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Diktatoriai Bos Nulieti, 
Sako Prez. Rooseveitas

AMERIKA VEIKS KAIP 
DEMOKRATUOS 

ARSENALAS.

Bet r enatoriu* Wbeekr 
tuojaus daryti tailcą.

Pereito nedėldienio vaka* 
rą prezidentas .Rooseveitas 
pasakė didelę kalbą, kurios 
klausėsi visas pasaulis. Jis 
pareiškė, kad ši šalis veiks 
kaip demokratijos arsena
las, kad ji duos demokrati. 
nėms valstybėms ginklu ir 
karo medžiagos, ir kad dik
tatoriai bus nugalėti.

Amerikos spauda karštai 
prezidento kalbai pritarė. 
Jai pritarė ir didelė visuo. 
menės didžiuma. Anglijoj ir 
Graikijoj Roosevelto pareiš- 
kimas sukėlė didžiausio en
tuziazmo. Tik diktatoriai 
griežia dantimis ir grūmoja 
Amerikai, kad ji susilauks 
Anglijos likimo, jeigu ji eis 
su Anglija. Labiausia purkš
tauja Italijos fašistų propa

Roosevelto nusistatymui. 
Vietoj remti Anglija gink
lais, jis sako, America turė
tų tuojaus pasiūlyti Europai 
baigti karą ir daryti taiką. 
Ir jis turi jau gatavą planą 
tokiai taikau Štai ji:

1. Vokietija turi būt atsta
tyta 1914 metų ribose. Len. 
loja ir Čekoslovakija turi 
būt autonominės respubli
kos.

2. Turi būt atsteigta Fran
cuzijos, Belgijos, Olandijos, 
Danijos ir Norvegijos nepri
klausomybė.

3. Alzacija-Lotaringija 
turi būt sugrąžintos Francu
zijai.

4. Vokietijai turi būt grą
žintos kolonijos.

5. Sueco Kanalas turi būt 
internacionalizuotas.

6. Taika be bausmių ir be 
atlyginimo už nuostolius.

7. Ginkluotų spėkų apru- 
i bežiavimas.

Bet ponas Wheeler už
gandininkai. Hitleris taip: miršta, jog šitas karas dėl to 
susinervavo, kad iki šiol ne- j tik ir kilo. kad Vokietija at
galėjo da nieko nei atsakyti i sisakė pripažinti tuos prin- 
Rooseveltui. • cipus, kuriuos jis cia siūlo.

Roosevelto kalba buvo la- Prezidentas Rooseveitas
bai nuotaki, rinitą ir stipri. 
Kiekvienas aakidys tvojo 

, kaip kanuoUaJoris į faštetų- 
liogerį. Demokratijos prie
šai mums nori {kalbėti, jis 
sako, kad teikdami Anglijai 
pagalbą mes papildysim 
karo veiksmą ir galėsim įsi
velti patys į karą. Tai yra 
nesąmonė. Jeigu neitralė 
Švedija gali teikti Vokieti-

teisingai pabrėžia, kad dik- 
npflumalfiy« jokiais 
imais. Jie yra pasi

ryžę pavergti visas laisvas
tautas ir uždėti savo dikta
turą visam pasauliui. Jie pa
darė karo sutartį ir prieš A- 
meriką. Jie pasirašė ją Ber
lyne 1940 metu 27 rugsėjo 
dieną. Dvi valstybės Euro
poje (Vokietija ir Italija) ir

jai geležį, jeigu Rusija ir viena Azijoj (Japonija) ta 
Rumunija aprūpina Vokie-.sutartimi yra pasižadėjusios 
tijos armiją aliejumi, tai ko- viena kitai pulti Ameriką iš 
dėl Amerika negalėtų duoti j abiejų pusių. Dabar diktato- 
pągalbos demokratinei An- j nai to užpuolimo da negali 
giiją1- .... .. į padaryti, nes Europoje prieš

Šitas pareiškimas, zmo- į Juos kovoja Anglija, o Azi- 
ma, sumusa {skutus visas į joj—Kinija. Bet jeigu jie 
fašistų ir jų talkininkų argu-: §j karą laimėtų, tai sekanti 
mentus pnes Amenkos pa. į ant jų plano butų Amerika, 
galbą Anglijai. Todėl Amerikos pareiga yra

Amerikoje yra. taip vadi- j daryti viską, ką tik ji gali. 
namų įzohacijomstų, kurie kad jie šito karo nelaimėtų.

Ir todėl kiekvieną unciją irstoja už šios šalies izoliaci
ją. kas reiškia, kad ji turėtų 
žiūrėti tik savęs ir į kitų val
stybių politiką visai nesikiš
ti. Jeigu ji šitaip laikysis, jie 
sako, tai jai nebus jokio ka
ro pavojaus. Prie šitaip gal
vojančių žmonių priklauso 
ir senatorius Wheeler. Ji? 
yra tikras Amerikos “Cham- 
berlainas,” kuris tikėjosi, 
kad Anglija taip pat išvengs 
karo, jeigu ji nesipriešins 
diktatorių užgaidoms. Tuo 
tikslu Chamberlainas leido 
fašistams sugniuždinti Is
panijos demokratiją, sunai 
kinti Čekoslovakijos respu
bliką. Austriją ir kitas.

Taikydamas Chamberlai- 
no politika Amerikai, sena
torius Wneeler priešinasi

ITALAI GAVO SUSTIP-
R1N,MŲ ALBANIJOJ.
Albanijon atvyko netik 

vokiečių divizija, bet ir iš 
Italijos pribuvo sustiprini
mų Mussolinio armijai, to
dėl paskutinėmis dienomis 
fašistai pradėjo smarkiai 
atakuoti graikus. Bet grai
kai sako, lcad iki šiol jie fa
šistų kontratakas atmuša. 
Pereitą nedėldienį anglų 
orlaiviai bombardavo Vauo- 
nos uostą Albanijoj.

kiekvieną toną amunicijos 
ir ginklų Amerika atiduos 
toms šalims, kurios šiądien 
laiko demokratijos frontą 
prieš diktatorius, sako Roo
seveitas. Vadinasi, Amerika 
rems ne tik Angliją, bet 
rems taip pat Graikiją ir Ki
niją. Amerika veiks kaip 
demokratijos arsenalas, pa
sakė prezidentas Roose
veitas.

Priešui Apšaudė 
Nauru Sulą.

Pacifiko vandenyne, ties 
ekvatorium, pereitą sąvaitę 
buvo smarkiai apšaudyta 
nedidelė Nauru sala. Laivas, 
kuris ją bombardavo, turėjo 
iškėlęs japonų vėliavą, bet 
anglai mano. kad tai buvo 
vokiečių užpuolikas. Jis su
naikino radijo stotį ir daug 
triobesių. Nauru sala yra ne
apsaugota, todėl 'jos bom
bardavimas laikomas bar
barišku darbu. Gyventojų 
Nauru sala turi tik apie 
3,500. Apie 50 metų atgal 
tą salukę buvo užėmę vo
kiečiai, bet pereitąjį pasau
linį karą ji pasidavė Austra
lijos laivynui ir nuo to laiko 
pasilieka Anglijos globoj.

sw™, AIM,. Amerikiį A^U IfertU If Stojanti SB
Anglais Prieš Vokietins

5QQflGQ Porų Batų.
“Laisvė” skelbia stam

biomis raidėmis pirmam sa
vo puslapy, kad “Lietuva 
gavo 500,000 porų avalų iš 
Sovietų Sąjungos ir 15,000 
tonų maisto.”

Jeigu Stalinas

Nedarbas.
B-t dabar yra da 8,130,000

Sprogdė Vokiečius.
Ka* minutė krito po 100 j 

bombų iš oro.
Antrą Kalėdų dieną ang- 

cijos žiniomis, dabartiniu lų aviacija pradėjo smarkiai 
laiku Jungtinėse Valstijose bombarduoti vokiečių pozi- 
yra da apie 8,130,000 bedar- cijas Francuzijoj, Belgijoj 

dirba ir Norvegijoj, iš kur naciai

Amerikos Darbo Federa-
LAIVYNAS IR ARMUA 

GALI VEIKT IŠ KO
LONIJŲ.

“laisva” generolo de Gaul- 
le’o vėliava ir sudalyti “mil
žinišką bloką” su anglais. 
Tas blokas galėsiąs ne tikištikrujų bių, nors pramonėj

jau beveik tiek pat, kiek vis ruošiasi keltis per jurą Į Italai susirūpinę, kad fran- anglų Egiptą"apginti? bettik tiek batų Lietuvon at
siuntė. tai jie skiriami ne dirbo 1929 metais^ kuomet Angliją. Ir jie pleškino tas euzai su anglais gali ii-

bedarbių beveik nebuvo, pozicijas visą sąvaitės pa- grust juos ii Afrikos. | Afrikoj užimti. Vienu žo
džiu, franeuzai su anglaisdonajai armijai, nes Lietu- Kodėl dabar jų yra tiek baigą, per tris dienas ir nak- Da nelabai senai išrodė, 

voje stovi lygiai 500,000 <<aUg? Todėl, sako Ameri- tis, vietomis kas minutę nu- kad Francuzija gali prisi-norminsnu Voninoei i v* > •• i i i • < i i - — . _ ® - •raudonarmiečių. Vadinasi, kos P-.»bo Federacija, kad mesdami po 100 bombų. Vi- dėt prie Vokietijos ir Kartu 
koznam po porą batų. Ir tie per paskutinį dešimtmetį si vokiečių užimti pajūrio stoti i karą prieš buvusius 
batai, veikiausia, pasiūt iis technika jau tiek pažengė, miestai pradėjo liepsnoti savo draugus anglus. Padė
tų odų. kurias bolševikai is- kad pagaminti tiek pat dai- Atsilygindami anglams tis išrodė tiek pavojinga, 
gabeno is Lietuvos. Del to ktų reikia Jau 8.000,000 užtai, naciai, nedėldienio kad prezidentas Roosevel- 
odos Lietuvoje taip pabran- žmonių mažiau. Ir darbinin- naktį puolė keliais šim- tas mušė net telegramą mar
go, kad vienas puspadis, ku. kų vadai jau nemano, kad tais orlaivių Londoną ir, sa- šaiui Petainui, įspėdamas ji 
ns pirma kainavo 1 litą, da- bedarbių skaičius galėtų i koma, tiek jį pleškino, kad nedaryti klaidos ir nesidėu 
bar Kamuoja /o litų. daug sumažėti, jei nebus visas miestas paskendo liep- £U savo amžinais priešais.

Gi 15,000 tonų maisto žymiai sutrumpintos darbo snose. ‘ Tai buvo tik kelios dienos
pusmilionmei raudonarmie- valandos. Todėl unijos pra- ---------- —— atgal. Bet šiandien dalykai
m?isėTSamSšuniu?^rknpk r®!ka,al*i -6.Vd[‘dn(^NusiŽudė JfoftteHoS išrodo jau kitaip. Šiandien 
muse alkanam šuniui, ir ne- darbo dienos ir o dienų są- » • • • i9n v-m Eran/.,,9,G
sisarmatija Lietuvos grabo- vaitės. 
riai šitokiais dalykais girtis! Bet’ Komercijos Departa-

-------  . mento sekretorius Jonės
Anglija Atsilygino pranašauja, jog ateinančiais

jau išrodo, kad Francuzija 
gali stoti iš naujo su Anglija 

Joną* Juodaiti* buvo 72 me- prieš vokiečius. Buvęs Fran
tų amžiau* senuką*. cuzijos vice-premjeras La- 

Montello, Mass. — Perei- vai. kuris smarkiai linko vo-

lietuvis.

su
susivieniję galėsią užim‘ i 
visą Afriką.

Pereitą subatą gen. de 
Gaulle (ištark: de Gol) pa
sakė per radiją kalbą ragin
damas francuzų tautą tęsti 
kovą prieš diktatorius to
liau ir užtikrindamas, kari 
Francuzijos priešai bus su
mušti. Jisai nurodė, kari 
franeuzai turi vieną didele 
armiją Sirijoj, kitą Afrikoj 
ir turi gerą karo laivyną. 
Pavartojus šitas spėkas kar
tu su anglų spėkomis, italai 
tuojaus butų sutriuškinti, 
karas Viduržemy užbaigtas, 
ir tuomet sujungti francuzų

1941 metais darbai eis toipįtą nedėldienį čia buvo ras- kiečių pusėn, jau pasalintas jr anglų laivynai galėtų ap-

riuos reikia importuoti iš už metus fabrikai pneme 
jūrių Anglijos laivais ir tuos 2,300,000 darbininkų, o at- 
laivus reikia ginti kanuolė- einančiais 1941 metais turės

________ gyveno pauuosuou ir pastaru ioms lijai maisto pristatymą.
Ames gatvės 115-tam nume- pačioms pareigoms, tačiau badas galų gale Vokieti ją 
ry, nuosavam name. Virtu- maršalas Petain to nepada- paklupdytų.
vės pečiuje buvo atsukti 3 tė. Daugiau da negu tas,1 Išrodo, kad franeuzai

., .. . . Graikai Nuskandinoreikalingi, ypač gyvulių pa- « a r • 
šaras, kurio ji pati negali 3 Italų Laivus. 
pakankamai pasigaminti. Ji Graikų vadovybė prane- 
paprastai įsiveža už $10,- kad jų viena submarina 
000.000 komų ir už $2,500,- užpuolė keliatą italų laivų, 
000 trąšų per metus. .................... - - -

Tai yra labai reikšminga kietijos reikalavimų jis iau 
fronto permaina. Ryšium su nebenori daugiau klausyti, 
ta permaina, italų žurnalas ---------------
“Rassegna Itąliana” iš- SmetOHOS Sutiktuvė- 

straipsnį, kalti-

PASTATO TIK 700 OR
LAIVIŲ PER MENESĮ.
Apsaugos darbų komisija spausdino suaipsių, muu>. f ęo praneša, kad dabartiniu lai- nanų dabartini Francucijos. 8C LJtS MedalyVūUS. 

ku Amerikos fabrikai per viršininką maršalą Petainą, Lietuvių Amerikiečiu 
mėnesį padaro 2,500 motorų kad Jls slapta veikiąs ranka. Tautininkų Sąjunga nusiun-

atn-i lydimi ve- orlaiviams, pastato 700 ga- 'a,nk™ 5U generolu de Gaui-itė Amerikįs Lietuvių Socia-
Anglijos veuomene šito- iZe karemus ir karo medžią-1 tavų orlaiviu 10,000 pusiau įe u ;ku:r's įį".plistų Sąjungai pakvietimą

kio žingsnio iš 
sybės senai jau 
nes Airija atsisakė 
Anglijos laivams net užvė
jos savo uostuose.

-,® Italyos , • Alba,nį«; automatiškų šautuvų ir 100 ,ik°j jr vadovauja “lafe-p;feidžti 
La’^dS O preaidentas.Roo- lin nrirliifti lfarl fulac laikas ItiOSiami

pne tautininkų 
Smetonai sutik-pavėny į tanKų. U preziaentas Koo- ruošiamų p. Smetonai sutik-

junų dugnan 3 didelius i va. seveltas tikėjosi, kad šios tūlas laikas įuvj„ Savo pakvietime tau-
lų laivus su kareiviais. Nu- į šalies fabrikai galės per me- yra nusluntęs tininkai p. Smetoną vadina
skandinti Mussolinio laivai 
turėję 30.000 tonų talpos. 
Italų naikintuvai tada puolėFRANCUZAI TURI PINI

GŲ, BET NĖRA KAS 
PIRKTE

Francuzijoj pinigų yra i nuolatos šaudydami gilu- 
užtektinai. bet nėra kas ūž i mos bombomis, bet subma- 
tuos pinigus kirkti. Taip sa- {rinai pavyko pasprukti svei
ko Frederic>. Hotchkiss, i kai. Italams tuo budu buvo 
amerikiečių biznierių orga-į suduotas skaudus smūgis 
nizacijos atstovas Francuzi-'ant jūrių.
joj, atvažiavęs šiomis dieno
mis Amerikon. Daugiausia 
Francuzijoj stinga maisto ir 
kuro, jis sako. Badą franeu
zai turėsią kentėti dar ilgai, 
nes ateinantį pavasarį ūki
ninkai neturės sėklų lau-

ANGLAI NUGALĖJO UG
NĮ, BET LONDONO VI
DURYS SUGRIAUTAS.

Einant “Keleiviui” spau- 
don telegramos praneša, 
kad anglai Londono ugnį

kams įsėti. Esanti d a ir kita į jau nugalėjo, tačiau miesto 
kliūtis. Francuzų žemės ūkis vidurys jau sugriautas. Ne
yra mechanizuotas, laukai 
dirbami mašinomis, o dabar 
jie negali mašinų vartoti, 
nes gazolino nėra.

MUŠTYNES URUGVA
JAUS PARLAMENTE.
Urugvajaus parlamente 

šį panedėlį įvyko muštynės. 
Du hereristų partijos atsto
vai puolė socialistą Frugonį, 
kuris pavadino juos “penk- 
takojais.” Mat, jie priešina
si apsaugos bazėms steigti.

PASITRAUKĖ IS “JAU
NIMO KONGRESO.”

Šią sąvaitę Amerikos Stu
dentų Federacija, kuriai 
priklauso 100 kolegijų stu
dentai, pasitraukė iš “Ame
rikos Jaunimo Kongreso,” 
kuris užsikrėtė komunizmo 
dvasia.

liko nieko, tik kiuva laks
tančių griuvėsių. Žmonės 
dabai* šaukia Churchillui: 
“Atkeršyt barbarams! Duot 
jiems to paties!” Ir Cchur- 
chill užtikrino, kad anglų 
aviacija duos priešui smūgį 
už smūgį.

GRAIKAI PAĖMĖ DAR 
1,000 ITALŲ.

šią sąvaitę graikai paėmė 
Albanijoj dar 1,000 Musso
linio fašistų nelaisvėn ir už
ėmė keliatą kaimų, kurie 
pirma buvo italų rankose.

ANGLAI BOMBARDAVO 
NEAPOLI.

Pereito nedėldienio naktį 
anglų orlaiviai bombardavo 
Italijos miestą Neapolį. Visi 
orlaiviai sugryžo atgal 
sveiki.

tus pastatyti 50,000 orlaivių, Afrrkon ir gen. Weygand ą, “Lietuvos Respublikos Pl e
kas reikštų daugiau kaip apžiūrėtų tenai Francu- zidentu.”
4,000 į mėnesį. kolonijas. Gi šiomis j Lgg ęentro Komitetas
onrurcTrain furuiec dienomis Petain leido ir ki- 3^53^ p. Smetonos sutik- 

Jiems .francuzijos genero- tUVė«e dalyvauti ir savo nu- 
lams išvykti Afnkon, neva sistatymą motivuoja šito- 

» l a- ♦ a|j)StoSonJs praleisti. kiais argumentais:
Rochester. N. Y.—Šiomis Italai sako, kad visi sy,ie Smetona nėra jokis

dienomis čia susirgo vidų- francuzų generolai dabar Lietuvos prezidentas. Jį ne
riais šimtai žmonių. Dakta- planuoja sujungti visas ..foko Lietuvos niliečiai 
rai nustatė, kad jie užsikrė- francuzų žemes Afrikoj po Gruodžio 17. 1926 metais 
tė geriamuoju vandeniu, į — ,, , . smurto keliu jis nuvertė Lie-
kurį kažin kaip pateko mie- CIO PlūlUl tuvos demokratinę valdžią
sto srutų. Kad nekiltų tifo ir pasiskelbė Lietuvos ‘pre-
epidemija, mieste buvo {- l/rUllViams statyt, zidentu.’ Kaip Lietuvos so- 
steigta eile klinikų, kur CI0 pirrnininkas Philip cialdemokratai nekuomet 
žmones skiepijami nuo tifo. yiurrav pasįuiė prezidentui nepripažino A. Smetonos 
Al rami 101 esanti jau Rooseveltui planą, kuriuo rėžimo teisėtu, taip ir mes, 

VISA DIVIZIJA VO- hutų galima kasdien pasta- Amerikos Lietuvių Socialis- 
K1ECIŲ. tyti po 500 kovos orlaivių. AM Sąjungos nariai, nei Cen-

Iš Jugoslavijos praneša- auto- komitetas, to režimo ne
ina. kaa Albanijoj pasiro- mobiliu unijos narys, Wal- pritinome. Tad į jok «> 
džiusi iau visa diviziia vo- ter Reuther. Jisai nurodo pasitarimus dėl A. Smeto-
kiečių prieš graikus. O Ber- faH^ . kad ?abar- pVomet vi-t
lynas meluoja, kad Hitleris y1?.‘a‘P grupinę letsi or- .
neisiąs Mussoliniui i ra. įnviu statyba, automobilių dcmolu»ti» ^mti, o ne tęm- 

fabrikuose yra labai daug ti tuos, kurie ją naikina. Dai 
atliekamos vietos mašinų ir norime pareikšti tiek: ne tik 
įrankių, kuriuos galima pa- neprisidfeime prie tų, kurie 
vartoti orlaiviams statyti, non pasitikti A. Smetoną,

neisiąs
galbą.

BARDUOJ ITALAI 
LAIKOSI.

Bardija yra italų tvirtovė Valdžia turėtų paimti tuos h«t dėsime vi-as pastangą, 
Afrikos Libijoj. Anglai turi fabrikus į savo rankas, susi- kad iš bolševikų okupacijų- 
ią apsupę iš visų pusių ir tarti su darbininkų unija dėl išlaisvinti Lietuvą, kur pa- 
tesdien smarkiai bombar- algų ir darbo valandų, ir nasusj A. Smetonos režimą 
duoja, bet italai laikosi. Jų pradėt orlaivių gamybą pil- šiandien gyvuoja Lietuvoje, 
tenai esą apie 20,000. Mus- nu tempu. Šitaip darbą su- Smurtininkų režimo mes ne- 
solinis isakė jiems, kad gyvi tvarkius, per dieną butų ga. kuomet nerememe ir nerem- 
nepasiduotu hma pastatyti 500 orlaivių, swie. Mes juos tik pasmerk-

--------  sako Reuther. iti galime, o ne pasitikimu^
Reakcininkai Kongrese; Prezidentas Rooseveitas Jiems ruošti. Tai toks yra 

jau siūlo suvaržyti Darbo šitą planą priėmė ir perda- musų atsakymas, geibiam ie- 
Santikiu Taiybą, kuri pri-|Vė jį naujajai vvriausiajai Jums A. Smetonos rei- 
žiuri Wagnerio įstatymo apsaugos komisijai išstudi- kale. J. Buivydą*,
vykinimą. _ LSS. C. K. seki.
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ŠOVINIZMUI MES NE- 
PRITARIAM.

Iš “Dirvos” mums yra pri
siųstas “A. Liet. Emonomi- 
nio Centro Valdybos Laiš
kas“ su antrašte: “Visi iš
vien prieš išgamas ii- jų rė
mėjus.“ Tarp kitko tenai 
rašoma:

‘ Komunistinė piėga. su sa
vu Lietuvišku komunistų iš
davyste ir Maskvos raudonųjų 
armijų okupacija. Į pusę metų 
pavertė musų tėvynę Lietuvą Į 
skurdžių, bedalių, baudžiau
ninkų nelaimingą kraštą. Lie
tuvos industrija suparaližiuo- 
ta. prekyba pasmaugta, uki- 
ninkystė linčiuojama, komer
cija su plačiu pasauliui, taip 
sėkmingai išauginta, visiškai 
sugriauta. Per šešis mėnesius 
Lietuva liko tik skeletas tos 
smarkiai po pasaulinio karo 
kilusios valstybės.

“Priedui to viso. musų pa
čių išgamos, Maskvos despotų 
viliojami prižadais, kuogrei- 
čiausia skubina musų tėvynę 
paversti Sovietų Rusijos pro
vincija. Įvedant visą maskoliš
ką tvarką ir grūdant Lietu
viams svetimą, barbarišką 
kalbą. ’

Xa. kodėl gi rusų kalba 
yra “barbariška”? Ar dėl 
lo. kad rusų armija okupa
vo Lietuvą? Bet jeigu taip, 
tai ir vokiečių kalba turėtų 
būt “barbariška,” nes nela. 
bai senai ir vokiečiai buvo 
musų šalį okupavę. 1812 
metais Lietuvon buvo įnėju- 
si Napoleono armija, todėl 
ir francuzų kalba turėtų būti 
“barbariška.” Lenkai buvo 
pagrobę Vilniaus kraštą, 
tai tas pats epitetas reikėtų 
ir jų kalbai prikergti.

Bendrai, šiandien nėra 
pasauly nei vienos didesnės 
tautos, kuri neturėtų pasi- 
glemžus mažesnių tautelių 
ir jų žemių. Kolonijų turi 
anglai, francuzai, belgai, 
olandai, ispanai, Italai, por
tugalai ir kiti. tačiau niekas 
jų kalbų nevadina “barba
riškomis.” Tai kodėl smerk
ti rusų kalbą?

Galima nesutikti su Rusi
jos bolševikų politika: gali
ma protestuoti kad jie pa
naudojo Lietuvą savo mili- 
tarizmo tikslams ir todėl iš
statė ją karo pavojun; ta
čiau sakyti, kad rusų kalba 
yra “barbariška,” tai jau ne 
argumentas, bet plikas šovi
nizmas. Šovinizmui mes nie
kados nepritarėm ir nepri
tarsimi.

ačiū “didžiajam musų va
dui.” “Amerika jau išsinėrė 
iš tamsios gadynės, iš supu
vusios demokratijos, ir da
bar jau sveika ir stipri žy
giuos i laimingąją ir šviesia 
ateiti.”

Toliau editorialas tęsia:
“Buvo tiesiai stebuklas, kad 

musų liaudis galėjo išlikti gy
va toj puliuojančioj. biaurioj. 
klastingoj •demokratijoj.* Da 
bar mes jau laisvi nuo tos 
smarvės. Bet musų išsilaisvi
nimas neatėjo atsitiktinai. 
Mus išlaisvino didis musų va
das. Jam turim būt už tai dė
kingi !“

'i:?- ' ' ••

Toliau seka surašąs su
šaudytų žmonių, kurių pa
vardės tačiau neskelbiamos.

Trvs bendradarbiu straio-«■ - X
sniai taip sukapoti ir išbrau
kyti. kad suprasti iš jų nieko 
negalima.

Visos partijos uždarytos, 
visos darbininkų unijos pa
naikintos ir darbininkų 
streikai uždrausti, taip kaip 
Hitlerio Vokietijoj arba 
Stalino Rusijoj.

Pirmučiausis “didžiojo 
vado” įsakymas yra pakeis
ti IVashingtono vardą i To- 
ligradą.

Ką gi visa tai reiškia? .
Puslapio apačioje padėta ....... . .

stambiomis raidėmis redak- ^e_PlbeclQ pa-į šiandien kiekvienas iš
cijos pastaba paaiškina. llbai§e . gruodžio 26 dieną. muSų jau ne tik už save at- 
kad tai esąs tik pavyzdys. 4 3Ve?esl?s ir '?? i sako, bet už visą savo tautą.

GbImbm daiktas, kad Ame
rikai tek* kariauti ir su 

Japonija.

Paskutinėmis dienomis A- 
merikoj pradėta daug kai.

kuris Hitleriui labai nepa
tiktų. Būtent, jis gali pasiū
lyt Kongresui pakeisti neit- 
ralumo įstatymą taip. kad 
Amerikos laivai galėtų vež
ti Anglijai karo medžiagąbėti apie karo pavojų šiai

Soiioi Voros kilti su lKl AirlJ°s h* ienai perauoc

“TAI ATSITIKO ČIA.”
Amerikos rašytojas Sin

clair Le\vis yra parašęs no
velę, kurioj vaizduojamas 
diktatūros šėlimas. Gink
luoti smogikai įsiveržia į pi
liečių namus, sumuša juos, 
suima ir neištikimuosius su
šaudo. Laikraščių spaustu
vės nuolatos krečiamos, 
laikraščiai cenzūruojami, 
spaudos darbininkai muša
mi ir tt. Šitą novelę rašyto
jas pavadino: “It Can’t 
Happen Here,” kas reiškia, 
jog čia. Amerikoje, tas ne
imli atsitikti.

Tačiau pereitą sąvaitę 
tas “atsitiko“ ir čia, būtent 
Dės Moines mieste. Iowos 
valstijoj. Apie 300.000 to 
miesto gyventojų vieną rytą 
nusipirko vietos dienraštį 
“Tribūne” ir. atsiskleidę 
editorialų puslapį, nustebo. 
Redakcijos ir jos bendra
darbių straipsniai buvo iš
braukyti, iškapoti, o kas 
buvo palikta, tai skambėjo 
lyg ištraukos iš Hitlerio 
knygos “Meio Kampf.” Pa
vyzdžiui. vedamasis straips- 
nvs užvardintas: “Heil di
džiajam musų vadui! Ačiū 
jam. susilaukėm naujosios 
tvarkos!”

Toliau aiškinama, kad

vikietiiaTkartu'su'japo“ » Anglijos laivams.' Pagal 
i nite kuri vm nJžLSi dabartin Amerikos neitra-
: Si^teisS 1̂" nSSri

tyta karo zonon ir Amen- 
j Faktas yra toks, kad Vo- kos laivai negali Airi jon 
kietijos submarinai dabar plaukti. Bet jei pakeistas 

j nuskandina daugiau Angli- neitralumo aktas iškels Ai- 
! jos laivų, negu Anglija spė- riją iš karo zonos, tuomet 
i ja juos statyti. Anglija yra Amerikos laivai galės plau- 
sala ir maistą gauna iš kitur kti tenai kaip į neitralę šalį. 
laivais. Todėl aišku, kad Bet vokiečiai sakosi dary- 
laivų netekimas jai reikštų šią viską, kad Amerikos lai- 
katastrofą. Ir todėl Anglija vai su karo medžiaga Airi- 
dabar nori. kad Amerika jai jos nepasiektų. Jie skandiną 

i pervestų visus Vokietijos ir kitų valstybių laivus, kurie 
i Italijos laivus, kurie šian- gabena Anglijai pagalbą, 
i dien randasi Amerikos uos- todėl skandinsią ir Ameri- 
tuose. Be to, Amerikos uos- kos laivus.

į tuose yra daug laivų pri- Washingtono politikai 
klausančių ir toms valsty- mano, kad nežiūrint ką A- 
bėms. kurias vokiečių armi- merika darys. Hitleris vis.

’ ja turi okupavusi. Anglai tiek nedrįs jai karo skelbti.
; nori ir tuos laivus gauti. Ir Nedrįs ir Japonija. Tačiau 
VVashingtone manoma, kad visi pripažįsta, kad karo pa- 

' prezidentas Rooseveltas su- vojus kasdien darosi vis di- 
! tiks visus tuos laivus Angli- dėsnis.
jai pavesti. Pagaliau, Washingtonas

Bet vokiečiai jau pasakė žiuri į dalykus taip: jei An- 
viešai, kad šitokį Amerikos glija bus sumušta, Amerika 
žingsnį jie skaitysią karo pasiliks prieš diktatorius 
veiksmu prieš Vokietiją. Gi viena pati ir tada jai gintis
Vokietija turi padariusi su bus jau netaip lengva; taigi 
Japonija sutartį, kuri užde- geriau padėti Anglijai, kol 

u — - da pastarajai pareigą ap- ji dar gali laikytis prieš mu-UMMonybę u‘ Iero t- skelbti Amerikai karą, jeigu sų priešą. O jeigu teikda- 
Gyvu žodžiu ir gerais Amerika papildys karo ma Anglijai pagalbą Ameri- 

pavyzdziais salinti neblai- i veiksmą prieš Vokietiją. ka įsivels į karą pati, tai vis- 
Bet tai ne viskas. Prezi- tiek jai nebus blogiau kaip

■ SS&

Vaizdelis parodo Anglijos pakraščių sargą žiūrint per žiūroną į jurą, ar nesimato priešo 
laivų besiartinant. Patranka gatava juos ‘'pasveikint.“

Nepiliečių Registrą-\ KAIP MUSŲ IŠEIVIJA TURI ŠIUO 
djai Pasibaigus. SUNKIU METU ELGTIS.

oi tęsėsi 4 mėnesius
kaip išrodytų Amerikos liausis jos tikslas buvo suži. 
laikraščiai, jeieu čionai isi- V011, kokioms yfgautzaci- 
ealėtu Hitlerio ar Stalino j01?-5 svetimšaliai priklauso
lūšies diktatūra.

Anglija Ruošiasi 
Veržtis Vokieti ion.
Kitokiu budu ji nesitiki šį 

karą laimėti.
Tokių žinių iš Londono maina. 

Amerikos

ir kurie jų gali būt pavojin
gi šios Šalies saugumui. Re- 
gistruodamiesi svetimšaliai 
turėjo prispausti ir savo pir
štus ant tų pačių lakštų. Da. 
bar visi užsiregistravusieji

Iš kiekvieno atskiro musų 
elgėsio yra sprendžiama a- 
pie musų tautos pajėgumą^ 
vertę ir garbę. Kiek mes pa
tys save gerbsime, tiek mus 
ir kiti gerbs. Negali iš kitų 
pagarbos reikalauti tas, kas 
pats savęs negerbia. Savo 
teises, savo jėgą tauta paro-

vumo reiškinius.
3. Atsisakyti prabangos dentas Rooseveltas gali pa

dalykų ir bent dalelę savo į daryti da ir kitą žingsnį, 
santaupos skirti Lietuvos 
vadavimo reikalams.

4. Stiprinti tautos vienin
gumą ir vengti įvairių savi
tarpio nesusipratimų.

galėtų būti, jei Anglija butų 
sumušta.

NAUJAS ROOSEVELTO PLANAS 
ANGLIJAI REMTI.

turės valdžiai raportuoti elgesiu ir veiksmais, šiuo 
Kiekvieną savo adreso per- metu visų organizacijų na
rnamą. Tokiems raportams' riai ir visi tautiečiai ypatin- 

pranesa Amerikos zmių paštuose bus duodamos tam gai turime rūpintis: 
agentūra AP. Ji sako: An- tikros kortos. j. Atsiminti, kad šiuo į-
gnja šiandien oficialiai pn- Yeuž<?ire rikiavusiems iki temptu metu svetima įtaka’ 
sipazmo, kad karą bus gali- -\euzsiregistravusiems iki ękvprbiaKi i muSu išeivi-ma laimėti tik tada. kai bri- ^ gruodžio dienos gręsia skveffiasi į musų Keivi ,

5. Visomis išgalėmis dirb
ti Lietuvos stiprinimo dar
bą, skirti savo jėgas ir laiko 
patvariai nepriklausomos ir 
išlaisvintos Lietuvos atei- 

, čiai kurti.

Anglija davė aiškiai su
prasti, kad dabar karo lai
mėjimas priklausys jau nuo

Ir šios šalies spauda šitai 
prezidento Roosevelto pozi
cijai karštai pritaria. Angii-

Amerikos. Anglija savo jė- jai busią duota karo me- 
gomis nesitiki laimėti, nes džiagos skolon iki $3,000.. 
namie jos fabrikai sugriau- 000,000 vertės. Nėra jokios 
ti, o Amerikoj viską pirkti ji abejonės, kad tam pritars 
jau pinigų nebeturi. Reiš- ir Kongresas. Galimas esąsTodėl, pradedant naujus

- $1000 pabauda ir 6 mene- J°s talPi siekdama savaip į <2^?” kia, Amerika turi paskolinti daiktas, kad galų gale Ame-
* riai kalėiimo žmones nuteikti, todėl musų J? ^vairių organizacijų na- Uri .n,., J č:.™. k.šiai Kalėjimo. ------ . J , ----------, rfai kviečjMni rūpintis, kad

čia trumpai sužymėti šių 
dienų gyvenimo reikalavi
mai butų jautriai vykdomi.

Dr. Pranas Šacikauska*.

tų armija jsivers n jsivers ........................... žmones' Suteikti,todėl musų!je teįvairių organizactMm.- piniglfc p^. rika duos ir Saro'lįivyn, ly-
roji galėtų čia pirktis reika- dėti laivus, kurie gabens ši
lingu jai daiktų. Gryni pini- tą medžiagą Anglijon. Jei 
gai reikalingi dėl to. kad A- prie to prieis, tai Amerikos 
menkoje yra išleistas įstaty- neitralumas beveik visiškai 
mas, kuris reikalauja, kad išnyks.

giliai į ašių šalis. ““*pareiga dar labiau rūpintis.
Informacijų ministeris pa- A1 daug bus tokių, kurie visi butume stiprios 

brėžė, kad blokada žymiai nesiregistravo. tikrai niekas dvasios, pasitikį savimi ir 
susilpnins Vokietiją ir Itali- „nes n?.r.a,. kiekvienu atveju pasiryžę
ją. kad anglų laivynas ir F, .18 vi§° nepiliecnj šioje ginti Lietuvos laisvę, nepri-
aviacija sukrėsjų pašitikėji- -vra- ^ai7zl?s apskai*. izinpji FDJKifninnt kariaujančios valstybės. ' -----------------
mą savim, bet armija esanti ?Iav.lml’> n'*?0 LIETUVIŲ VARGAI FRANCUZIJ0J \pirkdamos čia karo medžią- Susekė Sadetu. Stt~vienintelis ginklas, kuris >>un apie 3,»00,000. Dabar. v ---------- i« privalo mokėti “cash” ir i’BSCKC
priveik priešą pasiduoti. is ashmgtono praneša- Dvylikai studentų padėjo J tuviai studentai: J. Kossu- turi pačios pirktus daiktus

- r ma. kad užsiregistravo iš vi *•- 1 *’ 1----- ’—— --------- —
botažą Anglijoj.

t r f . ma. kad užsiregistravo iš vi-. Franciui jos vyriausybė. ! Aleksandravičius. vienas narrivežti. Tas istatvmas ‘
Toliau informacijų minis- g0 4.501,693 nepiliečiai, ir pranpnriinw mokinosi 12 i žymiausių lietuvių poetų; ir na vadintas* “Cash Londonas nusiuntė Masiniai is painformavo Amen- registracijos direktorius mokinesę 12! įa>P aitrų protutą. 1

-Pau.do^ . Earl Harrison mano, jog da: neDriidausomos Lietuvos! jauskas, Vardauskas, Polai-; kėk pinigus ir vežkis Aneliios Scotland Yai*
dabartiniu alku Anglija tu- ne visi užsiregistravo. Da- XPiaUsv^buvo davS IS ti<šDundidfe, Kiaulėnas. ■ ** Pm,lgU ® A das Hantoii Sife) s»£ 
nnti jau 2,000,000 ginklu©- bar jis jau linkęs manyti, paėmuTbolše- Paškevičiūtė ir Pa-iAmerika negali Ang- k?komuS^enktejaS

išlavintu kareivių ar- kad nepihečių skaičius galis ®y 1 P valdžiai Valskienė. !»Jal Pmi^ skolinti, nes yra ke °,™ tarnAn-
iekti 3,000.000. viKam. Lietuvos vaiazią j kari įstatymas, kuris draudžia Io.?£- jį:^Kieiae taty aji-

... savo rankas, jie tas stipen- Tenka pastebėti, kad sti-y , jv . vai^vhėm« glijos darbininkų agitaciją,
Tačiau jis pataria vieti-dijas FYancuzijoje besimo-; pendijos gautos Lietuvos t . atmokėiiirifS kurstydama juos streikuoti

loma ?»• iricn. 1.:^.■ nnaiimh’niA Wan<*ii2imio n Kur*o» nėra auiiunejuaius . . u. . , k,,.

tens

tų ir išlavintų kareivių ar- fcad nepiliečių 
miją ir greitu laiku pastaty- sįekti 5,000.000. 
sianti dar 1.000,000 vyrų po
ginklu.

Bet tuo pačiu laiku Ang
lija bijosi ir vokiečių įsiver
žimo jos žemėn. Jau kelis 
kartus Churchill buvo įspė
jęs. kad naciai ruošiasi da- .
ryt invaziją. Invazijos lauk- aidžios kontro»ei 
ta ir per Kalėdas. “Atėjus laikui,” sako p.

Tos pasakos apie anglų Harrisonas. “jei bus reika- 
planuojama isiveržima Vo- lo, mes galėsime patys pa- 
kietijon, mums rodosi? yra prašyli vietiniu valdžios or- 
niekas
propaganda,
nelabai vvkusi. vemu itimieti __

Betetjo, k,, Jie tuiejo savo nM,a teM.

minus, kad Francuzija, iš- j Francuzijoje dar yra pa- vus ir amuniciją -jiepar-
tikta didelių nelaimių ir su- silikę nemaža lietuvių, ypač davinėt, bet skolint. O karui t “ VaitmM

laimės, ji grąžins Amerikai daiktas, kad ir komunistų 
taiDit? paskolą tokiais pat karo partija bus uždaryta, kaip 
m pabūklais: tanką už tanką, penktakojų ir provokatorių 

orlaivį už orlaivį, kulkasvai- orgamzacija kun tarnauja

niams valdininkams ir viso- kinantiems lietuviams tuo-' pasiuntinio Francuzijoje p. 
kiems “liuosanoriams” į ši- jaus atėmė. Jaunuoliai atsi-1 P- Klimo pastangomis. P. 
tą reikalą nesikišti, bet pa- dūrė labai sunkioj padėty. ■ Klimas, ilgus metus išbuvęs
kv,; -------t* pinigų negalėjo ne-' nepriklausomos Lietuvos

nokslo tęsti, bet neturė- valstybės pasiuntiniu Fran 
jo iš ko ir gyventi, o darbo' euzijoje ir turėdamas pla 
gauti, kaip svetimšaliai, ne-'čiu ryšių tiek su francuzų 
galėjo. į valdžios, tiek su įtakingais

Bet štai, iš Vichy atėjo ži-' mokslo bei visuomenės vel
nių, kad tų Lietuvos jaunuo- kėjų sluoksniais, padėjo

likti visą nepiliečių registrą- nes
reikalą federalinės tik mokslo tęsti • • 1 • c

pusėj stiprią francuzų armi- gali tiktai apsunkinti 
ją ir belgų bei olandų pagal- riausybės darbą.” 
bą. tai kaiu jie galėtų įsi
veržti Vokietijon dabar, 
kuomet vokiečiai jau turi 
savo rankose visas tas šalis

NORI BOIKOTUOT 
FORDĄ.

Amerikos valdžia davė
Fordui $2,000,000 užsaky- kilnios francuzų vyriausy- pat yra labai sunki, nes

pereito karo skolų Ameri- j kelti riaušes, idant tuo bu
kai. Norint duoti Anglijai ^4 padėjus Hitlenui karą 
paskolą, Kongresas visų pir- lal*neti. .... „ .. .y.

” ma turi atšaukti tą įstatymą. Darbo mmistens Ęrnest 
2 O pradėjus Kongrese tokį Bevm, kalbėdamas apie šito 

klausimą svarstyti, ginčai komunistu sabotažą. parwš-
galėtų užsitęsti kelis mene- ke- va.
sius, gi pagalba Anglijai jjys Rusijai, kad vesti sito- 
reikalinga tuojaus. kią užsienio politiką šioje

m J-1 . J . n salyje jai neuzsimokes. ’ y
Todėl prezidentas Roose- \

veltas sugalvojo gudrų pla- Komunistiški penktako- ną: vietoj skolinti Anglijai jai ruošėsi dideliam saboto- 
pinigus, vietoj laukti iki žui karo pramonėj, bet bud- 
Kpn<rrp.«as at«ank« nasknlai rioji anglu

ir visą pajūri:

dį už kulkasvaidį, ir tt pnes® reikalams. 
Prezidentas Rooseveltas,

Šiaurės Vakaruose, Pači- Bet Sidney Hillman ir kiti priklausomos Lietuvos vais- zų tarpe yra daug bedarbių. Į kaip ir daugumas kitų Ame-
fiko pakrašty, buvo sustrei- unijų vadai užprotestavo tybės atstatymui. Kartu iie Kai kurie lietuviai gyveną rikos realistų, sako. kad An-
kavę lentpjūvių darbiniu- prieš* tą orderį, sakydami, visuomet su didžiausiu dė- Francuzijoje jau ilgus me-glija, gindamosi nuo fašis- Iš Buenos Aires praneša-
kai. Streikas tęsėsi i 1 sa- kad Fordas laužo VVagnerio kingumu prisimins francu- tus, bet ir jie yra skaudžiai tiško imperializmo pati, ma, kad besirengiant žmo-
vaičių ir buvo uždaręs 11 di- įstatymą, kovoja prieš dar- zų vyriausybės paramą, su- nukentėję per karo įvykius, 
dėlių lentpiuvių, liet iau pri- bininkų organizacijas, todėl teiktą jiems tokią kritinę Dalis lietuvių gyvena vokie- 
eita prie sutarties ir darbi- valdžios darbų jam negali- valandą. čių okupuotoje Francuzijos

j-,. martuoti. ; Stipendijas gavo šie lie- dalyje.ninkai pradėjo dirbti.
i

DIDELBS AUDROS AR
GENTINOJ.

kartu gina ir Ameriką, to- nėms švęsti Kalėdas, tenai 
dėl Amerika privalo anglus kilusi baisi audra su lietumi, 
remti visomis savo išgalė- i pridariusi milionus nuosto. 
mis. i lių.
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1. — Sausio 1 <L 1941 «. KELEIVIS, SOBOSTON

KAS SKAITO, BAK)
TAS DUONOS NEPRAŠO [AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTERK) LIETUVIŲ ŽINIOS |
Dar apie kai, kaip ii Lietu* į Šv. Kazimiero Draugija. 1 
vių Piliečių Kliubo tavo ii- jįs įr mjrė būdamas pa
mesta komunistų Laisve, gtarosios d-jos sekretorium.

Stalino vaiskas iš 29 En- Amerikoje velionis išgy- 
dicott streeto “kremliaus’’ į veno daugiau kaip 50 metų, 
labai supyko, kad J. Lapins- iš kurių 40 metų išbuvo 
kas pakritikavo “Amerikos j Worcesteryje. Paliko nuliu- 
Lietuvy” rusų smurtą Lietu-jdime moterį Antaniną, sūnų 
voje. Bet vietoj pykti ant; Vytautą ir dukterį Mrs. Le- 
Lapinsko, stalineai nukrei- land Stowe.
pė savo rūstybę prieš “Ame
rikos Lietuvi” ir nutarė pa
šalinti tą laikraštį iš save

Italijos Kareiviai Anglų Nelaisvėj

“krepasties” (29 Endicott 
Street.)

To tik ir reikėjo. Gruo
džio 9 d. įvyko Lietuvių Pi
liečių Kliubo susirinkimas, 
kur tuoj buvo įnešta, kad iš 
kliubo skaityklos (12 Ver
non st.) butų išmesta komu
nistų ‘‘Laisvė.” Buvę susi
rinkime komunistai pradė
jo kniaukti kaip katinai 
morčiaus mėnesyje. Jie pra
dėjo rėkti pakampėse, kad 
“Amerikos Lietuvis.” tai ne 
laikraštis, o tik Kybą; gi 
“Laisvė” esąs laikraštis. Ki
ti gi pradėjo rėkti, kad “Lai
svė” ne laikraštis, bet “ka- 
eapų įrankis,” ir kaipo to
kiam negali būt vietos lietu
viškoj įstaigoj. Iš šalies žiu. 
rint buvo gardaus juoko, 
kaip komunistai karščiavo
si. Įnešimas buvo pastaty
tas balsavimui ir didelė bal
sų didžiuma nutarė, kad 
komunistų “Laisvė” butų 
iš Kliubo skaityklos išmes
ta.

Komunistai išmaršavo 
nuleistomis nosimis, 
chailo Staliulionisovo 
kojos sulinko, kaip vengro 
pypkės cibukas.

Į Piliečių Kliubo skaityk
lą dabar pareina šie laikraš
čiai : “Keleivis,” “Naujie
nos.” “Sandara,” “Vieny-

Onos Katkauskaitės 
koncertas.

Gruodžio 1 d. Worceste- 
rio Mechanics Hali svetai
nėj buvo operos žvaigždės 
Onos Katkauskaitės (Kas- 
kas) koncertas. Salė buvo 
kupina publikos. Vienas se
nelis dzūkas pasakojo savo 
įspūdžius tokiais žodžiais:
“Vaikiali. pirmu rozu mana 
gyvianimi girdziejau taip 
gražiai giedant merginu.
Dzie, rodos, mani nusnešdi- 
na ant steičiaus—darė mani 
verke ir juokeis. 0 merginos 
gražmelis! Braeia, mergina 
kaip lelija!”

Koncertą rengė katalikai 
ir pelnas buvo skiriamas jų 
kolegijos Thompsone, Ct., 
užlaikymui.

Worcesterio lietuvių organi
zacijų viršininkai. pirkti iš miesto sklypą že- ■ 

Antanas Dailyda yra po-’mės padidint savo dirbtu-!
puliarus Worcesterio lietu- lv£ kokiems 200 žmonių. Bet j 
vių draugijų pirmininkas, negalėjo susitarti su politi- 
Jis jau per daugelį metų pir
mininkauja šv. Jurgio Drau-

Libijos arabai, kurie tarnavo Mussolinio armijoj, dabar paimti anglu nelaisvėn Afrikoj. 
Saulei leidžianties jie suklaupę meldžiasi.

LOWELL, MASS.
Atsakymas reporteriui 

Vyt Ramunėliui.

melagiu.—Red.) štai tikras
; faktas, kas link to dalyko. 
[Kada valdžia (Kokia?— 

, [Red.) nutarė statyt aero- 
Mmėtas \. R. aprasyda- dromą Dainavoje (gal Dot-

PRAKALBOS LIETUVOS UŽGRO
BIMO REIKALU.

Adv. Bagočius už savo 
Lietuviu Pakalbą nuo Liet. šelpimo

Svetainėj buvo prakalboj £on<1.° n’<,k^?i?s neėmė.
; kūnas surengė Lietuvos še). homiteta» taie jam užtai 
ipimo Fondas, žmonių prisi- actu _ .. ,.
linko pilna svetainė. Buvo Antras kalbėjo is Lietu* 
garsinto kad kalbės adv. Konsulato New Yorke 
F. J. Bagočius ir Lietuvos Vytautas btasinskas Jam 
konsulas P. J. Budrvs iš r9keJ°. trampint kalbų nes 
New Yorko, bet J. Budrvs R11 "J2®? kalbėtojas taibe o 
davė žinių, kad dėl blogos daugiausia. pakete
sveikatos negali būti. bet jo da!’?rtin! Ameriką lietuvių 
vieton atvažiavo Vytautas xelkimų. kui atskilos .rys 
Stašinskas ir SLA prėziden- f?vęs.diroa uz Lietuvos is- 
tas adv. F. J. Bagočius. Kai- į's' >nmia ir tun Lietuvos

Lawrence, Mass.

Gruodžio 8 d.

Bagočiu 
bėtojams pribuvus. tuojaus Taiybą. Komunistus jis 

vaizdavo proto ligoniais.prasidėjo prakalbos. K. Vi- . Y - s ui?
dunas atidarydamas prakal- ku‘.,sei ?a,^01?UĮ}1 
bas paaiškino vietinio fon- H €^iaugia&i_, kad Lie u\os 
do veikimą, apibarė gerai Į^udi apgulė dideles vais . - 
vietos penktakojus ir pirmą armija ir viską naikina, 
paprašė kalbėt adv. F. J ką Lietuvos liaudis sukure. 
Bagočiu. Kalbėtojas paaiš- Baigdamas kalbą paa
kino kaip im i veikt dabar k?d dal?ar d“ot
Amerikos lietuviai, kuomet * kuriuos jis atsa-
Rusijos diktatoriai turi ap- * Lnktakoiams to
zioję musu sena tėvvnę Lie- .Sl\ Hen- .
tuvį ir prigludo pi na rau- l,k. *r ,e,keJ°- P1 "
donosios armijai visokiu «?*» su ..kla m-u 

.1 italiono uosvis. jis klausė:komisai ų ir n amų tautų , , , j t •
žmonių, kirgizų, bašakirų.
kaimukų, ir visi bendrai ap- X kad dabai geto
gyvendinti lietuvio kaim e- ’*¥’,afea.ke' ““ ‘tonai getą 
čio siūboje, kartu valgo, Lietuvoje Stalino saules ko-

misarams, kurie ją valdo.sykiu su lietuvio šeima vie* Kitas kIausimas buvo
noj lovoj guli ir sykiu f
garbina Stalino saulę. Tik- p? J
rpnvbėip dahpr vra tokioi komunistus, tai jų vardai 

b«vo paskelbti, o dabar padėty lietuvių tauta. Ko- -.A., v., a ^mtus
munistų spauda šūkauja, žaujo kur ;u vardai?” 
kad mes verkiam kad Šitie. Kalbėtoja., paaiškino, kad 
tona pasiraitojęs kelines .s- komunistaJi juPvardus s, 
bego .s Lietuvos Komunis- , . R Aiškina, RauSo-
to. suzmia. meluoja savo } . j , alvažiUoj., nak.

kieriais. Vieni jų reikalavo . , . - . ____ __________-- ______
už tą žemę $10,000, o kiti— mas apie vakarienę SLA navoje?—Red.) M. Rama 

eiioi Biiutėi ir kitose !$16,000. Dabar kompanija! 173 kp. “Keleivio ’ num. 49,<nauskui už viską apmokėjo 
P-lė Julė Metrikaitė vra i pranešė, kad ji apsirinkusi! apsilenkė su teisybe. : ir davė Pradnikuose 5 hek-

i Moterų Piliečiu Kliubo uir-isau vietą Akrone, Ohio. Jei!, Vakarienę surengė pageir! tarus, penki kilometrai nuo 
Mj' mininkė. Ji yra plačiai žino- ne politikieriai, apie 200! bjmui naujų nanų ir vaka-j Dainavos. Negražu meluot
net ma dainininkė žmonių čia butu gavę darbo, piene visais atžvilgiais buvo ypač universiteto žmogui. , . . t.uiu mhimi atv<u..tniki t:<m-

StSvs pJivinskas, senas ‘ J. K. >rą. Kalbėjo apskričio or-ufcUr jūsų prirodymai kad sPau^ "; pasakoja apie * paliepia žmogui apsi-
musu kolonijos veikėjas per! ---------------- įgamzatonus, o pape A. L. S. taip valdžia pasielgė ir ko- velksmus Smetonos, kad įgrūda i automobili,
musų kolonijos veiKejas, pei,e, a <*r_į <?)kelis žodžius pasakė link kiavaldžia tą žemę nuravi- nukreipus lietuvių kerštą * J - -»

‘ augijos labo, nurodė nai,- no? Ir atkartotinai vadint
daZ«ZrpSLT!"APSKRIČIO AT-

iz ___ I CIČAIIVIMAC I PITT«. dnšv. Kazimiero Draugijoj. 
SLA 57 kuopos pirminin

ku yra Vladas Jankauskas, *

V

__  - , T. .. ar traką ir išsiveža: o kurnuo say, kailio. Jie žino, -j , , „jeka3
rl k r -b - 1 ,laužau nežino, kaitt tik

plėsti, bolševikų armija nu- bo14viku ąninaį Kur nekur
teriojo daug pasėlių Lietu- nįurneio‘keli Pkiti nenktako- 
vos laukuose ir koks da bu- „„į,;, “
vo perviršis, ta viską kon- įa,.‘ *** Pubhk? Juos
fi«kavn ir suėdė Komiink kalP 5370 zmonilJ pardavi-

~ k- aS«^Mrenvt 
k£ tori'tSHuž “t SIki:“A3 BitomieVI,

jfe <1 Sa Stolikto t^!otoS' K S3'

„ų atnešę Lietuvai raudo- p ciras> v. Rli-
noj. atmtja su gaujomis v,- mašausk K ciurlionis. 
šokių komisarų. Kalbėtojas p ,- z.jurijlnintė no 50c • 
rimtai nurodė dabartinę A^Phtoėl
sunkių Lietuvos žmonių pa- A ’ 2į* g
det| ir aiškiai užakcentavo, ki ’ aukoJ„
kad lietuviai Smetonos ir jo $12 9g Aukavusiems renge- 
režimo nesigaili, bet mes 7 • . • ®

S1ŠAUK1MAS f PITTS- 
BURGHO IR APYLIN

KĖS DRAUGIJAI.

Gerbiamieji:
Atsižvelgiant į dabartine

dą prigulėt prie Susivieniji 
mo.

Antras kalbėjo apskričio 
pirmininkas r Kriaučialis. 
perbėgdamas trumpais žo
džiais apskričio darbus ir 
paskui pradėjo apie Lietu
vą. Lietuvos reikalu 
kalbant
nes pas 
pakraipų žmonių, tai užpa
kaly manęs girdėjosi balsai 
“nemeluok.” “meluoii” ir tt.

bė, Draugas ir Amen- į sekretoriais Jurgis GibavL 
k'ns Liptinns. Pirma narei- jr povįjas Naginionis,

o Povilas Račila yra organi- •
zatorium. liūdną Lietuvos padėtį ir

SLA 318 kuopos pinui- • reikalingumą gelbėti musų 
graborių or8^namsįninku yra Jonas Dvareckas,'broliams ir seserims atsi- 

uždarytos. o sekretoriais—Jurgis Mo- kratyti svetimo okupantų
zuraitis ir A. Kriaučialis. • jungo. SLA 3čias Apskritys 
Organizatorium yra A. Šab- ’ metiniam savo suvažiavime, 
linskas. * įvykusiam lapkričio 24 d.,i

RR-nu ~e------  — • Pittsburghe, nutarė šaukti!
MiIIbury Streeto žinios. Pittsburgho ir visos apylin- Trečiu kalbėtoju pirmi 

Jonas Dirvčlis; "vice pirmi- Žemės drebėjimas gruo- kės draugijų suvažiavimą, ninkas perstatė Viduną iš 
ninku, P. Jeseliunas, Jr.; džio 20 naktį pridarė čia i kad visi galėtume susitarti "

kos Lietuvis.” Pirma parei- jr povilas Naginionis, 
davo dar ir komunistų - - -
“Laisvė” ir “Liaudies Bal
sas.” bet dabar jau Lie
tuvos graborių 
durys

Kliubo valdyba 1941 n.

Piliečių Kliubas išsirinko 
savo valdybon 1941 metams 
šiuos veikėjus: pirmininku,

vienai gėrimų parduotuvei, kokiais budais geriausia 
nuostolių. Lange sustatytos Lietuvą gelbėt ir išrinkti 

činskas; jo padėjėju, V. degtinės bonkos sugriuvo ir tam fikslui bendrą komi- 
Dailyda; iždininku, Jonas sudužo. Iš ryto žmonės ei- tetą.
Reinikis; iždo globėjais, Jo-darni pro šalį net laižėsi,: Todėl šiuomi kviečiame 
nas Dvareckas ir Jonas Bu- matydami kaip degtinė sun- jusų Draugiją į bendrą visų 
rakąs; maršalu, Kazys Pau- kiasi iš lango į šaligatvį. : Draugijų Suvažiavimą, ku- 
liukonis; gaspadoriais. (l) i Kažin iš kur atvykęs ru- Į ris įvyksta sausio 19 d., 
Vincas Jaudegis, (2) Mikas sas gavo dirbti vienoj valgo-; 1941 m., 8:00 valandoj va-V* •   » y O \  A- —   —-.1—    - —  lvumittvv, « 1»«« LztMzl ■ 1 ■ .z-k T T*

sekretorium, Jonas Emkus; 
finansų raštininku. V. Ku-

Pajaujis, (3) Petras Janule- 
ričių. ir (4) Simas Žukaus
kas.

JBoard of Directors iš- 
rir kti: John Salaviejus, Pe- 
t* Jeseliunas, Sr., Petras 
Ratauskas, Simas Cirvins- 
kas.

žmogų melagiu, tai užtek
tinai drąsus elgesys.—Red.) 
Toliaus išgyrė buk Lietuvos 
ponai buvo geri. nuoširdus 
dėlei Lietuvos.

Po to visko pasiėmiau 
balsą, nes mano vardą minė

jam : jo, pareiškiau, kad gerai pa- 
nevisiems patiko,; žinau Lietuvos ponus, aš 
mus būna visokių jiems tarnavau ir gerai pa

menu kaip jie elgėsi su tar
nais, su bėdnuomene. visa
dos vadino chamais, muži
kais ir tt. Pareiškiau, kad 
esu linksmas, kad nuo Lie-

Lawrence’o. Vidunas visuo-jtuYos kūno nuvalė bradą. O 
met myli ka nore užpulti, i lusų okupavimą nieko 
--- --- - nesamau. R. v. R. man duo

da vardą kacapo ir raudono 
barškalo. Čionai klysti, jau-

(Mums teko patiems girdėt 
Viduną kalbant ir ypatišk 
jis nieko neužsipuolė.
Red.) Jo pirmi žodžiai buvo i lietuvy, šmeižtais ir me-
tokie: čia prisirinko pilna | ais garbės nei sau, nei ‘ Ke- 
vapsu, širšių, kaip štai Čula-' Į^iviui nepadarysi. Apie 
da ir leido šmeižtus kas Vi- lrain H,rhn tarn h“-

verkiame ir gailimės musų 
brolių ir musų motinų, ku-j 
riuos apgulė raudonoji ar-i 
mija su Stalino saule ir su-' 
naikino visus jų gražius dar-,

jai taria ačiū.
Prakalbų rengimo K-ja.

dunui nepatinka. Po Viduno 
kalbos kalbėjo vietiniai, 
kaip sakė. veikėjai. Apie jų i 
kalbas tiek galiu pasakyt, 
jie nieko gero, nei blogo ne-

mujų daiktų krautuvėj, ku-; kare, Lietuvių Mokslo Drau- 
rią užlaiko gaspadinė ir du | gystės svetainėje. 142 Orr 
burdingieriai. Pirma ši trai-' st, Pittsburgh, Pa.
” uTu *tbai d!Sl:?ba.™i.n- i Mes esame giliai įsitikinę,
S3-bet dabar subolseviktjo. ^d tamstos gyvai atjauėiat .-n - • i j
Sukacapejo net ir tos krau- Lfjtuvos Jvargu, mą. tik paprastai p udoru-
toves kostumens, kuns va-,!;. pasirengę ištiesti jai sus kam '>k«l«''o Lietuva, 
dinas dar siokiu-tokiu kar. pagelias rankų ir padėti

29 metai kaip dirbu tarp lie
tuvių, per tą laiką daug kny
gų ir laikraščių išplatinau, 
daug reikėjo nukentėt nuo 
tokių fanatikų kaip Ramu-

MORGANTOWN, W. VA. 
Mirė Kazimieras Tupės.

. , -----__ Gruodžio 2 d., po keturių ša
bus, kuriuos . per ^.2 metus vajęjų ligos mirė ant savo ūkės 
Jie taip sunkiai bu\o su- prje Morgantov-n 65 metų am-

", r, , . žiaus lietuvis Kazimieras Tu-
Ądv. Bagočius paaiškino,' pas. Velionis gimė Lietuvoje.

Stalinas Paliko našlę moteri Teresękaip diktatorius
žudė, naikino ir apyoęė Grigaliunaitę-Tupes. sūnų Juo- 

nasakėi •odė kiiooos Veiid- Red.) Aš jus pavadinau buomuos darbininkus, kaip zą ir dvi dukteris ženotas. Juli- 
mn tik įTnnrastnf nlndn rn- lenkbemiu, nes jus esat to- P^^r°be Estiją ir Latviją, ją jr Anną. Palaidotas šalia jo

nelis. (Kodėl fanatikas —

jus
kiu. Aš netikiu jokiems dik- Visu tu tautu žmonės Stali- sunaus Alfredo, kuris mirė pir-

PiMmb"ę rtreetos “gar-1kraštni at 

sus” saliunais. Subatomis i ” * ’
Mirė Antanas Bernotą, Į ant šaligatvių būna pilna! Malonėsit išrinkti bent 3 

68 metų amžiaus lietuvis, ki-| pristatyta vežimėlių su vai- delegatus iš savo draugijos 
lęs r i Suvalkijos, Griškabu-kais, kurių motinos saliu- ir prisiųsti į viršminėtą 
džio parapijos. Velionis s nuošė geria. Pirmadienį jos Draugijų Suvažiavimą, 
persiskyrė su šilto pasauliu dažnai vėl eina per saliunus Su broliškais linkėjimais 
gruodžio 4 d., o 7 gruodžio klausinėdamos: Ar nema- jr jkj pasimatymo Draugijų 
buvo sudegintas Bostono !tet mano kandziuko? Suvažiavime
kSėw'ijOi’ Forest H,lls Bottona. ir WoraeMeris ta- ,SLA 3čk>’ Apskričio Ko-

Velionies duktė, D-rė Bi- m'tebis:
- 1 — ............................... Povilą* Darfis.

Mirė darbitus

(Ir ar jie neturėjo teisės lie- totoriams, aš tikiu vien į so- 
tuvių susirinkime užpuoli- cializmo nurodomą tvarką. 

P. V. R. rašo. kad mane rau
donieji prašalino. Galėjai

no saulei nėra padaliusios miau 
mažiausio blogo, o tas žiau-, Velionis Tupės per 25 metus 
rus svietoJygintojas išvaro skaitė "Keleivį“ ir kaip jis pats 
is jų namų ir apgyvendina sakvdavo: «tai mano mvlimiau- 
savo saulės raudonarmie- draugas.”
čius, komisarus ir šnipus, j būna jam musu amžina 

Kalbėtojas nurodė ir tą atmintis.

rate Bernotaitė, yra ištekė-! Worcesterio lietuvių vei- 
jusi už Leland’o Stowe, ži- kėjai, kaip A. Kriaučialis, 
nomo karo korespondento, Juozas Pupka, A. šablins- 
kuris dabar randasi Graiki- kas, M. Žemaitaitis, K. Šim- 
joj. Ji gyvena New Yorke. konis, J. Mozuraitis, J. Kra

pinu
S. Bakenas, sekr. 
Juozas Virbickas, ižd

P. S. — Šis atsišaukimas 
išsiuntinėtasj. d i gyvena «ew ionce. koius, d. mozuraiua, d. n-r»- yra išsiuntinėtas visoms K. V. K. Jis vos apie pora 

Velionies Bernotas pa- sinskas ir kiti, nežiūrint pa- j Pittsburgho ir apylinkės į metų kaip pabėgo nuo Sme-
stangomis buvo įkurtos žiui*ų skirtumo, yra tos nuo-1 draugijoms;jei kurių nebūtų "------ ” - -------- ’*
Worcestery šios lietuvių or- monės, kad Bostono ir Wor- pasiekęs, tai malonėkit pasi-
ganizacijos: testerio lietuviai turėtų dir-

Lietuvių Piliečių Kliubas. bti Lietuvos išlaisvinimo

kus smerkt? Kokią teisę ru
sai turėjo okupuot Lietuvą? . ... ,
Neturėjo jokios. Na, ir jeigu i "uo kumuciV A
razbaininkas puola musų! ^vatkų. As su komunistais 
brolių namą. tai mes neturi-; Priskyriau nuo Socialistų 
me teisės grobikus pasmerk- partijos skilimo, be jokių 
ti.—Red.) Ir daugiau nieko ^dų nuo raudonųjų Bet 
nežino, labai sunkiai kalba as gerai pamenu kaip tams.
^e^kalb^vartaia^enku UmS ikada pats buvai ių draugu. !kerd? bidonus darbininkų Taurinsiu, sulaukęs 65 metų 
(To sakinio mes nesupras’į.kaiP ansimelavai peir Danijos, amžiaus. Amerikoje išgyveno
tame ir nežinome kuriam ^,n^a^s ^a,dl<!’T Pr,v®r^e 
kalbėtojui jis taikomas, to-1 tave atšaukti. Nuo to susipy- 
dėl turėjom didele dali jo kai ir. apšmeižt, sau
išleisti.—Red.) * ‘ ^patinkamas vpatas. Tai

as Čia noriu nakalbėt anie kas nors ne*erai su Uvo !a’
Jį p v p00?;* St bune. Nueik pas gydytoją,
S 5-2? buk wras. Chulada.

faktą, jog tas “darbininkų, 
užtarėjas” tariasi su žiau-! 
riausiais diktatoriais Hitle-: 
riu ir Mussoliniu, kurie iš-į

Velionies žmona ir šei:

SO. ST. PAUL. MINN. 
Gruodžio 20 d. mirė Povilas

Lietuvos Sūnų ir Dukterų darbą išvien. 
Draugija,

SLA 57 kuopa,
Sandaros 16 kuopa,
TMD 50 kuopa ir

Johnson Steel & Wire 
kompanija čia norėjo nu-

naudot šiuo pranešimu per 
spaudą ir savo draugijos su
sirinkime iškelkit Draugijų 
Suvažiavimo reikalą ir, jei 
pritarsit, išrinkit delegatus 
ir prisiųskit į viršminėtą su
važiavimą. S. Bakams, sta labai drąsiai

tonos, jis pripasakojo viso- moteris ir socializmas. p»r»-
kiu nieku (Tr tik dėlto ii* August Hebei, vertė V. K. R. Kių meKŲ yr u k neito ji. Yra u. #V!irb;aujlia ir kny.
pripasakojo niekų, kad pa- (ra lietuviu kalboje tame svarbiame 
bėgo nuo Smetonos?—Rd.) m™*"1*- P”*1Į*15 w- • • »*00 
ir prie to visko pridėjo, kad paparčio žiedas ir KmvRios
nuo jo tėvelio atėmė 30 hek- ’TJ8:: Neužsitikmtig Vyras: (t) tv-
tarų Žemės ii jį ištrėmė. Čia Jįnti Giria; KlaiJa; (4) Korek- 
R. V. R. apsimelavo. (Tam- »•. nurodoma kaip l*’

j—apšaukiat bnrtna ir tt. If«ina .. 18c

dijos. Belgijos, Francuzijos, 49 metų. Gimė Telšių apielinkė- 
ir sunaikino . viską, ką tie Buvo rimto ir taikaus budo 
žmonės sunkiu darbu žmogus, paliko našlę moterį
yra šukutę. Ir jeigu jau Sta- Bessie ir 6 vaikus — 2 dukteris 
lino sauiė. šviečia . tokiems jr 4 SUnus. Visi paliko dideliam 
žmogžudžiams, tai galime nubudime netekę savo mylimo 
kiekvienas iš mus suprast, t£VO ;r gero auklėtinio, 
kokia saule jis apšvietė mu- į Mrs. B. Taurintas.
sų brolius Lietuvoje. '----------------------------------------

Įspūdingas senelis Kibil- NAMŲ DAKTARAS, 
dis, išklausęs BagOČiaUS Išrašė d«kt»ra!« A. J. Karalius.
kalbos, pašokęs padavė jam S,S* iSi kokiX
ranka ir sako: “Kolei aš bu- vaitus dėl kokios «eos raudoti, \>r.

. - ..... __ ta Šita knvn isisrvti visiems, nes Na-SIU gyvas, neužmiršiu tavęs, Daktaras yra vienas iš reikalin- 
kad taip teisingai atpasako-
jai musų brolių vargus Lie-:300 puslapiu. Kaina
tu voje.” • Au<1*klo viršeliais ................... $2-50
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Toto

tų. atsiranda tai padahtėse, 
tai tonsiliuose, tai žarnose. 
Čia jos sau ramiai sėdi ir 
paslapčiomis šaudo tai j vie- 

> ną tai į kita sąnarį. Dauge* 
HELLO 1941 METAI! Kai jis pradeda senti, kartu {lis bus girdėję, kad žmogus 

cti.ka sensta jo sąnariai irskun- ir dantų neteko, bet reuma- kai senieji metai sku^ ^žiasi, kad skauda. Žmo- tizmas vistiek tebekankina.

Sveikatos Kampelis LIETUVIŲ ĮSTAIGOS IR 
VEIKĖJAI ŠVEICARIJOJ

ten s i Konsulatas ap*

JUOZAS GABRYS ŪKI
NINKAUJA.

kuri nusilpnina normališką būt reikėjo griebti tonsu 
žmogaus sveikatos mecha- į liūs ar appendiksą ai* kita. 
oizmą ii* paveikia sveikatą Ko saugotis? 
bendrai, sukelia kokios, j Reikia vengti fiziško ir 
nors rusies sąnarių ligą— į protiško nuovargio, 
paprastai arthntą. Kaip tai, .

„__ ___________ _______  įvyksta? Kaip tik žmogus 2. Reikia valgyti gerai ba-
tomos teorijos buvo sukur- j fiziškai ir protiškai pailsta, Į ląnsuotą maistą ir valgyti 
tos apie tai, kaip išsisaugoti Į jo viduriai_ tuojau pradeda Į^k,tiek. kad palaikyti nor- 

atsi- * ‘
chemišku

bus kitus metus.
Istorikai mums 

kaip žmonija aty 
nėjo senatvės klausimą pra
eityje ir stengėsi padaryti 
jaunystę amžina. Nesuskai-

»pasakoja, 
fdžiai tyri-

nuo senatvės, bet Jaunystės! neveikti. Ten greitai 
šaltinis ir šiandien išrodo1 randa tam tikra 

iuos kr:dar taip nuo mus toli. kaip 
jis buvo senovėje ir Ponce 
de Leon laikais. Tai yra am
žių neišrišama problema, 
tebesitęsianti mintis, jieško- 
jimas “jaunystės eliksyro,” 
ir nėra abejonės, kad vėliau 
busiančios kartos taip pat 
jieškos atsakymo šiam klau, 
simui.

nuodų, kuriuos kraujo apy-

mališką svorį.
3. Yra labai sveika regu- 

liariškai pasivaikščioti (ne
taka paima ir išnešioja po i automobilium pasivažinėti) 
visą kūno sistemą, taigi. i'f j tyrame ore ir išsigerti sau

lės vitaminų.

Kiekvienas naujas suma
nymas kasdien turės didesnį 
sekėjų skaičių iki pagaliauįla- 
naujesnė hipotezė, žinanti] * 
it greitai bėganti žvaigžde
lė. pasirodys, kaip kita sau
lė valdyti universą. bet grei.

zmogaus zaviesus—sąnariu 
paliečia. Šitie chemiški nuo
dai dažnai turi ir parazitų 
(bakterijų), kurios arba pa. 
čios arba jų pagaminti tok
sinai veikia ir žaloja sąna
rius, neretai iki nepataiso
mos stadijos.

Iš kui* tokios sąlygos kį-

Fiziškas ir protiškas 
nuovargis pa aiškus pa-i 
grindas. Jei tik žmogus jau-į 
čiasi kūno nusilpnėjimą. Į

šveicarijoje niekados ne
buvo daug lietuvių. Kilus 
dabartiniam karui, jų skai
čius dar labiau sumažėjo, 

į nes dalis grįžo tada dar lai- 
į svon Lietuvon. Daugiausia 
į lietuvių Šveicarijoje būdavo 
studentų, kurie čionai ėjo 

S mokslus gerai pastatytose 
aukštosiose mokyklose. Kitą 

Į lietuvių grupę sudarydavo 
i ligonys, kurie gydėsi įvai- 
i riose šveicariečių sanatori
jose. Jų dauguma, nebegau- 
;dama lėšų iš okupuotosios 
Lietuvos, nes bolševikai pi
nigų neleidžia užsienin 
siuntinėti, t; re jo grįžti pa- 
vergtojon tėvynėn. Šveicari
joje gyvena daugiau kaip

buvęs tose pat pareigose Že. 
nevoje prie Tautų Sąjungos. 
Anksčiau jis buvo Lietuvos 
Telegramų Agentūros “El
tos” korespondentas Rygo
je ir Berlyne, o taip pat “El- 

redaktitos torius centre.

4. Reikia dažnai patikrin
ti sveikatos stovį, ypač po 
aštrios ligos.

Žmogaus zaviesų girgž
dėjimo, klebėjimo, skaudė- ^. - ... . _
jimo galima išvengti ir jau lietuvaičių vienuolių, ku 
sugedusių daugelį pagydyti, idalis dar eina mokslus 
jei tik žmogus pats to norė
tų. Dr. D. Pilka.

—Epy niu jyr, Maike!
—Taip, tėve. apynių yra, 

nes be jų nebūtų alaus.
—Maike, aš ne apie apy- 

nes kalbu. Aš tave sveikinu 
su naujais metais. Amerikoj 
dabar visi taip sako.

—Bet tu. tėve. ne ameri
konas. todėl tau geriau butų 
lietuviškai kalbėt.

—Na. nesibaik. Maike. 
Naujus metus reikia pradėt 
zgadoj.

—Bet pereitą syki tėvas 
ir pat* sakei, kad “zgados” 
pasauly nėra. Beveik visi 
kariauja.

—Tas teisybė, Maike. ale 
mes vainos nesustabdysim, 
ba čia jau tokia Dievo valia.

—Kaip tai Dievo?
—šiur. kad Dievo! .Juk 

tu žinai, kad be Dievo valios 
nei viena plunksna iš gai
džio vuodegos neiškrinta. 
Tai kain tu mislini, vaike, 
kad vaina galėtų būti be jo 
šventos žinios?

—Bet pasakyk, tėve. kaip 
karas galėtų kilti su Dievo 
žinia, kuris yra uždraudęs 
žmogų užmušti?

—O ar tu nežinai, Maike. 
kad Dievas yra užleidęs ant 
svieto didžiausi patapą ir iš
naikinęs visą žmonių paka
leni ią. kai žmonės perdaug 
ištviiko? Atsuko visas pai- 
pas ir vanduo liejosi per 40 
dienų ir naktų. Visi plumbe- 
riai negalėjo sustabdyt. Pa
tvino vi*os įivės ir marios ir 
visiems buvo kaput.

—O iš kur tas vanduo 
ėmėsi, tėve? Ir kur iis vra 
dabar?

—Tu. Maike. tokiu dalv- 
kų manęs neklausk, ba. vie
na. aš e-u generolas, o ne 
plumberb : o kita. čia buvo 
Dievo šyla.

—Gerai. tėve. bet iš kul
tu žinai, kad toks tvanas 
buvo?

—Tas yra parašyta šven
tose knygose, vaike.

Bei moksliškose knygo
se yra parašyta, tėve, kad 
tokio tvano nebuvo.

—< > ką tie moksllinčiai 
gali žinoti. .Maike? Juk jie 
svietkų neturi.

—Bet jie turi kitokių Įro
dymų.

—Kokiu?

Išmintingas ponas Dievas 
nevisus žmones prigirdė. Jis 
išrinko vieną dievobaimin
gą katalikų šeimyną ir pali
ko ją ant veislės.

—Čia. tėve, irgi klysti. 
Katalikų tuomet da nebuvo. 
Katalikai atsirado tik po 
Kristaus gimimo, o tas taria
mas tvanas turėjo būti da 
gerokai prieš tai.

—Jei tu. Maike, man ne- 
vieriji. tai koman pas zakris
tijoną. Jis turi šventąjį ras
ta, kur juodu ant balto yra 
išvirozyta. kad ponas Die
vas išsirinko geriausį vyrą 
ir liepė jam pasistatyti šipą. 
kad neprigertų patapui pra
sidėjus.

—Man, tėve, nėra reikalo 
eiti pas zakristijoną, nes aš 
žinau, ką šventraštis rašo. 
Tas tariamas žmogus, kurį 
Dievas neva išgelbėjo per 
nebūtąjį tvaną, vadinosi 
Nojaus vardu. Bet jis nebu
vo katalikas, tėve. Jis buvo 
žydas. Todėl žydai ir vadina 
save “išrinktąją tauta.” Die
vas ją išrinkęs, kad ji nežū
tų per tvaną ir kad paskui 
iš jos ateitų pasaulio išga
nytojas.

—Na, tai tas gerai, Maike.
—Ne. tėve, čisk ne visai 

gerai. Šita šventraščio pasa
ka apie Nojų sumuša pati 
save. Nes jeigu Dievas išgel
bėjo tik vieną žydą, jeigu 
visi kiti žmonės per tvaną 
žuvo. tai kaip tada atsira
do juodveidžiai, indijonai. 
kiniečiai ir kitos rasės, ku
rios skiriasi nuo žydų ne tik 
savo odos spalvomis, bet ir 
kūno foimomis?

—Maike. tu perdaug šne
ki. Aš eisiu išsigert. Ant 
naujų metu reikia pasilinks
mint. Gudbai!

tai dings it meteoras ir besi-1 ais^.u» jo maisto virškina- 
artinančios nakties tamsa masis. aparatas neatlieka : 
gaubs vos tik praregėtą ho
rizontą. Taip vadinami pra
našai, linkę visad laimėti 
pasaulį, pasuks naują moks
lišką žinojimą, kad sudurti 
du galus ir vėl rasti atsiver
tėlių, kuriems jie lengvai 
pardavinės jaunystės rojų— 
gal iš karklyno skydo pinti
nę. ar brangaus metalo nu
lietą skrynią, ar tik mažą

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Atsako Dr. D. Pilka.
Klausimas: Kaip išsigy- 

nuo rankų ii
savo darbo. Jeigu maistas 1- 
lieka nepakeistas, kraujas'dyti karpas 
negauna reikalingos me- piratu?—B. 
džiagos, kurią jis turi pri
statyti i įvairius organus ju- _ _
jų. mitybai. Sąnariai yra vie- jas-‘n^šaldys.
m iš tokių organų, kūne, ne-! ______
gavę tinkamo maisto, tuojau • K.L: Kokis yra geriausias 
siunčia skundus kunuos < Hnimentas pasitrinimui nuo 
žmogus greitai girdi. ; skaudėjimo strėnose? —

2. Nesubalansuotas mais- A. V. M.

piratų?—B. L.
Atsakymas: Nueik pas 

savo daktarą ir jis Tamstai

pelenams dėžutę, ar keturių | tas — perdaug vienos rušie>į Au>. Geram Rnimentui 
vejų unneisitetą. ir peimazai kitos—vengi-; reikia gauti daktaro recep-

.Senėjimas, senamžystė, įmas var*dens gėrimo, neval- į tą Neturint recepto, galima 
senligė, senatvė yra keturi g?’1111.35 daržovių, vaisių, vi- nusipirkti drugštory “Rub-

5tui. pavyzdžiui, mes 
šiandien matom pasauly vi
sokių žmonių rasių. Afrikoj 
gyvena juodi žmonės. Azi
joj geltoni, Europoj balti, o 
kitu: da kitokie. Jeigu butų 
buvęs visuotinas tvanas, iš
naikinęs visus žemės gyven
toju*. tai kokiu budu galėtų 
po tvano atsirasti tos viso
kios žmonių rasės, tėve?

DžiiHTi minut, Malk *

Vengrijoj Paskelbta 
Mobilizacija.

Šį panedėlį Vengrijoj pa
skelbta kareivių mobilizaci
ja. Tuo pačiu laiku per Ven
griją dunda traukiniai su 
vokiečių kareiviais, kurie 
yra siunčiami Rumunijon. 
Sakoma, kad Rumunijoj su
koncentruota jau 600.000 
nacių armija, ir kad jai į pa
galbą dabar mobilizuojami 
vengrai. Ką visa reiškia, aiš
kiai niekas nežino. Bet yra 
spėjama, kad Hitleris keti
na laužtis jier Bulgariją į 
Graikiją ir Turkiją, o jeigu 
Rusija užprotestuotų, tai ir 
jai pagiumotų. Turkija yra 
Anglijos sąjungininkė, taip 
kaip ir Graikija, todėl savai- 
mi suprantama, kad Hitle
riui norisi ją sunaikinti, nes 
tuo butų suduotas smūgis 
Anglijai,

juodi raiteliai, kuriuos mes 
norėtume išvengti. Ir ką mes 
nedarytume, du pirmieji tik
rai artinasi, nes senėjimas 
yra evoliucija, kurioje fizi
ologiškas procesas silpnėja, 
kai senligė ir senatvė jau 
gali būti priimtos, kaip Te- 
rence aiškina, kad “senec- 
tus ipsa morbus ėst.’’

Ilgaamžystė visad galima 
padaryti malonia mums pa
tiems ir pavyzdinga ki
tiems.. Humphrey Rollesto- 
ne rašydamas apie senus 
žmones nurodė, kad kūno ir 
proto funkcijinio veikimo 
pastovumas yra prielankios 
aplinkybės giliai senatvei. 
Jis sako: “smegenų silsėsis 
ir rūdijimas sumažina viso 
kūno bėgseną. kuomet bud
rus protavimas gali būti ir 
silpnam kūne. Žmogaus dar-j 
bo laikas būna baigtas, kai 
jis netenka originališkumo, 
iniciatyvo ir protiško tamp
rumo.”

Imant dėmesin, kad veik
lumas padaro senatvę malo
nesnę, daugiau patenkintą, 
kas yra teisinga ypač gydy
tojų gyvenime, mes linkime 
musų skaitytojams šiame 
laike, kad JUS visi sulauk- į 
tumėt dar daugel linksmų 
metų. Dr. D. Pilka.'

ŽMOGAUS ZAVIESAI.

Žmogaus zaviesai yra je 
sąnariai. Kas yra sąnarys? 
Tai yra dviejų ar daugiau 
kaulų sujungimas, tinkamai 
sudėtas ir surištas tampriais, 
ryšiais (saitais), kad laiky
tųsi daikte ir atliktų tam 
tikrą užduotį.

Kai durių zaviesai parū
dija, atsipalaidoja, prade
da girgždėti, mes tuojau 
jaučiame, kad ten yra kas 
nors netaip kaip reikia. Mes 
gerai žinome, kad gero na
mo durys negirgžda ir ne
kleba. Tuoj kįla mintis, kad 
tas namas gal būt, yra se
nas. jei jo durių zaviesai iš
dilę, girgžda ar neveikia 
kaip turėtų veikti.

Taip yra ir su žmogum

taminų daug atsiliepia ant į bing Alcohol’
žmogaus zaviesų. Į vartoti.

3. Yra žmonių, kurie ven
gia pasivaikščioti, nepaken
čia tyro oro, bijo saulė? 
spindulių ir taip toliau. Ka
žin ar reikėtų tokių gailėtis, 
kad jų zaviesai girgžda?

4. Prie žmogaus nerangu
mo, sakoma, visos “kvara- 
bos” prilimpa. Karštligė yra 
viena iš tokių “kvarabų,” 
kuri daugeliui žmonių za
viesus sugadina.

Po ligos veik visados į- 
vyksta komplikacijos. Para
zitų gūžtos, iš kur jos nekil-

apie: 70’ č ii

Kl.: Oi, kaip skauda strė
nos! Negaliu nei pakrutėti. 
Ką daiyti?—M. M.

Ats.: Skaudėjimas strė
nose turi priežasčių ir rusių. 
Be egzaminavimo ir pasi
kalbėjimo spėti neapsiimu. 
Pridėkite šiltus kompresus 
(yra gerai vartoti “hot 
vvater bottle”) ir gerai pa
silsėkite. Jeigu tai negelbės, 
tai nueikite pas vietinį dak
tarą. Vaitoti vaistus be dak
taro nepatariu.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

MUSSOLINIO FANABERIJA 
(Iš Kalendoriaus)

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

"KELEIVIS," 253 Broadaay. So. HohPmi, Mass.

i šveicariečių vienuolynų iš
laikomose mokyklose (pe- 
' dagogijos. ligonių slaugy- 
įmoirtt). Kai kurios vie- 
] nuolės dirba šveicariečių 
'katalikų organizacijų išlai
komose įvairiose įstaigose.

Šveicarijos vyriausybė, 
i neturėdama jokių diploma
tinių santykių su sovietų Ru
sija ir nepripažindama Lie
tuvos valstybės okupacijos, 
nekliudo normaliai veikti ii 
Lietuvos Pasiuntinybei Ber
ne.

Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Šveicarijoje yra Dr. 
Jurgis Šaulys, kuris atsto
vauja Lietuvai ir Vengrijo- 

jje. Dr. J. Šaulio vardas lie- 
i tuviams yra žinomas dar iš 
laikų prieš pasaulinį karą. 
Jis yra buvęs Valstybės Ta
rybos generalinis sekreto
rius, o paskum jos pirminin
ko pavaduotojas. Dr. J. Šau
lys yra pasirašęs ir Lietuvos 

į nepriklausomybės paskelbi
mo aktą. Lietuvos valstybei 
atgavus nepriklausomybę, 
Dr. J. Šaulys perėjo į diplo-

• matinę tarnybą ir ilgus me- 
' tus atstovavo nepnklauso- 
imai Lietuvai svarbiose vie
ptose (Berlyne, Romoje, pa- 
i skui vėl Berlyne, po to iki 
i Lenkijos žlugimo Varšuvo- 
' je, kartu atstovaudamas 
! Lietuvai Šveicarijoje). Ku- 
■ rį laiką Dr. šaulys buvo gu
bernatorius Klaipėdoje ir 
Užsienių reikalų ministeri
jos teisių administracijos 

j departamento direktorius, 
į Dar nuo spaudos draudimo
laikų Dr. J. šaulys aktingai 

idirbo lietuvių spaudoje kai- 
ipo redaktorius ir bendra
darbis. Jis yra baigės uni- 

; veraitetą Berne (Šveica
rijoj).

i Pasiuntinybės Šveicarijoje 
patarėjas su įgalioto minis- 
teįio titulu yra p. Eduardas 

j Turauskas, paskutiniuoju 
metu buvęs nepriklausomos

• Lietuvos užsienių reikalų 
i ministerijos politikos depar
tamento direktorius. Prieš 
tai p. E. Turauskas beveik

•5 metus atstovavo Lietuvos 
i valstybei Čekoslovakijoje, 
Rumuni joje ir Pietųslavijo
je, o anksčiau 6 metus išbu
vo Lietuvos Telegramų A- 
genturos (“Eltos”) direkto

rium. Ponas ministeris E. 
Turauskas atsto vau ia Lietu- 

! vai taip pat prie Tautų Są
jungos. Jo vardas taip i>at 
i yra žinomas kaipo aktingo 
'visuomenės veikėjo. III Sei
mo nario ir laikraštininko. 

P Spaudoje jis dirba dar nuo 
i priešpasaulinio karo laikų, 
yra įvdagavęs kelis laikraš
čiu*. Jis taip pat aktingai 

J dirbo Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos vadovybėje. P-nas 

P E. Turauskas yra baigęs Pa
ryžiaus uni veraitetą.

Pasiuntinybės Šveicarijo- 
ije I sekretorius yra Dr. A. 
ICerutis, prieš tai 3 melus iš

Kaune. Dr. A. Gerutis 2 me
tus dirbo kaipo spaudos re
ferentas, o vėliau patarėjas 
gubernaturoje Klaipėdoje. 
Jis taip pat aktingai dirbo 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos vadovybėje, o būdamas 
Klaipėdoje suorganizavo 
tos sąjungos skyrių, kuriam 
ir vadovavo. Dr. A. Gerutis 
yra baigęs Berno universi
tetą.

Šveicarijoje, be pasiunti
nybės, veikia da Lietuvos 
generalinis konsulatas Ciu
riche. Garbės generalinis 
konsulas yra šveicarietis p. 
Fr. Simonas, o jo padėjėjas 
—karjeros vicekonsulas p. 
S. Garbačiauskas. Jis su di
deliu atsidėjimu dirbo pre
kybos santykių tarp Lietu
vos ir Šveicarijos išplėtimo 
darbą, o taip pat visokerio
pai globojo Šveicarijoje gy
venančius lietuvius. Genera
linis konsulatas Ciuriche y- 
ra šiuo metu vienintelis Eu
ropos kontinente veikiąs 
Lietuvos valstybės konsula
tas. tad jis aprūpina pasais 
visus Europoje esančius ir 
nuo bolševikų teroro pabė
gusius lietuvius.

Be Pasiuntinybės ir Gene
ralinio Konsulato valdinin
kų, Šveicarijoje dar gyvena 
keli lietuviai. Tarp jų pa
minėtini p. J. Gabrys, žino
mas lietuvių veikėjas dar iš 
priešpasaulinio karo laikų. 
Jis turi ūkį prie Lemano 
ežero, netoli Vevey. Fribur
ge gyvena kun. A. Deksnys, 
šį pavasarį baigęs ten uni
versitetą. Luganoj gyvena 
kun. J. Šlapikas, dirbąs sa- 
iazžečių kongregacicijoje. 
Dar pažymėtina kunigaikš
tienė Magdalena Radvilie
nė. 1914 m. kare žuvusio 
karininko kunigaikščio Mi
kalojaus Radvilos našlė. 
Velionies sesuo kunigaikš
tytė Gabrielė Radvilaitė 
apie 20 metų dirbo kaipo 
Lietuvos atstovė Tautų Są
jungoje. Kunigaikštienė 
Magdalena Radvilienė gy
vena Šveicarijoje jau ilges
nį laiką, bet ji visada pasili
ko Lietuvos piliete. Nežiū
rint savo amžiaus (ji turi 
daugiau kaip 80 metų), ji 
nuolat domisi Lietuvos gy
venimu ir likimu. Nors di
dikų giminės atstovė, ji ir 
jos velionis vyras yra duos- 
niai parėmę Lietuvos jauni
mo organizacijas. L. I. B.

SUSTABDĖ PAŠTĄ SE
NOJO AMŽIAUS AP

GAVIKAMS.

Pašto viršininkas 
pašto darbininkams grąžin
ti atgal visus laiškus, kurie 
yra ar bus siunčiami vadi
namajai National Old Age 
Pension Associacijai Wash- 
ingtone arba jos preziden
tui D-rui Pope’ui. Pašto vir
šininkas sako, kad ši organi
zacija apgaudinėja žmones, 
viliodama iš jų pinigus per 
paštą. Ji pasi«ke|bė turinti 
išdirbus planę, pagal kurį 
kiekvienas asmuo, susilau
kęs 50 metų amžiaus, galė
siąs gauti kas mėnesį po 
pensijos iš federalines rai
džios. Žmonės tuo taip užsi
interesavo. kad ši kompani
ja pradėio gauti kasdien po 
1,000 laišku. Dabar paštas 
visus jai adresuotus laiškus 
grąžins siuntėjams.

ANGLAI PAĖMĖ 38,114 
BELAISVIŲ AFRIKOJ.

Anglų karo vadovybė 
praneša, kad per savo ofen
zyvą prieš italų armiją Afri
koje anglai paėmė iki šiol 
38,114 belaisvių.



SĖKMINGOS TORONTO 
LIETUVIŲ CCF KUOPOS 

PRAKALBOS.

Gruodžio 1 ir 2 dienomis

klaidingajam” vadui Stali
nui. Kaipo pavyzdi kalbėto-!jėgomis negalė? atsikratyti, 
jas nurodė tokį atsitikimą: Taigi neišmintinga yra bėg- 
“Tulo kolchozo karvės per ti nuo šuns prie tigro, nes 

ivvkii«In« nrflkalhftš Tnmm P01^ met,J buvo bergždžios, tas tikiai tave sudraskys. OiKrax “ js™ vs -etuvoje toip ir atsitiko- i

tokis buvo aprašytas ‘lt . Ant pat pabaigos kaibė-- 

viestijoje? Kreditas už trijų

paliko gerą 
įspūdį. Kas pirmiau abejojo 
dėl naudingumo priklausyti 
prie CCF., tai per šias pra
kalbas įsitikino, kad Kana
doje nėra kitos tolygios 
darbo žmonėms politinės 
partijos, kaip kad CCF. Jos 
programa yra pritaikytą 
darbo klasei. Patartina vi
siems Kanados lietuviams 
stoti į CCF.

Gruodžio 1 d. musų pra
kalbos įvyko prie 62 Clare- 
mont st., 2:30 vai. popiet. 
Drg. J. Novogrodskas atida
rydamas susirinkimą pasa
kė įžanginę kalbą ir apibu
dino prakalbų tikslą.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
drg. B. E. Leavens, Ontario 
provincijos CCF. sekreto
rius, kuris apibudino CCF. 
tikslus ir pareiškė džiaugs
mą, kad turįs progos kalbėti 
lietuvių CCF. kuopos su
rengtose prakalbose. Baig
damas pasakė: “Aš tikiu, 
kad šiandien Kanadoje 
CCF. yra viena iš geriausių
politinių organizacijų, kuri 
kovoja už demokratijos in
stitucijas.”

Antruoju kalbėtoju buvo 
drg. Douglas. Kanados par
lamento CCF. frankcijos 
narys. Jisai papasakojo sa
vo įspūdžius iš nacių judėji
mo profesinėse sąjungose 
Vokietijoje, nes jam teko 
ten būti. Jo nuomone, na
ciai yra tikri fanatikai, ku
rie niekad neprotauja, bet 
veikia kaip automatai sulig 
Hitlerio instiukcijų.

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
drg. C. H. Millard. CCF. 
centro sekretorius. Jo kalba 
buvo itin įdomi, nes buvo 
pašvęsta vienybės išlaiky
mui darbininkų judėjime ir 
demokratijos gynimui Ka
nadoje.

Ketvirtuoju kalbėjo drg. 
J. V. Stilsonas, “Naujos Ga
dynės” redaktorius iš Broo- 
klyno. Jo tema buvo “Pa- 
baltijos valstybių okupaci. 
ja.” Jis pradėjo kalbėti 
ketvirtą valandą ir kalbėjo 
iki šeštai, svetainė buvo iš- 
nuomuota ir savo temos da 
negalėjo užbaigti. Ją už
baigė pirmadienio vakarą.

Drg. J. V. Stilsonas pra
dėjo savo kalbą su 1939 m. 
rugpiučio mėn. 23 d., kada 
von Ribentropas nuskrido 
į Maskvą užbaigti senai ve
damas slaptas derybas su 
Stalinu dėl Europos pasida
linimo. Dėl to visas pasaulis 
buvo nustebintas, o Ameri
kos komunistų dienraštis 
“Daily Worker” net žado 
neteko ir per 24 valandas 
nežinojo ką pasakyti.

Toliau kalbėtojas pareiš-j 
kė: “Lietuvių tarpe radosi! 
nemažai 'Tamošių,' kurių 
tarpe buvau ir aš.” Toliau 
papasakojo, kaip jis važia
vo į Sovietų Rusiją susipa
žinti su “Pioletarijato dik
tatūra." kuri tuomet susidė
jo iš 9 asmenų. Pažinties re
zultatai buvo sekami: “Po 
Lenino mirties kandidatų į 
neklaidinguosius vadus atsi
rado visa galybė, bet paaiš
kėjo, kad Josifas Stalinas 
yia geriausias,’ o jo opo
nentai buvo apšaukti *kont. 
revoliucijonieriais,’ 'pasiu
tusiais šunimis’ ir likviduo
ti.”

>jas sako: "Nežinau, , <
bendra Stalinas turėjo ai J0?.“1?1“ » butmuma ko- 
tomis karvėmis, bet faktas. demokratines teises
kad kreditas teko jam.“ Kanadoje. Tuo įr baigęsi 

prakalbos, žmones skirstėsi 
Tokių ir panašių faktų pakeltu upu ir pasiryžimu 

kalbėtojas pacitavo labai kovoti už geresni būvį. 
daug. ir nėra reikalo nei Baigianties prakalboms! 
galymybės visus čia sumi- buvo priimta sekamo turi- 
nėti. Bendrai pasakius, drg. nio rezoliucija:
Stilsonas kalbėjo labai įdo- o ..
miai, ir publika dažnai jam Rezoliucija,
karštai plojo, o protarpiais Išklausius kalbėtojų pa- 
ir skanaus juoko turėjo, reiškimus apie mažųjų vals- 
Publika ir nepajuto, kaip tybių okupacijas, kurias į- 
prabėgo dvi valandos. vykdė Hitleris, Stalinas ir 

Drg. J. V. Stifconui jrada- Mussolinis. mes, Toronto ir 
rius Hitlerio ir Stalino dik- apiehnknj lietuviai, susinn- 
taturu palyginimą, išvada kf «“ visu griežtumu pa- 
gaunasi, kad tarp jų nėra smerkiame okupantus. La- 
jokio skirtumo. Kadangi blausia yra smerktina So- 
svetainė buvo pasamdyta vietų Rusija, kun skelbiasi
tik iki 6-tai valandai, tei f?3"?1 dAr!?0
prakalbos buvo nutrauktos klases užtarytoja, bet tik- 
ir perkeltos i piimadienio lumoZe.., n.,eku.° nesiskuta 
vakarų, prie 404 Bathurst nuo Hitlerio ir Mussolinio 
st., kur buvo kviečiami ir ągresiskos politikos. Darbo 
komunistei, kad apgintų sa- M3?* negali toleruoti agre- 
vo pozicija. Bet žinodami. nežiūrint kokiomis
kad jie negalės savo “ne- spalvomis jie dangstytusi. 
klaidingojo” Stalino impe. Todėl, tebūnie nutarta, “ 
rialistinių žygių pateisinti kad nacių, fašistų ir komu- 
komunistai netik patys ne- nistų vedama politika yra 
atėjo, bet bėgiojo po stubas vienodai kenksminga ir 
ir ragino visus lietuvius boi- priešinga kaip demokrati- 
kotuoti prakalbas. Kad ati- jai. taip ir darbo klasei, kas 
traukus žmones, jie sugal- aiškiai matosi ir iš jų veda- 
vojo net sušaukti savo vier- mos propagandos prieš di- 
nujų avelių “ekstra” susi- džiosios Britanijos vedamą 
rinkimą Šuninės name. Na, kovą prieš Hitlerio ir Mus- 
o Šuninės pravadyriai vis solinio agresiją.
tikrina, buk jie neremia ko- Darbo klasei yra tik vie- 
munistų veiklos? na išeitis, tai kovoti iki ag-

Pirmadienio vakarą ir resoriai bus galutinai su- 
vėl susirinko gražus būrys triuškinti. Lietuviai, kurie 
Toronto lietuvių, kurie iš- nori kad Lietuva atgautų 
klausė likusią temos dalį, savo nepriklausomybę ir 
kuri buvo dar pusantros va- demokratišką santvarką, 
landos ilgumo. Baigus kai- turi derinti savo veikimą su 
bėtojui kalbėti, buvo atsi- tomis grupėmis, kurios ko- 
klausta publikos, ar turi kas voja prieš visokio plauko 
kokių paklausimu. Tiesa, agresorius. Neprenumeruoti 
atsirado nemaža klausėjų, komunistinės spaudos, ne- 
bet jie visi buvo kalbėtojo lankyti komunistinių apmo- 
simpatikai; tik vienas buvo karnų parengimų ir bendrai 
komunistų organo “L. B.” nepalaikyti jokių santykių 
vajininkas, kuris vos nevos su komunistinėmis organi- 
išstenėjo: “Lietuvoje gauna zacijomis.
darbininkas du litus į dieną, šalin komunistai ir jų 
o pietus vieni kainuoja du partneriai Hitleris ir Musso- 
litu. Kaip galėjo liaudis at- finis!
sikratyti Smetonos režimo? Lai gyvuoja demokrati- 
Klausėjas, matomai, nežino, jos pergalė! A. F.

Dešinėje šio paveikslo pusėj yra parodytas Slovakijos premjeras Vojteč Tuką. kuris spau
džia Hitleriui ranką, prijungęs savo parašu Slovakiją prie Vokietijos. Ant jo rankovės 
matosi Slovakijos fašistų kryžius su dviem skersmenim.

Kaip Smunka Ame
rikoje Komunistai.
Prezidento rinkimuose ga. 

I ma matyti, kuri partija A- 
merikoj auga. o kuri smun- 

> 1 a. Per trejis pasta tuosius 
i i inkimus komunistų partija 
nusmuko daugiau kaip per 

i pu ę. Štai kiek kuriais me- 
■ tais ji surinko bal ų rankant 
prezidentą:

1 1922 metais 102.991
! 1936 meteis.......  80,159
i 1940 metais....... 48,789
• Socialistų balsai irgi su-
• mažėjo, bet ne tiek daug. 
Pavyzdžiui, 1936 metais so
cialistų kandidatas Norman 
Tbomas gavo 188,014 balsų, 
o 1940 metais—116.796 
balsus, ’o balsai sumažėjo 
daugiausia dėl to, kad daug

, socialistu balsavo už Roose- 
veltą. bijodamiesi kad re- 
publikonų laimėjimas pa-

• naikintų visas Roosevelto 
administracijos įvestas re- 
foimas darbininkų naudai. 
Jei ne šita aplinkybė, Socia- 

; listų Partijos kandidatas 
butų gavęs daug daugiau 
balsu. Bet komunistai šito

CHLCAGOS PARAPIJOMS KALTINA 
KUNIGUS APSILEIDIMU.

IMS NAGAN PLAUKŲ 
“AUGINTOJUS.”

Iš Washingtono praneša
ma, kad federalinė valdžia

kad parodžius savo “galy- 
j bę.” Ir vis dėlto nuo pereitų

jau’ itite’naįan"vieną Čhta- Mečia.! iventvagyrtė., gir- valios ir visokiais budais iš-'!'"k""« "galjbe" nuEmu'
gos firmą, kuri skelbėsi ga- tuokliavima* ir ištvirkimas, dykauja. Nuo jų užsikrečia 
finu galvos nie^jl Jau buvo -Reveivyje ‘ ra- ir-irieji,.kurie dąrteb.
m* pleiskanas, plaukų slin- £d Čitoje ^tli TuEia
kimą ir užauginti naujus Brighton Parko lietuvių ^klėdmas J JU
plaukus, jeigu kas jau nu- bažnyčioje buvo papildyta
plikęs. didelė vagystė. Buvo pavog- Geresnieji parapijonų vai-

Valdzios ekspertai ištyrė trys brangus kielikai. To. *iinai ir merginos priklauso 
tos firmos parduodamus Įęja vagystė nėra paprasta ii" P1 ’e Vyčių 36 kuopos. Bet ta 
vaistus” ir atrado, kad tai pas Romos katalikus vadi- kuopa negauna reikalingos

yra gryna apgavystė. Tie nama šventvagystė? švent- paramos iš kunigų pusės, 
jos “vaistai galvos mezeji-! vagystė yra didelis skanda- i Taip apleistas jaunimas 
mo visai nepašalina, pleis-. Dai-aniionu akvse. Todėl ir nra«imfinn vi«rtlriu norln-
kanų neišnaikina, plaukų 
slinkimo nesulaiko ir naujų 
plaukų neužaugina. Jie dagi 
neužmuša nei tų bakterijų, 
dėl kurių galvoje atsiranda 
pleiskanų.

MOTINA NUŠOVĖ DU 
SAVO VAIKU, O PATI 

ĮŠOKO SULININ.
Princeton, III.—čia buvo 

toks atsitikimas. Farmeiys 
Eric Borg išėjo jieškot dar
bininko. Sugiyžęs rado nu
šautu du savo vaiku. Trijų 
metų mergaitė gulėjo virtu
vėj ant grindų, o 6 mėnesių 
vaikutis buvo nušautas vy- 
gėj. Tėvas pasišaukė kaimy
nus ir pradėjo jieškoti mo
tinos. Išjiekojo visur ir nie
kur jos nebuvo. Pagaliau iš' 
šulinio pasigirdo balsas:

Eric, aš mirštu!” Pasirodo, 
kad ji buvo įšokus šulinin 
ir stovėjo vandeny iki kak
lo. Vyras su kaimynais ją 
ištraukė ir policija ją suėmė.

las parapijonų akyse. Todėl ir prasimano visokių nedo- 
Brightono Parko lietuvių rybiu, net šventvagysčių da- 
klebonas Briška, norėdamas sileidžia. Ir nesimato vilties, 
apraminti žmones, skelbė kad tie dalykai čia pagerė- 
kad jis vartosiąs visokius tų. Nors Romos kunigai ir 
budus šventvagiams susekti, savinasi monopolį jaunimą 
Bet jau praėjo keliatas mė- doros mokinti, tačiau prak- 
nesių. o šventvagiai vis dar tikoje labai prastai šitą pa- 
nesusekti. reigą atlieka. Atlieka pras-

Nėra susekti ir tie\ jauni • dėl to. kad jiems doros 
parapijonų vaikėzai, kurie njolųnnas visai nerupi, jie 
praėjusią vasarą parapijos žiuri į tai per pirštus. Visas 
salėje buvo įsitaisę sau guž- vomiskų kunigų tikslas, tai 
tą. Žinodami, kad po para- PĮisilupti kuo daugiausia 
pijos pikniko liko daug vi- 11 Pridaryti sau po-
sokių gerybių: vyno, šnaj>- nis^ą gyvenimą.
so, cigarų, saldainių, dešrų_______________ Vietini*.
ir kitokios Dievo dovanos. FLORIDA
jie per stogo viršų ilindo i . ... ... ..“ T- i -■ Katrie važiuosite į saulėtą Hondą Salę 11' balevojo. Kadangi poilsiui, mes turime jums kamliarių, 

pigus piagyvenimas, graži vieta, ne
toli juros. Geriausia vieta žvejojimui. 
UašVhit norin' informacijų.

STANLEY JONAITIS 
S;ar Route, BUNNEI-I-. Florida.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

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

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Water SU I’hiladeiphia. Pa.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska

noti. krinta, vartok 
ALENANDERS 

SHAMPOO 
50 centų už bonka ir 

ALENANDERS
STIPRINANTI TONIKA.

50 centų už bonką. Prisiunčiani 
ir per. paštą.

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

Sovietų 
yr*

Drg. J. V. Stilsonas važi
nėdamas po Rusiją patyrė, 
kad Sovietų Rusijoje, jei 
kas atsitinka blogo, tai kaltė 
metama ant valstiečių; bet 
jeigu įvyksta kas nors gero, 
tai nuopelnas tenka “lie

Amunicijos Dirbtuve Vokietijoj

štai kaip išrodo vokiečių fabrikas, 
Itomk'H kanuolėnv’.

gamina

ŽEMES DREBĖJIMAS
PADARĖ $5.000 NUO

STOLIŲ.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta. kad gruodžio 20 naktį vi
soj Naujoj Anglijoj drebėjo 
žemė, kad paskui 24 gruo
džio rytą drebėjimas pasi
kartojo. Dabar pasirodo, 
kad antrasis drebėjimas bu
vo daug smarkesnis ir vieto
mis padarė nuostolių. Bos
tono muziejuje kai kurie 
dalykai sudužo, o privati
niuose namuose kai kur in
dai nukrito nuo lentynų 
Stipriausis drebėjimas buvo 
Portlando apielinkėj, kur 
padaryti nuostoliai siekia 
$5,000.

ITALAI SUDEGINO SA
VO SANDELIUS.

Graikai praneša, kad ata
kuojant jiems italus Klisu- 
ros tvirtovėj, tenai kilo di
deli gaisrai. Iš to graikai 
sprendžia, kad italai pade
gė savo sandėlius su karo 
medžiaga.

TRAUKINIO KATAS
TROFA MEKSIKOJ.
Apie 150 mylių į pietus 

nuo Meksikos sostinės įvyko 
šiurpi traukinio katastrofa, 
kurioj 17 žmonių buvo už
mušta ii 40 sužeista.

tas nebuvo tuoj susekta, tai 
vaikėzai rinkdavosi kas 
naktį į salę. tik jau ne pro 
stogą, o pro duris, nes jie 
senus užraktus nulaužė, o 
įsidėjo savo. Kai po savai
tės ar vėliau zakristijonui; 
prireikė ko tai nueiti i salę/ 
tai jis pastebėjo, kad jo rak- j 
tas netinka. Pasišaukė kle

I

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

, Stebnklingoa Gyduolės, Kurios P»- SVEIKATA LIGONIAMS j naikina Žilintą, P'aukų slinkimą ir
[ Plainkanas. Šias » - nrivalėtų
! turėt kiekvienas, >

Gydymas visokių ligų šaknimis, -ka arba pleiskanuoja pn>. 
IčhunJo vriciic roVtiie ' Augmenimis. Žievėmis. Žiedais, Sėk-, »ti taiso žilus plaukus koki Du- 

DOną. K Dantie V l-U. aMU. , ,an,js jr J„je t< Ipa 311 vardų Ivo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
i ir nei vienas netiko. Isrot lė visokių augalų lietuviškai, angliškai jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 

lv-rr L-.jzI L-oc kutu 'r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias supažindinimui pasiūlome didelį $2.00lyg Kao Kas OUių SYtnią Vie- lleas RV(Jo ir kaip reikia vartoti. pakelj už J, ft0. Užsisakyk šiandien ir 
uzcėravojęs. leko laužti < Prašau iš Kanados štampų nesiųsti, sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai

Pamokins būt Sveikais.

tą ____ . .. . . .
nvralrta Kai inoin virtim tui l'ana<l>,s doleris dabar tik 85centai.( patenkintas, jums pinigai bus sugrą- UZiaKią. Kai jnejo Viaun tai Kaina su prjsiuntimu $1.00. Pinigus imti. Reikalaujame agentų, 
pamatė tokiu daiktu, kokiu geriausia siųsti Money Orderiu, arba VAI nRTfkNI? UPDR m ten pirma nebuvo, 'o tokiš po|>fer",i d”"ri Adrcs“: VALORTONE HERB c°-
daiktai, kurie pirma buvo,
dabar jau dingę. Tarp nebu 
tų daiktų rasta mergiškų 
daiktų, kas liudijo, kad toje 
parapijos salėje Jiaktimis 
balevodavo ir ten nakvoda
vo vaikėzai su mergšėmis.

Iki šiol nesusekta kas to
kius sposus išdarinėjo. Pa- 
rapijonai šneka, kad klebo
nui mažai terūpėjo arba vi
sai nerūpėjo šventvagius li
tuos šposininkus susekti. 
Parapijonai sako, kad kle
bonas per daug apsileidęs. 
Štai, esą, kai vasarą vaikė-' 
zai lošdami prie bažnyčios 
bolę išmušė bažnyčios lan
gą, tai parapijonai norėjo 
kad klebonas kaltininkus 
susektų ir priverstų jų tėvus 
atsakyti už langą, bet klebo
nas paaiškino, kad to pada
lyti negalįs, nes artinasi pik
nikas. Girdi, kaltininkų jieš- 

'kojimas suerzinsiąs parapi-į 
jonus Jr galėsiąs pakenkti 
parapijos piknikui.

Taip dalykams esant, pa-, 
rapijonų vaikezai imi daug j

PAUL MIKALAUSKAS _ <•.. . ,
248 W. Fmirtk SU Se. Reeton. Mane. "• U. DOX 30o, ClUltOn, Ind.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST. 

WORCESTER, MASS.

KURIE NORIT TIKR: 1410 ColumbU Kvuū 
South Boston, Mot*. Tel. SOUth BoaUn 2271.
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Moterims Pasiskaityt
Vėliausio* Mados Skrybėlė LAISVOJI SAKYKLA.

si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHElSONIENfi.

UŽRAŠAU SESEREI 
“KELEIVI.”

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija! Aš nutariau už
rašyti savo seserei Onai ge
rą laikrašti kaip Kalėdų do- 
vaną ir kreipiuos šiuo reika
lu i Jus. prašydama, kad 
siuntinėtumėt jai “Keleivi’ j 
per apskritus metus.

KĄ REIŠKIA MUSŲ 
VARDAI.

Beveik visi vardai, ku
liuos dabar vartojame be 
jokios prasmės, turėjo kokią 
nors reikšmę senoviškose 
kalbose.

Štai. keliatas vardų su jų 
, paaiškinimais: Adomas rei
škia—išaugęs iš žemės. Jie-

V-SvSUIe y**ą labai su- va—gyvybe, Ona—nekalta 
pn biblijos studijuotoja n Jonas—palaimintas, Juozas
myli skaityti 
ypač “Keleivi” 
nas.” Bet kunigų “Draugo”

laikraščius, —devlingas, Marija—karti, 
ir _^aujie-j \jvi.oĮas—nrilvcstas Die-Mykolas— prilygstąs Die

vui, Tamošius—bliuznyto-
nemyli. Sako. jis tik muile ; §je vįsj vardai yra kilę 

naudos iš • hebrajų kalbos.burbulus pučia, o 
jo nėra.

Mrs. Kristina Debalis.
Chicago. III.

WORCESTERIO MOTE
RŲ KLIUBAS.

Worcesteryje yra Lietuvii 
Moterų Piliečių Kliubas. ku 
riam pirmininkauja plačia, 
žinoma dainininkė p-lė Ju
lė Metrikaitė. Kitos valdy
bos narės taipgi via veiklios 
šios kolonijos darbuotojos. 
Moterų kliubas labai gyvas 
ir atsiliepia visais opesniais 
musų visuomenės klausi
mais. Kliubo korespondentė 
—Jieva Danilienė.

137 MOTERYS IŠRINK
TOS I LEG1SLATURAS.
Amerikos Moterų Balsuo- 

tojų Sąjunga praneša, kad 
praėjusio lapkričio rinki
muose Jungtinėse Valstijo
se buvo išrinkta 137 mote- Kai

Daug yra vardų ir graikų 
kilmės: Agota—gera. Ag- i 
nes—cnatlyva. Aleksandras ■ 
—globėjas. Andrius—drą
sus. Eugenijus—gerai už
gimęs, Jurgis—kaimietis, 
Helena—skaisti. Irena—tai
ka. Katrė—švari. Mikalojus 
—laimėtojas, Pilypas—ark
lio draugas, Petras—uola, 
Sofija—išmintis, Steponas 
—kalinys. Teodora—Dievo 
dovana.

Sekantis vra lotvnu var-* a * •-
dai: Augustus—kilnus, Fe
liksas—laimingas. Cecilija 
—neregė, Klara—gryna, 
Leonas—liūtas, Maksimili
jonas—didžiausias, Povilas 
—mažas, Regina—karalie-

Judžiu aktorė Priscilla Lane demonstruoja vėliausios ma
dos skrybėlę, kuri yra papuošta veltinėmis gėlėmis ir iš
siuvinėta blizgančiais akmenėliais. Visa skrybėlė aptrauk
ta šydų. i

KEPTA ANTIS SU NEPA- fe 
PRASTU KEMŠALU. Iš Pietą Amerikos.

Į IFefl Streeto Spėkų- 
' įimtai Susirūpinę.

Nusišnekėjo.
Dėl to, kad Rusijos so

cialdemokratas Abramovi
čius, kuris išleidžia mėnesi
nį žurnalą ‘‘Socialističes- 
kij Viestnik,” atvyko į Ame
riką. tai Antanas Bimba 
nusišnekėjo, taip sakant, 
nuo koto. Jis “Laisvės” nr. 
281 1940 m. pats rašo. Skai
tykit žodis žodin.

“ ‘Naujienos’ džiaugiasi, 
kad Amerikon atsikrausto 
įusų menševikų organo ‘So- 
cialističeskij Viestnik* red., 
apsigyvensiąs New Yorke ir 
menševizmu šviesiąs Ameri
kos žmones. O kelionė šio 
kontr-i evoliucinio žurnalo 
buvo tokia: gyveno Vokieti
joj, įsigalėjo fašizmas. Nu
sikraustė Francuzijon. įsi
galėjo fašizmas; dabar per
sikėlęs Amerikon ir čionai 
padės reakcijai-fašizmui 
plėstis.” Ir pamislyk. žmo
gau. kas čia pasakyta? Taip 
sakant, nei gegutė, nei vel
nias.

Jeigu tasai čia minimas 
emigrantas, sulyg A. B., ir 
vienur ir kitur vykdė fašiz
mą, tai kodėl gi jisai nega-; 
Įėjo tenai susigygendint ir 
tą fašizmą ugdinti ir plėsti 
jį toliau? Tikrenybėje daly-j 
kas yra kitaip. Vokietijoje 
ir Francuzijoje įvykus fa
šizmui. Abramavičius, kaip 
demokratiškai nusiteikęs 
žmogus, paliko negeistinas 
ir turėjo iš tenai bėgti, taip 
lygiai kaip jis turėjo bėgti 
ir iš Stalino saulės. Todėl 
jis ir atvyko čia į demokra
tišką Ameriką, kur galės 

i naudotis žodžio, spaudos i 
į laisve. Suprantama, A. Bim- į 
į ba savo davatkoms nori į-: 
kalbėti, kad Abramovičius i 
yra kontrevoliucionierius. | 
Kalbėt ignorantui niekus ir 
begėdžiui apkalbėt švarų 
žmogų, demokratinėje A- 
merikoje dideliu prasižen- 

į girnų neskaitoma. Todėl ir:
! Bimba gali kvailystes ple- i 
’pėt. Bet jeigu jau jieškot! 
j kontrevoliucionierių, tai Le-! 
ninas buvo vienas iš di-' 

; džiausiu. Jis su pagalba ma- į 
• trosų 1917 m. išvaikė dide-! 
lės didžiumos Rusijos pilie
čių išrinktus seimo atstovus.

Bimba baigia savo kris
lus sekamai: “Tokį svečią,; 
atseit Ab-vičių, pasveikins i 
tik Grigaitis ir jo vienmin
čių saujalė, kurie sušilę ka- į 
sa duobę Amerikos demo
kratijai.”

į Bet kaip reikėtų pavadint! 
; tokį žmogų kaip Bimba, 
kuris,nesąmones rašinėja? 
Kurie bent retkarčiais įšigi- 

! liną į jo mintis, visi žino, 
kad jis išsijuosęs siūlo Stali- ‘ 

! no saulę ir įsikabinęs į Sta- 
linišką konstituciją nori už- 
nert ją ant sprando laisviem 
Amerikos darbininkam. Jis 
diena iš dienos garbina dik
tatoriaus smurtą, biaurioja 
demokratijos laisvę, ir vėl 
apsisukęs kalba, kad kiti

kasa duobę demokratijai, i 
Sveiko proto žmonės taip Wall Streeto spekultan- 
juk nesielgia. tai, kurie gyvena spekuliuo-

šia proga tenka prisimint darni įvairių korporacijų šė- 
tokį įvyki: Kuomet perku- rais. labai susirūpinę dėl at- 
nas trenkia į kaminą, tai su- eities. Korporacijos dabar 
daro paniką visiems namiš- padaro daug pinigų; United 
kiams, ir tie nežino nei ką States Steel korporacija šį- 
piimiausiai daiyt. nei ką met padarys gal apie $14 
sakyt. Abramovičiaus atva- gryno pelno ant kiekvieno 
žiavimas į Ameriką, tartum šėro (ji turi 15,000,000 šė- 
perkunas trenkė į A. Bim- rų), tačiau jos serai nekįla; 
bos pakaušį, ir ar tai iš ne- dabar jų kaina švyluoja 
apykantos, ar iš baimės tarp $65 ir $70, tuo tarpu 
jam susimaišė visi jo pos- kai 1929 metais jie buvo pa- 
mai ir nepasijuto, kad jis kilę iki $260, nors korpora- 
savo klišiuose nieko nepasa- cija tuomet uždirbdavo ne- 
kė, bet labai žioplai nusi- daugiau, kaip dabar. Tai 
šnekėjo. kodėl dabar jie nekįla? To-

J. Pakarklts. dėl. kad neaiškus įytojus.
---------------- Per pereitą karą situacija

SUDEGĖ KARO REIK- buvo aiški. Visi žinojo, kad 
MENŲ DIRBTUVĖ. Vokietija bus sumušta, kad 

Hoboken, N. J. — Aną- Amerikai teks atstatyti su- 
dien čia sudegė Condenser g’ lautą Europą. Ir taip bu- 
Service & Engineering kor- Y0, ?? ^ar(f fabnkai čia uz- 
poracijos dirbtuvė, kuri ga- įį26* laimes karą
mindavo karui reikalingus 1s?aKu Pokyti- Iki
daiktus. Joje dirbo 300 °}“^lPa ^ra iaimyt(>Ja-
žmonių. Nuostoliai apskai- Tiesa, Italija gavo lupt. bet 
tomi i $100,000. ' eina gandai, kad Hitleris

___________ siunčia Mussoliniui pagal-
DFfi A Ifr*! ką. Amerikos pramonė šian-

dien dirba Pilnu tempu ir 
ATSAKYMAI, korporacijos padaro daug

--------— milionų; bet kas bus. jeigu
Rajono audėjui.—Drau- už mėnesio-kito Anglija sa

gas tiesą rašai, kad tos “pa- klups ir Hitleris taps Euro- 
rės” yra peiktinas paprotys, pos viešpačiu? Kas atsitiks 
Bet barti dėl jų vieną kurią Su Amerikos pramone, jeigu 
koloniją ar vieną kurį asme- Europoj užsidarys jai visos 
nį butų netikslu, nes tomis rinkos? štai, ko bijosi Wall 
“parėmis” yra užsikrėtusi Streeto spekuliantai ir ko- 
visa musų išeivija Ameriko- dėl nekįla “stakai” Wall 
je. Todėl šį klausimą reikė- Streeto biržoj. Ateitis tam- 
tų imti visa plotme, bet ne si.

Šventėms arba turint sve-i Montevideo, Uniguay. 
Uršulė—kaip meška, cm galima pietums duoti XT x a -, i • • - ? karštį keptą antį šunauja .No« Pietų Amenka paly-

ir nepaprastai skaniu kem- ^?. §ana (alaut
šąlu, padarytu su slyvom. ta kolonija, nes lietu. 
Eeikalinga šitokia medžią- viųimigradjatenaipadide- 

” jo tik apie 1920-23 metus,
I an^js itačiaus tenai lietuviai jau
1 svaras džiovintu slyvų. suspėjo pasižymėti ir užimti 
1 kepalas rupios kvietini mokytoj vietas ankstesnėse 

pavyzdys, tai

Viktoras—laimėtojas.

CUKRUS ŠILDYTOJAS.
užeina šalčiai, savo 

rys i 29 valstijų legisliatu- namus mes apšildome ang- 
ras. Legisliatura reiškia vai- lim. aliejum, o kaltais ii 
stijos seimą arba parlamen- malkom. Bet kas gi šildo 
tą, kuris leidžia valstijos i- • žmogaus kūną? Cukrus yra 
statymus. musų organizmo šildyto jas

Be to. 8 moterys bus Jung
tinių Valstijų Kongrese. ,____ ________________ , __ , .

Bet Įdomu pastebėti, kad augantis vaikas, reikalauja 2 šaukštai sviesto. Lietuvoje, Biržuose, o Mon-
tarp išrinktų moterų repub- • daugiau cukraus, negu pa- Druskos. tevideo žinoma kaip plasti-
likonės sudaro didžiumą, prastai. . Slyvas reikia išmirkyt ir no meno pažiba. Ji yra Uru-
tuo tarpu kai tarp išrinktų Jei kuris suserga ir jau- išimt kauliukus, supiaustyt guajaus valstybinio teatro
vyrų demokratai yra didžiu- čiasi apsilpusiu, tam cukrus ir sumaišyt su duonos trupi- §odre primobalerina irtaip- 
moje. Pavyzdžiui, iš 8 mo-1 pagelbėtų atgaivinti energi- niais. riešutais ir ištirpytu gi yra plastinio meno moky- 
terų Kongrese bus 5 repub- ją. Garsus keliauninkas Af- sviestu. Pasudyt. Užpilti to to ja Venezuelos valstybinė- 
likonės, o tik 3 demokratės; i rikoje, Stanley, palaikė sa-j vandens, kuriame slyvos je meno mokykloje-akade- 
gi iegisliaturose bus 61 de- vo jėgas vartodamas cukrų, mirko, kad padarius tirštą mijoje.
mokratė ir 76 republikonės. Laike karo vokiečių karei-!košę. Prikimšt antį ir kepti. : Lapkričio 24 d., josios 

------------------ viams fronte duodavo kuo. ......... -■ ■ mokiniu koncertas Šodre
AMERIKA IŠVIJO NACIŲ daugiausia cukraus. Anglai JVAIRŲS PATARIMAI. teatro patalpose, Montevi- 

ŠNIPĘ. ir amerikonai suvartoja tris Kailiniu drapanų nieką- deoj, praėjo su didžiausiu
šiomis dienomis Jungti- į sykius daugiau cukraus, ne-! ^os nedžiovink arti pečiaus, pasisekimu. Vietos laikraš- 

nių V alstijų vyriausybė įsa- gu franeuzai. Gal dėl tos karštis išdžiovins aliejų, čiai akcentavo tą koncertą
ke vokiečių princessai Ste- 
fanei Hohenlohe per 24 va
landas išvažiuoti iš šios ša
lies ribų, jeigu ji nenori būt 
prievarta deportuota.

Ši moteris yra gyvenusi 
nekuri laiką Londone ir te
nai pasižymėjo kaip nacių 
vadovaujamoji dvasia.

ga:

. mokyklose. 
Štai vienas

atskiromis kolonijomis.
Jonui Dermeičiui.—Geo

logai mano, kad auksas, 
kaip vienas sunkiausiųjų 
metalų, yra susirinkęs že-

LINDBERGHAS ESĄS 
PRO-NAC1S.

ir didžiausias energijos šai- paulė Jarmalavi-
tinis. Sunkiai dirbantis, ar (^a*nut\n^s,utl3- čiutė. Ji gimusi ir augusi
augantis vaikas, reikalauja

negu pa

Jungtinių Valstijų vidaus 
_ . _ departamento sekretorius

mės viduriuose; kad vanduo Ickes savo kalboje Colum-• i •• • •aa i -

franeuzai.
priežasties franeuzai
greit pasidavė vokiečiams. 

Ne tiesa, buk cukrus pa

talP kailiukai pasidarys kieti ir! kaip labai aukštą meno sri-

su garais išneša ji į viršuti- bijos universitete pasakė, 
nį žemės sluoksnį ir besi- kad žinomas Amerikos la- 
sunkdamas per uolienas pa- kūnas Undbergh yra pro- 
lieka jį tenai. Amerikoje nacis. Jisai su pasididžiavi- 
daugiausia aukso randama mu nešiojąs Hitlerio meda. 
Californijoj, Coloradoj, A- įį jr Los Angeles miesto na- 
laskoj. Meksikoj, Kanadoj ciai savo miitinge siūlę jį 
ir kitur. Europoje daugiau- nominuoti į Amerikos prezi- 
sia aukso yra Vengrijoj, dentas.
Daug jo randama ir Austra
lijoj. Bet daugiausia aukso 
pagaminama Pietų Afrikoj, 
kuri priklauso Anglijai.

S. Balčiūnui. — Lietuvių 
kalboj knygos apie parla
mentarines taisykles nėra.
Anglų kalboj galėtume gau-

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kriste, 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo stmumi.

TIKIME I KBISTŲ, todėl turime
ti kiekviename geresniame STži^”^ EiksiiS SSfc 
knygyne. Angliškai vadina- vb» nuo pegonu pasak* apie Kristų,
oi- “Pnknrfo Puloo nf Or Kalėdų ir Vslykų šventes, o dabar SJ- .. Kooerts Kūles OI ur- ^}ina pap-onis bediv-
der. Kainuoja tarp 75c. ir viaia. Atrasite kad net Biblija r.eži- 
$1.00. Nemaža knyga. k k!“i*

. ■ ar ... A x:.. MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-John Kvetkui.—Aciu UZ ri m poslapiu. Kaina tiktai 36 cen-

Sinigus ir linkėjimus. Bet ^"Keleivio” afise ar-
laikio tėvas nenori į Lietu

vą važiuot, nes bijosi sub- 
marinų. Jis mano. kad Lie
tuvos žmonės išvys Paleckį 
ir be jo.

sutruks. Sulytas kailis ge. tyje. Reiškia, jau prof. p-lė 
. . . riausia nušluostyt minkštu; Jarmalayieiutė šiandien

gimdo visokias ligas. Kaip abrusu ir išdžiovint vėsioj, suspėjo pasižymėti kaip tik-
hk nnpcmo-ai nalailrvria----- įrojį lietuvių tautos pažiba

----------- -— . Į Pietų Ameriko je. Ilgainiui
____ išplauti stiklai iš-' mes susilauksime - ir dau-

jis apsaugo nuo daugelio džiuvę gražiai blizgėtų, tai 'giau žymių talentų, nes p-lės 
plaunant juos įpilk i vande-: Jai mala vičiutės pasižymėji- 
nį porą šaukštų uksuso. į mas paskatins jaunuolius

‘----------------- į prie aukštojo meno ir profe-
Perpilant plunksnas į nau- ' sijų. Urugvajaus lietuvis.

jus ipilus, perprosyk inpilusi ------- ---------
karštu prosu, gerai ištrintu; Pranas Arbačauskas užmi.
bičių vašku. Per toki inpilą ------“““------- -—
plunksnos nelįs laukan.

Duodant gerti džinžerėlių,1mirtimi Prna

tik priešingai, palaikyda- vietoj, 
mas energiją musų organiz
me ir gamindamas šilumą, jęacj

igu.

Sportininkų ‘Karalaite”

Si. IMersburgo (Floridoje) sportininkai išrinko šitą mer- 
rmą savo •‘karalaite’’ šiam sezonui. Ji vadinasi Sally 
l.ynn. -Jai uždėta ir “karūna.” Taip žaidžia dykaduoniai.

go amžinu miegu.
Bernai Ocste miestely.

mirė staigia
.... • „-i,- • i . i - i mirtimi Prnas Arbačauskas.

■ *dek I stiklus. po riekutę le- jj? parėję« iš darbo atsigulė 
i mono dėl įvairumo. i sveikas, bet kai užmigo, tai

a r> AiMrzvrn xz a n iir užmigo amžinai. Jo lovos
AK ZIM1L, j draugas Jaruškevičius iš ly-

New Yorko zoologijos jto ?-orėXji **
darže pastipusios Afrikos ■ma^’ kad Aibacauskas jau
gorilos smegenys svėre Ye lon^ ^uv?-

- - - * 21 lęs nuo Rudos, Argentinoj■ 466 gramu*. Tuo tarpu gi 
lengviausios norm alaus 
žmogaus smegenys sveria 
1.100 gramų.

išgyvenęs 10 metų. Jo palai
dojimui buvo padalyta 
rinkliava. “A. L. Balsas.”
TIKfiJIMV ISTORIJA.

Parašė P. D. Cbantepie Se la Sau-

liaakt AagHilni.
Kankins reikalingiausių todiių ir 

pasikalbėjimų. M knyga sutaisyta taip 
lengvai ir saprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai timokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa nutik atskirt toiiiiai, 
bet rteli sakiniai, poaftalMjbaai dar- 
ho ♦imėVeeiT kv
ijus kiaataeėn, sea daktarų, pas kar- 
zdstkutL mb ferntvičis Ir tt. 
tiška tftarimu ir
padidinta ir pageri

Iš viso yra tik trys tiesio- __________________
ginės priežastys, nuo kurių saye. Tęoiogijoa pjofMori<w. Veitė 
S,_____A „1___ i lietuviu kalbon J. Laukis. Knyga di-žmonės miršta: (1) alsavi- 

i mo sutrukdymas, (2) širdies 
i veikimo sustojimas ir (3) 
j :eivų sistemos sukrėtimas.

Prdauginus žmogaus pe
les kaulą 5.06 kartų arba 

’lavnies kaulą 3.66 kar- 
:ų gaunasi tikras žmogaus 
ūgis.
laito Istorija. Pagal A. B Sebnitser)

sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 
įmones rašyti išmoko, kokiu budu iš
tirta sau raštų kiekviena žmonių tau-; 
a ir tt. Chicago, 1906, pusi. 304.
kpdarvta .......................................  $2 6(1

T. J. KUČINSKAS,
3312 Se. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

dėlto formato, 1(W6 puls. su daugybe 
paveiksiu visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina.............. S7.M

ŽODYNĖLIS
UETVVUKAI - ANGLUKAJ IR 

ANGLIŠKAI - UETUVMKAS, telpa 
13,000 žodŪŠų. Labai parankas tarit 
kišenyje. Gražiai apdarytas Arktine 
skūra, 100 puslapių. Parankesnio ir 
geresnio kišeninio iodynšlio Nutartu 
kalboje nšra. Gauna mas "Keleivy.* 
Kabia .......................................... 11.00

Knyga papmlta taageHa opahraotą paikių paveikslo, 
223 pastapią 4ytfie» wie 1M įvairią eiUų.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪMŲ EIL&3:

TAUTUK0S, šEIMYNliKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAM IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK ll-M.
Aaiiam apdarais $1.28.LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

Pritaikyta
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kr _____ __________

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OP EDUCATION 
KAINA $1.00.

DR- D. PILKA, 82aCoh>»bos

J0uWOTVT
a, - - — - M-KOnTCzTDp UBE _ _

tusų ir nepamirškit prtHpyt atS

-KELEIVIS”
383 BR0ADWAY, SO. BOSTON MASS.

Plui|tus geriausia
“ti tiesiog panras- 

ir "Keleivio” ad-
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KEtBVtS,SO. BOSTON Septintas Ptislapis

7INI0S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Malkas Dalins >®d n.°-. .. ... inntieji pirkti plytų, čerpių,
įoriįOITliS. -koklių, kalkių ir drenažo

amzdžių turi gauti specia-
Lietuvoje Įsteigta Vyriau

sioji Kuro Valdyba, kurios 
uždavinys yra rūpintis kuro 
teikimu gyventojams. Pir
mas jos Įsakymas Įvedė dra
koniškus kuro suvaržymus 
Lietuvoje. Išleistos ilgos tai
syklės. kuriomis tiesiog ap- 
tiekoriškomis svarstyklėmis 
nustatyta, kiek leidžiama 
malkų kui ui suvartoti ir ko
kia temperatūra leidžiama.
Kurui nustatytas vienetas. 
kurĮ sudaro 1,000,000 kalo
rijų. Toliau eina smulkus 
apskaičiavimas, kiek kurios 
malkos turi kalorijų ir kiek 
galima suvartoti maistui ga
minti, apkūrenimui, baltinių 
skalbimui, pirtims ir tt. Net 
oficiozas “Tarybų Lietuva” 
pripažista. kad žmonėms tie 
apskaičiavimai sukels dide
liu neaiškumu.

Dar iškalbingiau pasisa
ko pati Kuro Valdyba, kuri 
žodis žodin sako: “Vyriau
sioji Kuro Valdyba išdirbo 
ir paskelbė kuro vartojimo 
normas tiek miestui, tiek 
kaimui. Normos yra kuklios, 
bet ji mano. kad geriau tu
rėti teisingai paskirstytas 
kukliau noimas, negu ligšio
linę tvarką, kai kuro turėda
vo tik turtingesnieji. Kuro 
valdyba kviečia visus pilie
čius taupyti kurą visomis 
priemonėmis, sekti visu tuo 
reikalu skelbiamus patari-

Armija Ruošia Orlaivių Mechanikus

linius pažymėjimus mies
tuose iš burmistrų, o vals
čiuose ir kaimuose iš vals
čiaus viršaičių. Net namo re
montui ar krosniai reikalin
ga medžiaga negalima pirk
ti be tokio pažymėjimo. Jei
gu reikalaujama mažesnis 
statybinės medžiagos kiekis, 
tai nurodoma, jog galima 
su minėtais pažymėjimais 
kreiptis Į plytinę ar koklinę, 
o jei reikalaujama didesnio 
kiekio, kuomet reikalinga 
dar gauti valstybinio staty
binių medžiagų trusto lei
dimą.

Ajttt&riciiį Viršinin
kai Nėra Renkami.
Juo* skiria Paleckis, taip 

kaip pirma skirdavo 
Smetona.

Pirma komunistai rėkda
vo, kad Smetona neleisdavo 
žmonėms rinkti apskričiu ir 
savivaldybių viršininkų, 
bet pats juos pasiskirdavo iš 
ištikimų sau žmonių.

Žinoma, tokia tvarka ne
suderinama su demokratija. 
Ji niekina piliečių teises. 
Tai yra gryna diktatūra, kur 
su žmonių valia visai nesi
skaitoma.

Bet kaip yra Lietuvoje 
dabar, prie komunistų tvar
kos? Ar apskričių ir savi-

mus. susirūpinti savo kros- valdybių viršininkus dabai
nių pertvarkymu ir butų pa
ruošimu žiemai. Kuro val
dyba tiki, kad piliečiai pa
rodys reikiamą susipratimą 
ir prisidės išrišti ši svarbų 
socialistinio ūkio uždavinį.” 
Toliau pranešama, kad tam 
tikros komisijos tikrins vi
sose kaimu sodybose ir mie-

renkasi patys žmonės? Oi, 
ne! Juos skiria Paleckis iš 
ištikimų Maskvai agentų, 
taip kaip pirma Smetona 
skirdavo iš jam ištikimų 
gaivalų.

Tiesa, savivaldybių siste
ma prie bolševikų diktatū
ros Lietuvoje tapo panai-

stų namuose turimas. kuro i kinta; vietoj apskričių ir sa- 
atsargas. Tos komisijos į-j vivaldybių viršininkų dabar 
pareigojamos patikrinti vi-i yra sudaromi “vykdomieji 
sus butus ir visas patalpas, komitetai.” Bet tai nedaro-
patikrinti 
lubas ir tt.

krosnis, sienas,

Jau iš šio pranešimo aiš
ku, kad Lietuvos gyvento
jai. nebeturėdami pakanka
mai nei pavalgyti, nei apsi
rengti, dar turės kęsti šalti. 
Jeigu pati bolševikiška į- 
staiga atvirai prisipažįsta, 
kad paskirtos kurui normos 
“yra kuklios," tai galima Įsi
vaizduoti. kad jos tikrai yra 
kuklios. Nesigilindami Į 
bolševikišką frazeologiją, 
kad nepriklausomoje Lietu
voje kuro turėję “tik turtin
gieji.” galime tik pastebėti, 
kad anksčiau Lietuvoje ku
ras nebuvo svarstomas ap- 
tiekos svarstyklėmis ir jo 
užteko visiems. Nereikėjo 
nei komisijų, kurios kištų 
nosį i kaimiečio užpečkĮ ir 
žiūrėtų, ar tik ten nepa
slėptas koks malkų pagalys.

Tuo pat metu prisiminki
me, kad sovietų Rusijoje 
yra didžiausi miško plotai 
ir, kaip skelbia bolševikų 
statistika, anglių ir žibalo 
gamyba didėja tūkstančiais 
nuošimčių. Bet praėjo keli 
mėnesiai nuo maskolių oku
pacijos, o jau Lietuvoje pri
reikė aptiekoriškų svarstyk
lių malkų pagaliui pasverti. 
“Galingoji” Sovietu Sąjun. 
ga nepajėgia ne tik malki} 
nualintai Lietuvai atvežti, 
bet Lietuvos miškų rąstai 
stachanoviškais tempais ve
žami i užsienį, nes Maskvai 
reikia svetimos valiutos. O 
Lietuvos gyventojai kęs šal
tį, badą ir dvasini skurdą.

ma skirtumo musų klausi
mu, nes vadovaujamieji or
ganai vistiek yra statomi, 
jei ne viršininkai, tai “vyk
domieji komitetai,” kurie 
demokratinėj tvarkoj turė
tų būt renkami pačių žmo
nių, taip kaip ir pavieniai 
valdininkai. Tačiau Stalino 
“saulės” “apšviestoj” Lietu
voj tokių rinkimų nėra. Vie
toj rinkimų, čia yra paskiri- 
mai, kur žmonių valios nie
kas nesiklausia ir nepaiso.

Štai, šiomis dienomis “to
varišč” Paleckij paskelbė, 
kad jis iš didžiojo Stalino 
malonės paskyręs apskričių 
ir miestų “vykdomųjų ko
mitetų” pirmininkais šiuos 
“tavoriščius:”.

Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininku 
—Juozas Vitas, Kauno— 
Aleksandras Šimanas, Šiau
lių miesto—Antanas Ulpis, 
Panevėžio miesto — Augus
tas Sereika, Alytaus apskri
ties — Aleksandras Raža- 
nauskas, Biržų apskrities— 
Adomas Gražinis. Kauno 
apskrities — Juozas Bilys. 
Kėdainių apskrities—Alek
sandras Urbanas, Kretingos 
apskrities—Edvardas Mak
štys, Mariampolės apskrities 
—Albinas Dabulevičius,
Mažeikių apskrities — Pet. 
ras Kičas, Panevėžio apskri
ties—Kazys Jonušas, Rasei-

važys Jurgelionis, Seinų—
Vytautas Žilionis, Šakių ap
skrities — Viktoras Valai
tis, Šiaulių apskrities—Jo
nas Bakutis, Švenčionėlių 
apskrities — Jonas Paškevi
čius, Tauragės apskrities— 
Juozas Ryliškis, Telšių ap
skrities — Domas Ročius,I

Į

BE BOLŠEVIKU LEIDI- 
MO ŪKININKAS NEGALI 
IR KROSNIES PATAISYT

Okupuotoje Lietuvoje jau 
pritruko statybinės medžią-, Trakų apskrities — Kostas 
gos. Valstybinis statybinių Genzelis, Ukmergės apskri- 
medžiagų pramonės trustas ties—Vytautas Girdžius,

Šis vaizdelis yra paimtas iš armijos mokyklos Philadeiphij oi. kur yra ruošiami orlaivių 
mechanikai. Brigados generolas Lincoln žiuri, kaip mokinys Ken Carpenter operuoja ma
šiną plienui gręžti.

• Plečiama Bolševikui 
Žvalgyba. ;

Visose dirbtuvėse ir įstaigo-; 
se įvedami GPU šnipai.

Lietuvos

Kaip Vergas Laižo 
Ponui Koias.

i “Keleivy” buvo jau rašy- 
ita, kad Lietuvoje bolševikai 

bolševikų laik- rengia dar vieną “rinkimų” 
raščiuose paskelbtas straips- komediją. Jie pastatys 25 
nis, kurio autorius yra žmo- savo žmones i Stalino “par- 
gus su reikšminga pavarde lamentą” ir lieps Lietuvos 
—V. Kasa. Šis maskolius, žmonėms už juos balsuoti, 
kuris pasirašinėja kaipo žinoma, ar žmonės už juos 
“Lietuvos TSR prokuroro balsuos, ar ne, jie vistiek 
pavaduotojas," atidengia skaitysis “išrinkti," nes ki- 
daug paslapčių, kaip oku- tų kandidatu nebus.

P-k autoriaus, kiekvieno- ^įrius Paikis SS 

je įstaigoje, jmoneje ir net * nrakalha nėr radi-kooperatyvuose busią pa- ’^eLilaroi. kad u 
renkami 3—5 zmones, kurie £1 nkimif» -Tie
vadinsis prokuratūros tai- .1 inkl”?ų Pa- ima- L

tuvos liaudies buvo sutiktas
Tmnnoe Hn« envLtičlrnc nm SU entUZiazmU, SU jausmu 
žmones bus sovietiskos pro- j-ja;,,,, • t.kuraturos bendrabarbiai, f’1^ziaasi.° dėkingumo Ta- 
kurie nranešinės auie kiek- ’T^ų Sąjungai ir Lietuvos Si ua"tebėta orariženri Svaduotojui-draugui Sta- 
™h,! linui.” Toliau Paleckis sa- 
mą. Bet jų uzdav mys bus ne , , , “išdidžiai ir džiau**-
tik davinėti prokuratūrai ko’-kacl- “ <‘ziau>
skundus apie įstatymų su- sm,neal nnks,me 
laužymo ir turto eikvojimo

i bei gadinimo faktus, bet ir 
'žiūrėti, kad “Įmonėje visų 
pirma butų griežtai vykdo-

smmgai rinksime savo at
stovus i tarvbini parlamen- 
tą,” “vykdydami laisvo va
lios pareiškimo teisę."

Kaip matote, čia yra pa-

Utenos apskrities — Petras VERČIA DIRBTI IR NIE- 
Kutka, Vilkaviškio apskr i-į ko NEUŽMOKA,
ties — Juozas Pultinavičius, i >T _. .
Vilniaus apskrities — Vik-S Nors Lietuvoje siaučia 
toras Bergas ir Zarasų ap- : jau šalčiai, bet dar dabar

PANEVĖŽY APMIRĖ 
MENAS.

Kaip visoj Lietuvoj, taip prokuratūra tėra paklusnus 
ir Panevėžy bolševikai “na- įrankis GPU rankose. Tad

i u- ~ ir -v m ; - u vi j cionalizavo” scenos meną. oficiališkai GPU visose Į-
sknties Vasilius Majevs- , sovehozuose pasiliko daug jjabar Panevėžys pasiliko monėse ir Įstaigose turės sa- 
kls*. .. .. « . ,, ,. nesurinktų cukrinių runke- vigaj |je £Cenos meno, nes vo agentus. Tame pat straip-

• v .”aujiejl sayiva)dybi- jjy jr bulvių. Vis dar organi- privatinis jau nebegali veik- snyje “draugas” Kasa įsak- 
ninkai jau piaaejo eiti sa- zuojamos vadinamos talkos, ti, o “nacionalizuotasis” ne- miai nurodė, kad jo bendra
vo pareigas. j kurias prįeVartos keliu pasirodo. į darbiai turėsią sekti gyveni-

siunčiami fabrikų darbinių- A je „ reikalą „Tarybų1 miestuos*’ ir
Lietuvoje ’ randam šitokį: .________

KAUNO STUDENTAI 
GYVENA URVUOSE.

Okupacinei sovietų ka 
riuomenei ir GPU žvalgybi
ninkams užėmus visus ge
resnius Kauno butus, ypa
tingai vargingon padėtin 
pateko studentai. Tiek Uni
versitete, tiek Veterinarijos 
Akademijos studentai buvo

kai, Įstaigų tarnautojai ir
j . i i • • • va • l-aIt:VUVUJC X čtllUčAIIl Piliminet mokyklų mokiniai Prie- paaiškiįimj}. „Panevėžyje 

- nų apylinkėje dar lapkričio 1.... ____i •

imi komunistų partijos ir ta- dėka ir “Lietuvos išvaduo- 
irybininių vyriausybės orga-1 tojui-draugui Stalinui" ir 
nų nurodymai.” Kitais žo- “laisvos valios pareiškimas” 
džiais tariant, šių prokura- ir tt.
turos talkininkavimo gru- šitokio vergiškumo, šito- 
pių narių darbas bus sekti kio čehatlaižiavimo. koki 
darbininkus ir tarnautojus dabar Lietuvos komunistai 
ir juos Įskundinėti GPU. ,odo Maskolijos diktatoriui 
nes kaip sovietų Rusijoje, Stalinui, pasaulis, turbut, 
taip ir okupuotoje Lietuvoj da nebuvo matės.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVr

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistracijon nevėliau PANED2- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tų. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tes 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
pint.

ŠTAI, SOVIETIŠKOS 
“TVARKOS” PAVYZ

DĖLIS.
Oficiozas “Tarvbu Lie-*• V-

‘Mariampolės

susiorganizavo dvi meni- 
ninku brigados, kurios buvo • 
entuziastiškai pasišovusios i 
savo paskirties darbui. Ta-; 
čiau ir ištisas ruduo, štai. tuva rašo: 
jau prabėga, o tos brigados greitoji pagalba netvarkoje, 
dar jokios meniškesnės pra-!Lapkričio 4 d. pne Kvietis- 
mogos—paprasčiausio kon- • kl° žemės ūkio mokyklos 
certo laukiantiems panevė-;an? geležinkelio įvyko ne- 
žiečiams nepateikė. O me-' Šaukiant į nelaimes
niškuju iėou ir Įgudusiu! Vlet3 greitąją pagalbą, ji 

vo įsakyta, kad jie atsineštų i daro jiems dėl to priekaištų. muzjklį įja \-ra Liaudies neatvyko. Paaiškėjo ir ne
savo čiužinius, kurie nakties' Įdomu pastebėti, kad i tai- pa<raibos s-<*os vietos sky-!^vykimo priežastis: netvar- 
metu buvo išsklaidomi po kas siunčiami žmonės ne- hit koje mašina ir kažkur din-
rusius ir koridorius, o dienai įgauna jokio atlyginimo, o (Iide^io mast0 koncertą su-'SK sofens.” Vienu žodžiu 
juos reikėjo suversti j ben-,jiems priklausantieji pinigai luoėti w kol k dej ^viskas eina stachanoviskai! '
drą kruvą. Studentai gyve-atiduodami komunistinei i k nesuIaukiama." 1-------------------------------------------
na tiesiog urvinių žmonių į “liaudies pagalbos sąjun- Ta-
primityvišką gyvenimą. Su-!gai.” -kl-a> p
guldyti šaltuose rūsiuose ir.-------------------------------------------- ---
koridoriuose vienas greta
kito, Jie net svajoti negali Aiškiai išguldyti pilietybė? įstaty-
apie elementariškiausius gy- m*i su re,1į®1*nsais k]au ^ais at- 
r sakymais lietuvių ir anglu kaioese.venimo patogumas. - Kišo- i Afttra peržiūrėta ir pagerinta

mis dienomis jie negali pri-į1**1*- • ...... 25c
eiti eilės, kada galės nusi
prausti. Taip pat muilas, 
kaip ir visoje sovietų Rusi
joje, yra pasidaręs reteny
bė. Tokiomis aplinkybėmis 
Universiteto ir Veterinari
jos Akademijos patalpos 
pasidarė labiau panašios Į 
pigiausios rūšies nakvynės 
namus, o ne i rimtas mokslo 
Įstaigas. Apie mokymąsi ne
begalėjo būti jokios kalbos, 
nes retas studentas beturi 
pastogę.

Stude n t a m s pradėjus 
bruzdėti, pagaliau iš buv.
Neolituanijos korporacijos 
patalpų iškraustyti rusų ka
reiviai, bet per kelis jų šei
mininkavimo mėnesius šie 
rūmai palikti tokioje bjau
rioje padėtyje, jog jiems rei
kia generalinio išvalymo ir 
remonto. Dabar Universite
to vadovybė tariasi su inži
nieriais, kaip šiuos rumus 
galima butų pritaikinti stu
dentų nakvynės namams.
Taip pat jieškomos lovos, 
nes ir jų niekur nebegalima 
gauti.

viduryje buvo surengta tal
ka, kurioje dalyvavo apie 
120 žmonių. Iš 350 mokinių 
atėjo tik kelios dešimtys, 
nes mokiniai neturi pritai
kintų drabužių. Taip pat 
valstybės Įstaigų tarnauto-

apnakvindinami ne tik tų'jai beveik visai neatvyksta, 
mokyklų rūsiuose, bet ir ko-; nes ir jie neturi apsivilkimo, 
ridoriuose. Studentams bu- j Dabar “Tarybų Lietuva”

kad garsinimas nrsusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsintn-.u 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kitokį parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškcjimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgaivis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kalnus.

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

bolševizmas 
visose srityse.

vei- r

RYMAS, Romanas. T* knyga yra
Venta j visas kalbas, todėl kad yra 

gražiai aprašyt* apie Rymų- Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir grą
žos. Chicago, III. 1909, pust 432. 
Drūtai apdarvt* ..................... $2.50

BL*S IK STRAIPSNIAI.
.23 gražios eilės, 

lių, juokų, ir tt Pui- 
M •ųtotutamn !WI’I• e e e e*

PAVATKV GADZINKOS ir kitos į 
linksmos dainos. Apart juokingu “Da- • 
vatku Gadzinkos” telpa 30 įvairių į 
juokingu dainų, eilių, parodijų ir tt i 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms ; 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 misi.................................... 10c. I

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

8«w»ti Drtitių tinyčia
YyntiaKai febartiača kriHfimybėa gadynėj* 

perskaityt, nes tik tada galės aiškiai supraati Pieva
Kayga didelia fonaata, tari 271 poslapį. Kaina popieros •P**™* 

—1.00: aodimo apd.—<118. Pinigu* gsbmų siųsti popierinį dolerį 
arka "11h—y Orderį”, Ailisaukit eskanfriai:

KELEIVIS, 253 Brondtrap, So. Boston, Mass.

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės 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 IU. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis Į iridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VL Kryžiam Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VVL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė, 

čia Ispanijoj ir *Romos bažnyčia Išpeni Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- 
raMkimai p Iečiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIRKVIENAM ROMOS KATALIKUI reibėtų perskaityt tų 
kaygų, nes jųįe ras daag rtfkallagų dalykų ir geriaasiai galės 

.............................. kažayčiss praeitimi.
____ kuris turi vienokį ar kitokį su-

, arka tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
perskai‘

knygoje kun. M. valadka.
tanių, ditaMe formato; spauda aiški.

. vaaM sidakrlniai raidėm įapaastas kay- 
KAKAfeM.
pieną vMeSois, kaina 21JK

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

tyti.

REV,

Taipgi galima

PA.

tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

1



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. ,1. — Sausio 1 1941 m.

Apie radijo pusvalandį.
“Keleivy” yra buvę kriti

kes apie ministerj Kubilių. 
Taipgi dažnai yra rašoma 

i apie lietuviškus bolševikus, 
kiitikuojami Lietuvos ptie- 

Bostonan jis atvykęs ištir- šai-
ti, kaip čia yra sutvarkyti Bet ar nebūtų galima pa- 

. - 4 . muziejai. Turis ištirti ir sakyti kritikos žodis apie
1 ereną sąvaitę Nelei- HarVardo universiteto mu- lietuviškus radijo pusvalan-

vio redakeijon buvo atsi- zjejy; turį5 pasimatyti su tižius ir jų vedėjus? Man
profesoriais ir tt. rodos, kad žmonės, kurie

Bet kai “Keleivio” redak- veda tuo? PU?valandžius.
,— torius pasiūlė p. Nikunui. suPranIa men$ lr turetV P8'

LANKĖSI “DIDELIS 
MOKSLININKAS.”

Šitokios Scenos Gali Vėl Atsikartot

lankęs svečias, kuris užsire 
komendavo kaip Dr. Niku
nas. lietuvis mokslininkas iš; 
Lon Angeles, kur jis esąs

savinęs: p. Nikunas tačiau 
pasidaręs kitą panašų kal
ną. Paklaustas, kokioj for
moj tas kalnas yra atvaiz 
duota
paai

i«eio Ar us narnate nors mi nemanytų, jog mes esam

rekn natini Bostone dar nuo Miko Pet-
D J ... „ .. rausko laikų yra šiokių to.
BeJe> svečias paliko žabos kj^ daįnininkų, yra chorų,

Pi'
liovės lietuvių himną, kuris J3 Paz>™«aL pęseaicn but gunku pagįvjnktį geres- 
buvęs parašytas 700 metų, Chemist. Tačiau išeidamas riu dajnjnįnky įr muzikų. 
atgal. Jis negalėjęs nei su- visa tai išbraukė, o paraše: Tai kodėj ne(jaroma pastan- 
prasti. kas tenai parašyta. lalP J15 es4« tenai gu pasinaudoti ju talentais?

admamas. Pereitą nedėldieni mes
klausėmės lietuviško radijo 

Šaudymas South Bostone, pusvalandžio iš žydiškos 
subatos vakaru ir tcnka J*“*’'“*

prasti. Ras tenai parašyta 
bet vienas svetimtautis iš
vertęs ji lietuvių kalbon. Ai
tai buvo himnas, ar kas kita, 
sunku esą pasakyti, nes jau 
labai senas dalykas, tačiau Pereitos 
muziką turis stebėtinai gra- .metŲ amz*aus, _ 
žią ir p. Nikunas kasdien pasiskundė South Bostono 
grojąs ją ant savo vargonų, policmanui. Harnoisui, kad 
lr taip. iš Gedimino kalno ant Boston streeto, netoli 
pasidarė vargonų muzika. nV° *\n(*re\v skvero, ją buvo 

~ .. .... ' . užpuolęs kažin koks vvras.
įau.P- Nikunas pa>i>a- poncmanas pasiėmė vieno 

ke tun^ ia-radę^ paslaptį ju. piliečio automobili ir paši
nu >pahai apsaugot, kad vįjęS ta vvra suėmė. Bet ve- 
nepasikeistų. Gaus uzpre- ‘
zervuoti ir visokius augme
nis didžiausius medžius, ir ir iki š policmanui prie 
jie busią amžinai gyvi. kaip gal\-os ..Aš tave nu.
pa\\zdi, parode šausiu. jei tu manės nepa.
žiupsneli žolių ir egles saku- leigi;. Poliemanas atmušė 
cm. Runos- mas-Katuoja pi i- reVolverį i šąli, iššoko iš au- 
nstos pne jo lagamino. Ma- tomobiliaus ir pradėjo i ta

čia parodytas vieno Bostono dienraščio darbininku bankietas. suruoštas 1917 metais at
sisveikinant su savo draugais, kurie buvo paimti armijon ir siunčiami Francuzijon. Šian
dien Amerikos santikiai su kariaujančia Vokietija vėl pasirarė tiek {tempti, kad Hitleris

ToL TBObridge

Dr. John Repšiui
(RKMYI)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 1-4 Ir M 

NedėlioaU ir boetMMtb 
dm 10 iki 11 rjK

278 HAKVARD STREBT 
karną. luomą U. arti 

CAMBKIDGK.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTABA8

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREBT. 

LAWRENCE. MA88.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ

METŲ
Linki Visiems Savu Draugams 

PAULINA LUZEUKAS, M. D.
400 BROADWAY.

CAMBR1DGE, MASS.

kad nuo pradžios iki pabai mergaite gos buvoVikra ••makalienė.”
Aš patarčiau visiems gerų 
norų lietuviams rašyti p

zant jį policijos stotin, su
imtasis išsitraukė revolveri

jau grasina mums karu. T

Nuo liepos mėnesio iki BUKIT TEISINGI 
Minkai ir prašyti, kad jis Įriedu Bostone šelpiamųjų į „ 
pasistengtų duoti mums ge- žmonių skaičius sumažėjo! &UVO lAUKnmzuu. 
resniu dainų ir muzikos, ar- G im tūkstančiais. Liepos1 
ba kad nevartotu lietuviu mėnesy buvo šelpiama apie 
vardo ant pajuokos. " 15.500 žmonių, o dabar apie 

A Mizara. 12,500.

Nušauta 3035 stirnos.
Per trumpą medžioklės 

sezoną ši rudeni Massachu- 
setts valstijoje buvo nušau
tos 3035 stintos. Stintas šau
dyt buvo leista tik 6 dienas.

Per 1940 metus Bostone 
gimė 15,912 kūdikių. Per
tuos metus 
jaunų porų.

susituokė 9616

4. J. N AM AUSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

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

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aki«. Vidari« Ligą. 

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

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
u

Specialistas Vyriiką ir MotsrMkn 
Ligų, taipgi Kraujo ir

' Per ištisas 5 paras Bosto-
. , . ... , - . „ ne lijo lietus ir miestas buvo

tot, sako. kokia gyva ^P3/'3-i wrą šaudyt. Suimtasis išsi- Pasitaikęs tuo laiku drėgnas ap§uptas rūkais. <■ j
Bet žiūrint per redaktoriaus autįmoMHaus per kį. oras ir sniegas sudarė to------ —----- ------ -------
?kln!u>' *?’??!e-l.uk!i ■?al'-e'es tą pusę, šovė kelis kartus i ^tas sąlygas, kad raikščio- litirandavoja Kambarys rtikrj •, ,, , , , ik-
įsi ode įs-dziut u&ios- n nu- policmana ir pabėgo i“dum- jąnt giriomis nesigirdėjo jo- . su Forničium—Tinkamas merginai 1 $ J! 'e tUl. Jeigu reiKes

........ -. » - k- šVamėsio nei sausu šakų; ablukusios kaip sausas šie
nas.

Svečias paaiškino, kad ki
to tokio mokslininko, kaip 
jis. nėra netik Californijoj. 
bet ir visoj Amerikoj. Tas 
šteito muziejus Los Angeles 
mieste esąs didžiausis visoj 
Amerikoj, ir kas tik tame 
muziejuje yra, viskas eina 
per p. N'ikuno rankas. Jis 
turis ir Lietuvos muziejui 
visokiu daiktų už §20.000, 
tik dabar, kai tenai viskas 
susimaišė, nenoris tu daiktų 
siusti.

pus.

Banko tarnautoja nukniau
kę $17,000—-baisi vagystė!

18 iki 12 
im 2 iki 4, mm 7 iU «
184 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON. MASS.
Tel. CeasSOUTH BOSTON

CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SUKUS 

Kostumerius ir
TeL T«MM'’»dge 94SC

Dr. Su»an 
Glodienea-Currg

UETUVt DBNTIST* 
VALANDOS: M Ir TA

^nmB^SnALnraS)*

CAMBR1DGK.

Musu ekspertai peržiūrės ir Sveikina visus 
Draugus su

kio”šTamėsio~ neilamų šakų Sn^ SSr paUisfUi “ž,mažą kai*
traškėjimo, ir dėl to stirnos kas vakarą p© 5. k. w. <top fioor)*<i n;- pataisome. Lzeikite pamaty- 

1192 Carr.bridge st„ Cambridsre. i ti musų naują pasirinkimą
i BULOVĄ, WALTHAM, HA- 

BIZNIS IŠDIRBTAS PER MILTON, GRUEN ir WEST- 
25 METUS FIELD laikrodėliu VYRAMS ir

DIUBuJlU n!uo MOTERIMS. Musu
Bostono, Lietuviu apgyvento] koloni- pagarsėjusi dideliu pasirinki-
joj. Savininkas “retired.” Norint jri- mu dovanu. Užeikit šiandien! 

lauskite šiuo adresu.

nejuto pavojaus.
su-Somervillėj policija

kuris nakties lai- i
- . . ant gatvės jauną

netoli nuo Basto- mergjną jr išgėdino ją. 
no, buvo areštuota vvalpole s v ®

v ... , , eme vyrą, Kuris naktį
Pereitą sąvauę \\ alpule ku U2puolė ant gatvės

NAUJAIS METAIS 
ir linki geriausios laimės
Taipgi kviečiame visus pra

leist šventes linksmai su mu-. 
mis. Kurie da neturėjot progos 
musų Įstaigoj atsilankyti, ma-j 

krautuvė jonjai kviečiame atlankyt mus 
prie pirmos progos.

Trust Co. banko tarnautoja. Somervillėj šuo ibėgo i P? b,iz’Ū:• gauskite šiuo adresu,
kuri išeikvojo §17,000 ban- high skules kiemą ir sukan- 253 Broadwav, so. Boston, Mass. ! 
ko pinigų. Kapitalistiniai džiojo 9 vaikus, šuo sugau-
laikraščiai rašo apie tai kaip tas ir bus sunaikintas.
apie “nedovanotiną vagys- , . -----
tę.” Bet kuomet buvusio Fe- Lietuvių Radio programos.

Sausio 4. šeštadieny, ra-

_________________ KETVIRTIS & CO.
BEKERNĖ PARSIDUODA 312 Bw«lway, TeU ŠOU 4649 

Biznis išdirbtas per 30 metų. Gera i South Boston, Mass.

249 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

deral National banko virši-
ininkai prašvilpė kelioliką dio programa per stotį WO 

Paklaustas, kaip p. Niku- i milionų dolerių žmonių su- RL, 920 k. nuo 8:30 ryto. 
nas pateko i muziejaus ku- į dėtų pinigų, tai tie laikraš- (11 Dr. J. Repšis iš Cam- 
ratorius, atsakė, kad atvy-: čiai ju “vagimis” visai neva- bridge paaiškins sveikatos 
kęs iš Anglijos muziejaus: dino. * reikalu; (2) muzika ir dai-
paklaustas, kokiu budu įsi- Pereitą sąvait^ vieno Bo- nos: (3) žinios, 
gavo i Anglijos muziejų, at- stono banko viršininkas pa- Sausio 5, nedėlioję, radio 
sakė. kad tenai nuvykęs iš siėmė §15,000 banko pinigų programa per tą pačią stotį 
Rusijos, kur baigęs aukštuo-į ir nuvažiavo Į Narragan- nuo 9:30 ryto: (1) ArmonL 
sius mokslus. Paklaustas, «etto arklių lenktynes. Pra- štai Jonas Šiurila ir Vincas

proga patyrusiam žmosrui. Savinm-' 
kas “retired.”’ Kreipkitės ypatiškai 
arba laišku. BC <2i

253 Broadway, So. Boston. Mass. ;

DR. G. L. KILLORY
60 8COLLAY 8QUARB, Bo 
BOSTON. TeMf. Lafayetta 

arba Somaraot 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

IR NERVŲ LIGŲ.
VoL nuo 8 ryt. iki 7 vok. kasi 
Nodžliom, nuo 10 ryto iki L

kokius mokslus Rusijoj stu
dijavo. atsakė, kad “kimi- 
ia.” Kur mokinosi?—nela
bai aišku. Žinoma, žmogus j važiuojant. Ar manot, kad 
galėjo užmiršti. Antra, mie-1 jį dabar kaltina už vagystę? 
stų vardai šiais laikais daž-ĮNe; jį nuvežė į bepročių li
rai keičiasi, tai kas ten juosigoninę. Vėliau, žinoma, jis 
ir suvaikys! Gana to. kad bus paleistas ir viskas bus 
pa baigės Rusijo j aukštuo-• užglostyta. Bet kuomet ban- 
sius mokslus, p. Nikunas nu- ko tarnautoja pasisavino 
vvko tiesiai Anglijon. Išro-j truputį pinigų, tai laikraš- 
dė jis imponuojančiai: bu-: čiai rėkia, kad ji apsivogė ir 
vo su profesoriška barzdele, i turi but uždaryta kalėjiman.
su fraku, su lazdele ant: _i_________~~ ~~~~~
rankos, na—ir anglai tuoj
pastatė ji savo muziejaus

kišęs tuos pinigus pasigėrė Gedrimas: (2) dainininkė 
ir į banką negiyžo. Jis buvo Akvilė Siauriutė iš Dorches- 
suimtas girtas automobilium terio. Step. Minkus.

L1THU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movem >

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina 
324 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4418

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALR SPALVA, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbą garan
tuojant.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4445

« « ■
globėju. Bet čia aukštieji ♦ 
Rusijos mokslai pasirodė ♦ 
netikę. Priėjęs senuką------- 1
las. apsirengęs

ang-, ♦ 
paprastu •

kostiumu, be profesoriškos » 
barzdukės, be frako, ir pra- } 
dėjęs kažin ką kalbėti p. 
Nikunui apie mesozoinę ga
dyne. Paskui priėjęs antras 
ir klausias kažin ko apie ju
ra in i periiodą. “Tada aš pa
mačiau. kad aš nieko neži
nau,” sako ik Nikunas.

Pasidėjęs fraką, nusisku
tęs “profesorišką barzdelę” 
ir ėmęs mokvtis paleontolo
gijos. Na. ir štai, šiandien 
l)r. Nikunas jau leidžia pei
sas <• rankas didžiausi Ame
rikos muziejų Los Angeles 
mieste.

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNF. NIAUKA 
l.iclutė .Moterą t.rožio hultonh. 

lavinta Eli-pertė
9 EASTERN AVENUE

Dedh«m, Mass.
Tel. DEIHiam IKK

METINIS BALIUS
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė rengia Puikų Italių,

4 Sausio-Januaryf 1941 m.
Sukatoje, Pradžia nuo 7 vakaro.

CYPRUS SALĖJE,
40 Prospect Street, Cunbridge, Mass.

Gerbiamieji:— Jaunuoliai, taipgi ir seniai, visus širdin
gai kviečiame dalyvauti šiame Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystės Baliuje, čia tikrai galėsite linksmai laiką 
praleisti, su draugais pasimatyti ir senas pažintis atnau
jinti. Bus gardžių gėrimų ir užkandžių.

šauni Radio Orkestrą gries angliškus ir lietuviškus 
šokius. įžanga žema.

Visus kviečiame dalyvauti. KOMITETAS

.... I’i.iui.m in.m » I
---J J----------

Važiuojant iš kitur, reikia išlipt ant Central skvero.

>ooooaooooooooaoooMooMoaaeMaesoooaoooeooe(MeooaM

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Charles Stravia>luu«, Mgr.

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI. 
CORONA BRANDY—4 metų sena 5th
CABANA CLUB RUM kvorta
WHITE LABEL—California Vynas gal.

$1.49
$1.60
$1.49

PORT SHERRV MUSCATEI. - S2.0O virtčs

DYKAI PRISTATYMAS TELEFON AS ŠOU 4147

195 L STREET,
(.i

SOUTH BOSTON, MASS.
STRIGUNO NAME)

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linki Visiems

BLINSTRUB'S
Village & Orill

SŪTIKiTE NAUJUS METUS
LINKSMAI PAS BUNSTRUBĄ. 

Valgių ir Gėrimų Prirengimas bus
Užsisakykite vietas iš anksto.

VAIDOVIUS-FLOOR SB0W
Bus Rinktinis su Žymiausiais artistais.

* šokiai iki ryto—kol užsidarys.

Kampas D STREET ir BR0ADWAY 
į SOUTH BOSTON, MASS.

■

TcL ŠOU
DAKTARAS

J. L. 
tmoMEnasTMS

Ofiso
Noo 9 ryto iki 7

Nuo t ryto iU 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 81182

DrJoseph A.GaUis
OPTOMETRISTAS

Valandos: • iki lt 
ano 2 iki B, 
nuo 7 iki 2. 

eredom • iki U 
ir reriUm.

AKIŲ DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu taiku sugrąžinu it 
išminuoju ir priskiriu

114
LAWRENCE, MASS.

BAY VIĖW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainon Stebėtinai Plgiea.---- «

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Petor Trečiokas ir 
Jos K

Ir
1 BAMUN STRIKT




