus reikalus nesikiš. Lai
kraštis baigia straipsnį, kad 
“už spalių 10 dieną amžinai' 
busime dėkingi Tarybų Są-' 
jungos vyriausybei ir ypač 
pasaulio darbo žmonių va-į 
dui ir mokytojui draugui > 
Stalinui.”

Mes neabejojam, kad šis j 
straipsnis buvo parašytas 
kurio nors rusų emisaro ir 
tiktai paskum išverstas į lie
tuvių kalbą.

Tas pats laikraštis deda! 
kitą straipsnį apie sulaužy
tąją Lietuvos sutartį su So
vietų Sąjunga. Straipsnyje ‘ 
minima, kad Nepriklauso-, 
mosios Lietuvos vyriausybė! 
ilgai slėpusi, kad sovietai , 

SIENINIAI

KALENDORIAI
1941 METAMS

Užlaikau daug visokių rusių ir vi* 
tokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS ’ 
__73 Hartford Ave„

NEW BRITAIN, CONN.

(-

laiką meldžiasi...

UKIN1NKŲ ŽEMĘ
DUODA NE ŽEMI 

BIAMS.

Kretingos apskr. komuni
stu partijos susirinkime nu
siskųsta, kad Jokūbave skir
ta žemės tokiems asmenims, 
kurie žemės darbu visai ne
siverčia: žemės, gavėjas ver
tėsi prekyba, vienas vaikas 
provizorius, kitas gydyto
jas. Nesunku atspėti, kad šių 
naujųjų “valstiečių” pavar
dė bus Rabinovič ar kaip 
kitaip.

ATI-

__  . . kas kitas, kaip “valstybineLIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR J
ANGLIŠKAI - LIETU VISKAS, telpa FUSU moKyKla. . ......
18,000 žodžių. Labai parankus turėt: Tai Ve, kokie “Židiniai”

sius bolševikams pavaldžius dabar Lietuvą šildo-rusini-
, LsietUVąi geresnio kišeninio žodynėlio* lietuviu mokyklos, kurias Steigia

STUDENTAI TURI DIRB
TI KOMUNISTAMS.

“Tarybų Lietuvoje” įdė
tas straipsnis apie “socialis
tinės studentijos uždavi
nius.” Pasak autoriaus, stu-

ATIMA VISOKĮ TURTĄ

darbas — studijos, kymą, kui u.o is bendrovių ir nQl. Mi(nnia VnH atu.
pavienių asmenų nusavina
mi ne tik jų turėtieji laivai 
ir kitokis turtas, bet ir są
skaitos užsienyje, taip pat 
priklausančios jiems teisės, 
tame skaičiuje ir draudimo 
atlyginimo reikalavimai. Už 
nusavintus laivus nustatytas 
išpirkimo dydis — 25 nuoš. 
nuo laivo vertės. Kaip tas iš
pirkimas bus realizuotas, 
busią tik vėliau nustatyta.

Bet Amerikoje esamo 
Lietuvos turto bolševikai

Bet čia pat sakoma, kad stu
dentai turi dalyvauti komu
nistų veikime, turį “jį orga
nizuoti, jam vadovauti.” Ar 
po to Studentui liks laiko tie
sioginiam darbui — studi
joms? ' ;
LIETUVOJ JAU {VESTI 

RUBLIAI.

GRĄŽINAMI “BURŽUJIŠ
KI” DIREKTORIAI.

Iš nacionalizuotų pramo
nės įmonių jau šalinami ko
misarai, kurie buvo į jas pa
skirti pirmomis okupacijos 
dienomis. Dabar į įmones 
vėl skiriami direktoriai, 
nors šis pavadinimas skam
ba “buržujiškai.”
EILES IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 
daugybė straipsnių, juokų, ir U. Pui
kiai iliustruota, 95 nosį. ...... 25c.

kalboje nėra. Gaunamas “Keleivv.” ., . • ± u-*Kaina ................................... slm pati Lietuvos valdžia.
steigia

PAGARSINIMAI
'KELEIVY’

kad paųaralnlma* tilptų 
GREIT, reikia priduoti ųarslnimų 
adminlątracljon nevėliau RANEOG- 
LlO VAKARO. *lun«lant per pat- 
tų, reikia pasiųst M anksto, kad pa- 
•laktų mus ne vėliau kaip paned*- 
iy. Vėliau gauti garsinimai ) tos 
savaitės numerj nespėjama patai-

Šiomis dienomis Lietuvo
je jau įvesti rusiški pinigai 
—rubliai ir kapeikos. Kol

__________kas da litai nėra panaikinti,
negali paliesti, nes prezi- Į bet spėjama, kad jie bus jau 
dentas Rooreveltas jį “už-Į neilgiu. Vienas litas lygus 
šaldė’.’ Kai bolš«?vikai bus iš 90-čIai kapeikų, kitaip paša-
Lietuvos išvyti, savininkai 
galės savo turtą vėl pasiimti.

kius, lygus kone visam rub- ..
nu*.

Norint, kad garsinimas nesusi- 
trukdytų, sykiu 
reikia siųsti Ir

ORAUGIJOMS rengiant piknikų I 
ar kitak| parengimų, trumpų prane- I 
*mų pattiplnam u* *1.00. US didės-1 
nlus garsinimus skaitoma nuė colio. |

U* pajieikojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Mmus. kaina 9c. u* žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgaivla—15c. extra.

-Keleivio” prenumeratoriams u* 
pajMkPIknus giminių Ir draugų, kai 
na 1c. u* Sod|. Mažiausio pajleiko. 
Jima kaina 09c.

Norint pajieikot au pa veikalu, 
reikia paah;»t fotografijų Ir klaust 
kainos.
"KELEIVI*.- JU EROAOWAV, 

•O. ROSTON, MAM.

KOKIUS DIEVUS 2M0NES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašom* Dievai, pradedant nuo saule* 
garbintojų iSri pat krikščionių gadyne*.

Uetsri* tiara*
Ypatingai

perskaityt, aaa tik
Kayga dMrlia temato, tari 371 _________

—1.00; audimo apd.—31.25, Pinigo* pbma siųati popieriai dolori

Dievą karimų.
ip|. Kaina popieroa apdarai*

ILL
, and.—Sl^». Pinigas galima 
OtearT. Adi —sukit sakanriai 

.EIVIS, 253 Broedvray, So. Boston, Mas*.

grąžiną Vilnių Lietuvai. 
Tenka pastebėti, kad Lietu
vos delegacija derėjosi su 
sovietais ne dėl Vilniaus, 
kurio grąžinimas yra savai
me suprantamas, bet dėl ru
su kariuomenės apgyvendi
nimo Lietuvoje.

BE GRASINIMŲ IR BAU
SMIŲ NIEKAS NESI- 

DARO.

Vietinės pramonės komi
saras išleido įsakymą, kuris 
dar kartą įrodo bolševikišką 
tvarką. Pasak komisaro, pa
stebėta, kad kai kurios pra
monės įmonės, gaudamos 
akmens anglis ir durpes va
gonais. nesirūpina vagonus 
tuoj iškrauti, bet palieka 
juos be reikalo pas save ke
liatą dienų. Įmonių direkto
riai ir komisarai busią as
meniškai atsakomingi. kad 
tokia betvarkė nebepasi
kartotų.

Kiekvienam krašte yra 
laikoma savaime supranta
mi dalykai, kad vagonai 
tuojau pat iškraunami, nes 
už jų stovėjimą reikia be
reikalingai mokėti. Sovietų 
valdomoje Lietuvoje to
kiais savaime suprantamais 
reikalais reikia dar leisti 
specialinius Įsakymus ir 
grąsinti vedėjams. Ar tik tai 
nebus “sabotažo’’ b vi u pra
džia?

SIŪLO PANAIKINTI 
TURGUS.

“Tarybų Lietuva” kelia 
klausimą, kad turgai butų 
visiškai panaikinti, nes “ge
riau” esą viską atiduoti i 
valstybinius žemės ūkio ga
minių sandėlius.

Suprantama, kai ūkinin
kai neturi ko parduoti, tai 
turgai neturi prasmės.

Buda*
Išmokt Angliškai.

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautavėtt. pas daktarų, nas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 11 Su fone
tikų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsnnne fhist. »5................. 35c.

INKVIZICIJĄ. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 dus!..........................$1.00

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybė kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundementalin* teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, het tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii derinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiam Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VIL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1890 m. 
Filipinų revoliucija ir briežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VUL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškiami plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt t* 
knygų, am jeje rm daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
RMBipRURt Mi vIbb fcstslibilMi bRisyčios prpcitinii.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaisi* ir tam- 
aiaima plačios riauomeals, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai- 
tytL fatp aiiktea savo kayguj* kua. M. Valadka.

AdaHo formato; spauda aiški.
raidėm įspaustas kny

gas vardas, KAINA 
Tvirtais

Galima gaut pa 
REV. M. VALADKA, 

Taipgi galima

tę grUBBI
AM**.

S1JS.
autorių, sekančiu adresu:

B. D. 3, DALTON. PA.

tų kaygų uuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
SSI BROAOWAY, SO. BOSTON, MASE

1 I
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BUVĘS KOMUNISTAS 
STOJA UŽ KARĄ.

Varna Eina Mokyklon.

Granville Hicks mano. kadi
Amerika turėtų prisidėt 

prie Anglijos.

ši panedėlj Harvarde kal
bėjo Granville Hicks, buvęs 
Harvardo universitete lek
torius. Tuomet jis buvo dai 
Komunistų Partijos narys 
ir karštas komunistas, bet 
kai Stalinas susibičiuliavo su 
Hitleriu ir Amerikos komu
nistams buvo išakyta atšau
kti boikotų prieš fašistus, 
tuomet Hicks pasipiktino 
Maskvos politika ir pasi
traukė iš Komunistų Parti
jos. O kai vėliau Stalinas 
su Hitleriu užpuolė Lenki
ją ir pradėjo kruviną karę 
prieš tą respubliką, tuomet 
Hicks pasidarė da didesnis 
diktatorių priešas. Ir dabar, 
kuomet komunistai keikia 
demokratinę Angliją, o re
mia hitlerišką Vokietiją, tai 
Granville Hicks stoja už 
Amerikos ir Anglijos demo
kratiją ir sako, kad šitos dvi 
šalys turėtų susidėti ir su
triuškinti Vokietijos fašiz
mą.

Pereito karo metu Hicks 
buvo priešingas Amerikos 
intervencijai. Dabar gi jis 
stoja ir už intervenciją, jei
gu Anglija viena negalėtų 
Vokietijos fašizmo sunai
kinti. Amerika turėtų eit i 
karą, sako jisai.

“Mes turim mušti fašiz
mą abiem frontais, namie ir

SLA KUOPŲ VAKARAS.

Kalbėtojai pasmerkė Lie
tuvos graborius.

Pereitą nedeldienj. 1 d. 
gruodžio, South Bostono 
lietuvių salėj buvo SLA 40 
r 328 kuopų vakaras nau
diems nanams įvesdinti. Sa- 
’ė buvo pilnutėlė svečių: 
kai kurie turėjo net stovėti, 
res pritiuko vietos. Stalai 
buvo apkrauti lietuviškais 
valgiais ir alum. SLA dar
buotoja ponia Tumavičienė 
vedė vakaro programą gana 
tvarkingai. perstatydama 
jaunučius ir senesnius SLA 
narius. kalbėtojus ir svečius.
Svarbiausi vakaro kalbėto
jai buvo adv. F. J. Bagočius,
SLA prezidentas, ir A. Na- 
maksis. SLA apskričio or
ganizatorius. Pastarasis 
daug yra savo laiko pašven
tęs SLA labui, bet sau jis ne
reikalavo jokio kredito: jis 
tik dėkojo kuopų organiza
toriams už jų darbštumą, tai 
yra. už prirašymą daug 
naujų SLA narių.

Adv. Bagočius savo kal
boj nurodė, kad 54 metai at-, 
gal musų pirmtakunai Įstei
gė Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje kaipo “Lietuvių 
respubliką.” ir šiandien 
SLA yra didžiausia lietuvių 
organizacija šioje žemės ru
tulio pusėje, su arti 2.000,- 
000 dolerių kapitalo. Musų 
užduotis yra netik sušelpti 
lietuvius ligoje ar mirtyje , . _ „ 
duoti doleri už doleri, bet duktė Ona.

KELEIVIS, SO.BOSTON.

Stevensonų sūnūs Edvardas turi užsiauginęs varną, kuri tiek prie jo priprato, kad niekur 
nuo jo neatsilieka. Kai jis eina mokyklon, tai ir ji kartu su juo. Ir išrodo, kad ji supran
ta ką jis jai sako. Į kiekvieną jo žodi ji atsako jam savo yarniška “kalba.“ čia ji parody
ta šu juo Totver Hill mokykloj. Randolph'e. netoli nuo Bostono. Draugai Stevensonai turi 
dideli vištų ūki Randolph’e.

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

peų*tnwn. randasi vakarinėj pusėj 
gražinusio Canadarago ežero. 223 
akerfai derlingiausios žemės, daug 
vaisiniu medžių, didelės ganyklos, 
dau • miško, beveik nauja bamė dėl 

į 42 ka>*vių, svirnas grv<lams. 9 kam
barių -tūba ir kiti budinkai. Tinka- 
mia šia vieta išvystymui turistinio 
biznio šalę ukininkystės. Savininkas 
priverstas tuojaus parduot, arba mai
nyti ant namo netoliau 13 mylių nuo 
Bost <>no. Dėl platesnių informacijų
kreipkitės pas: A. J. KUPSTIS,

j 332 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Dr. Joki Repshis
(RBPtYS)

UBTUTU GYDYTOJAI 
Valsadm: H ir M

NedUaanln ir 
aaa 16 U U

278 HABVABD 
kamp. laama at arti 

CAMBBIDGB.

J

užsieny, sako Hiųks. “Nes iSLA tikslas yra rapin 
jeigu Vokietija nugalės An
gliją. tai prieš Ameriką atsi
stos fašistinė Europa, pnes 
kurią mes negalim tikėtis at
silaikyti. Bet jeigu laimės 
Anglija, tai visame pasauly 
sustiprės demokratija ir 
musų pačių laisvė bus ge
riau apsaugota.

“Jeigu mes su šita išvada 
sutinkame, tai mums logiš
kas žingsnis yra daryti vis
ką, ką tik mes pajėgiam, 
kad padėti Anglijai sumušti 
karingajj Vokietijos fašiz
mą.”

Hicks gabiai sumušė ko
munistų “argumentą.” kad 
Anglijos imperializmas nie
kuo nesąs geresnis už Vo
kietijos imperializmą. Daly
kas čia yra toks, jis sako, 
ka<l šis karas eina ne tarp 
dviejų imperializmų, bet 
tarp dviejų ideologijų, tarp 
demokratijos ir fašizmo, 
tarp laisvės ir vergijos. Mes 
gi nenorim, kad laimėtų ver
gija.

Mirė Jonas Turauskas.
Šio utarninko nakti mirė 

Jonas Turauskas, apie 80

Cambridge’uje sudegė 
2 žmonės.Kun. Kanaga‘nubaustas 

$100.
__ . .. . . ’ šio panedėlio naktj Cam-

. kongregacionahstų kum-i bridge’uje sudegė lovoje
metų amžiaus lietuvis Gy- gas Kanaga, 26 metų am-McDonald, 45 metų 
yeno 48 Everett Arling- ziaus, buvo nuteistas uzmo- amžiaus airvs ir Jo 35 metu 
tone. Tenai ir pašarvotas. keti S100 pabaudos uz taU amžiaus žm‘ona įnna. Ug^ 
Laidotuves bus sS ketvergę. krd atsisakė registi-uotis pn- nis kilo bešildant kamba- 
Liko žmona Ona, o sūnus— valomai armijos tarnybai.
Franas, Juozas ir Stasys, ir

1 Lietuvių Radio programos.» e
šeštadieny, gruodžio 7 d., 

i programa per WORL stot j. 
920 k. nuo 8:30 ryto: (1) 
Kalbės d-ras J. Landžius iš

kirgyzai, sa- terio SLA 359 kp. reigia$°: Bostono; (21 muzika ir 
‘ ' CtHinOfe-

WHIST PaRTY 
Su daug dovanų.

Subatoje, Gruodžio 7 d.,
kaip 7:30 vakare. Dorches-

tis ir musų broliais Lietuvo
je. Mes negalime tylėti, kuo
met tenai musų brolius kan
kina, kuomet juos mėto iš 
namų visokie
mojėdai, mongolai ir kaca- smagų vakarą—-Whist Paė
jai. Bimbukai džiaugiasi, ty, Emery Salėje, 1436 Dor-s šeštadieny, giuodžio 8 d., 
kad Lietuvoje “viskas ge- chester avė. prie Fields Cor-I programa per stoti WORL, 
rai,” bet tegul tie kirgyzai nėr. Pasižymėjusiems loši-j nuo 9:30 ryto: (1) Ben. 
ir samojėdai duoda Lietuvai me bus duodamos Įvairios: Simmons orkestrą iš Paquo- 
plebiscitą, tada mes pama- gražios dovanos ir tų dova- nock. Conn.; (2) daininin- 
tysime. ar lietuviai nori to nų bus daug. Prie to bus ir kai Anna Kavaliauskaitė is 
kirgyzų “gerumo.” Visų kitokio Įvairumo. Mylintieji Dorchesterio ir jaun. Stepo- 
SLA narių ir gerų lietuvių smagiai vakarą praleisti, nas Kontautas iš So. Bosto- 
užduotis yra kovoti su Lie- nuoširdžiai kviečiami daly- no: (3) smuikininkė Albina 
tuvos priešais, iki ta kova vauti. Įžanga tik25c. ypatai. • Anthony iš Walthamo.
nebus laimėta Lietuvos nau
dai. ♦ A. Mizara.

Armijoj esą 1500 gerų pro
gų jauniems vyrams.

Leit. pulk. Rice, kuriam 
yra pavesta Naujoj Anglijoj 
traukti armijon savanorius, 
pareiškė šią sąvaitę, kad 
Naujoj Anglijoj esą 1500 at
darų progų jauniems vy
rams. kurie nori Įsirašyti 3
metų tarnybai. Jiems bu
sianti duota proga pasirinkti 

i-i " patinkamą sriti armijoj:
Tikrins nepiliecius. mokytis aviacijos, medici- į 

Šią sąvaitę Bostonan at- Į nos, artilerijos, važiuoti i 
vyko* iš‘ VVashingtono atsių-' Panamą, j Havvajų salas 
sti federalinės valdžios a-• ir tt.
gentai patikrinti, kas yra tie> 
svetimšaliai, kurie iki šiol 
da neužsiregistravo, 
džios žiniomis. Bostono apy- ^įga š.jojmi arba 
linkėj esą 200,000 nepilie- 
čių, bet iki šiol užsiregistra
vo tik 140,000. Taigi apie 
60.000 tebėra da neužsire- 
gistravusių. Paskutinė diena 
užsiregistravimui yra 26 
giuodžio. Kas iki tos dienos 
neužsiregistruos, galės gauti 
6 mėnesius kalėjimo arba 
S1000 pabaudos.

Reikalingas Darbininkas

V.. . Atsakantis ir darbštus prižiūrėti
ai- Kliubo l«ara. Gilaus mokslo nereikia.

Po šio karo liksianti tik 
viena jėga.

Prof. Frederick Schuman 
iš Williamso kolegijos pra
našauja. kad po šio karo lik
sianti tiktai viena jėga. kuri 
valdysianti pasauli. “Tai 
nebus dvi, trys ar keturios 
valstybės,” jis sako, bet vie
na galybė, susijungusi iš ke
lių valstybių, kurios yra ge
riausia prisitaikiusios vieš
patauti. Kurias jų tokią ga
lybę sudalys, jis aiškiai ne
pasako. bet tai nesunku su
prast i iš j«» vokiškos pavar
dė

SLA 359 kp. Reng. K-tas. Steponas Miniau

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Charles Stravinskas. Mgr.

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI. 

HILLCROFT RYE WH1SKEY $1.79
1 Inetą sena — Bott’ed in Bond—10«» Proof kvorta

SINGLETON BRANDY $1.69
Apricot, Cberry, Blackbcrry 5-th

LA VAL VYNAS 5-th 35c. — 3 už $1.00
Port. Sherry. Muscatcl

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS SOL 4147

195 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
(.1. STRIGUNO NAME)

daugiau į sąvaitę. aRRBR8*X*)'x$U
užsidėt bondsą kaipo pirmą 

mortgičiu. Kliubo namas vertas $30.- 
0<x). Kreipkitės laišku šiuo adresu:

MS..
253 Broadivay. So. Boston. Mass.a.

nis kilo bešildan 
rius. nes šiomis dienomis čia 
pradėjo smarkiai šalti.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured 
Mcvers >

Perklaustom 
čia pat ir į to 
Iimas vietas

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

Tel. SOUth Boston 4618

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRAI.); SPALVA, ir 
taipgi ant tokių plauku padarome 
PER.MANENT WAVK su specia- 
lišku tam aliejum. Darbą garan
tuojant.

83a L Street 
SOUTII BOSTON. Tek 4645

■
M
£

Y VON N E’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
TeL DEDham 1636

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
BES. 231 CHESTNUT A VE,

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1023

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Pas VINCĄ BALLKONI
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

24$ BROADWAY, 

South Bostone,

F

Tdefoaaa 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 ‘
187 SUMMEB STBEBT, 

LAKBENCE. MASS.

TcL KIR 7112

fasfiss LnecbsM.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BKOADWAY 

Cambridge,

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 

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

534 BBOADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. PodderIi
Specialistas Vyriškų ir

taipgi Kraujo ir Odoa. 
Valandos: aue 18 iki 12 

nuo 2 iki 4. aaa 7 IU 8 
180 HUNTINGTON AVB. 

BOSTON, MASS.
Tel C«

I Tel TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodieneo-Curry

LIETUVI DKNT18TR 
VALANDOS: M te K

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBBIDGB, MASS.

Tik 17 Dienų Pirkunams 
Prieš Kalėda

DR. G. L. KILLORY

ftFSTFIELD

60 SCOLLAY SUUARR,
BOSTON. Tekf. Lafayette 2171 

arba Someraet 2044-J 
SPDCIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL aao 2 ryt. fld 7 ra

nuo 10 ryto Rd L

T«L 8OU 3805

DAKTARAS

J. L
OPTOMETRISTAS

Ofiso
Nee » ryte iki 7

Nee S ryto Ud 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

BLINSTRUB’S

Village & Grill
Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

Naujai Įrengta vėsinimo sistema ir šokiams estrada.

VAIDOVILIS-FLOOR SR0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ {VAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

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

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT 
CiUOT I BLINSTRUBŲ VA’jGYKLĄ.

PASISVE-

Geriausi pasirinkimai KALĖDŲ DOVANOMS 
pas JŪSŲ AUKSORIŲ. Pamatykite.

KETVIRTIS & C0.
l,L_

Kampas D STREET ir BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. |

MB»QESSiaaaBaBBBMBHBHDttMaaa!Cffifitt<KKiiai6£^£sfifi.7

312 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

SOL 4619.

TeL 28624 Gyv. 21122

Dr Joseph A.Gaidu
: OPTOMETRISTAS

! Valandoa: • iki 12
’ ----  2 iki S,

7 iki S. 
• iki 12 

ir
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akte te 
mu laiku augrųiina

niauoju te *
114

LAWRENCE, MASS.

MOTOR SERVICE
SOUtk

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

■i te

TAIPGI TAISOME AtJTOMOBI. 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

ISDIRBYSČIŲ.
Peter Treėtekaa te 
ten K

ir
I HAMLIN SI

l




