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Darbo Dieną.

SAKO, AMERIKA Anglai Paėmė Nelai- 
’ JAV KARIAUJA, svėn SOfiOO Italų.

Rio de Janeiro -(Brazili-! D viso Muisolinir neteko 
joj) dienraštis “O Impar- Afrikoj jau 80,003 fašistų. 

__________ , išspausdino vedama j j Pereitą nedėldienį popiet
PAS-, svėrė iš viso 5 tonus. Ta Ii- jam^praziSoRMilSto gmė^tol^tratovę^&m 

teratura buvo adresuota į- nasakvta kalba ir daroma f italą tvirto ę t>a aiją.vairioms Amerikos mokyk, fšvada^kad Jungtinės Vals- 20 dienu ^nuZKS 
loms. kolegijoms, biznio j- tuojau pradėjo^ prieš vis «k£2te
ftV®0”8 ,"?av‘«n,enls vel- Vokietiją. kad italai pasiduos. Bet

“Jungtinės Valstijos pa- Musolinis jiems nusiuntė

Ragina Kongresą Pažabot 
Nacių-Komunistų Veiklą
SIŪLO UŽDARYT 
TĄ JŲ LITERATŪRAI.

Nacių
kon gabena Sovietų Rusi

jos bolševikai.
Dieso komitetas kuris tvt, buvo diktatorių agentų verdamos' AngiijoT'aTseM- £sto: “Mir-

tyrmęjo P»^ktybinnj Amenkoje -lU'inkt, ir tena, «Jei Jįduokjc
Valstijose. ^Sa, prieki T keturios totalitariš- sulraukė

Kongresui savo raportą ir 
kaitų rekomendaciją, kad 
Kongresas pažabotų “tota
litarinių valstybių pro 
gandą” šioje šalyje, 
tikslu siūloma uždaryti ko-
munistų, nacių ir rasistų Ii- • mose salyse. Amerika tokio kinti Vokietiją.” 
teraturai paštą. departamento neturi ir to- 2_____ 1_

kėjams, kurių adresai, ma-

gaivalų veikimą Jungtinėse nusiųsti.
vSJiSnr yra virtu^ An^H^a* S*1** daugiau spėkųir nutarė’im- 

ko~ valstybes Vokietija, dai. kįek anglų išlikti gyvų. tj tvirtovę šturmu. Kad su- 
Rusija. Italija n Japonija— ui kokįų šešių-aštuonių mažinti priešo atsparumą.
Inentus°P Turi!rieto‘d£ perež, penktiem k
mentus. Kurie nieko aau viams papėdė, iš kurios šeštadieni tvirtovėn buvo
mZagandeaVeskleldžiaa sveri Šia'J?s A.mtcrik“? lėktuvai ukoncentinoto baisi ugnis, 

f?™? A !!„.?,?. pradės .ąistematingai nai- Nuo sausžemio ją smarkiai
bombardavo artilerija, nuo

Dieso raportas pabrėžia, j kia propaganda visai neuž- Prieš //n oro^plešl^ orbinai38’Ir
kad Europos diktatorių a- siima. Ji nesiuntinėja savo StreiKOS Prieš f.30 Pian(ja ne
gentei skleidžia Amerikoje literatūros nei Vokietijon, Filmą. liet italų žudymas niStilo.
tonus savo literatūros, nuo- nei Rusijon, nei kitur. Vadi- ..... m.1Am4 ;v!1;įavn an<rln t«ndydami visuomenės opiniją, naši, jų paštais ji nešinau. ; Meksikos sostinėj vienam Tuomet, anW.^;
šmeiždami ir niekindami doja. ir todėl negali leisti, teatre pradėta įrodyt Čah • P J . j 
demokratijos idealus. įstai-ikad jų propagandai butų Caphno^ pagammų fttarą pestomkm.
gas ir veikėjus, ir šitam naudojamas šios šalies pi- .J?1*’’8. Diktatorius, kurioj buvo tfumnas

užlaikyti savo mokesčiais, i —-------- ' /C nutraukti, tačiau teatras ne. priešo sandeliai ir Įrengi-sandėliai
_ 7 . 1S.000 VOKIEČIU EINA paklausė.’ Meksikiečiams ši mas musų rankose. Kol kasDaugiausia tos totalitariš- 15.000 TOKffiClU BINA £ da viskas nesuskaityta>

M propagandos plaukia n«ES GRAIKUS. teatra/norėjo parodyt belaisvių yra paimto dau-
Amerikon is Vokietijog, sa- Belgrado zuuomi^ Hitle- Italijos {aėistų gtou kaip 25,000. Tarp karo
ko Diego Antroj ns nusiuntęs ;m> 15-000 Ja, fiĮmųiScipH? Afriea«ns,“-gcobio, ynTftrimti 45 leng-
vietoj seTTSSnetų Rie ja, teivių Albąmjon, kur grat- teatl* darbfninkai tuojaus vieji ir 5 vidutiniškieji ton- 
V***“'' J Japonija, kai muša italus. Vokiečiai k ir fijma kai.”
Vokietijos nacių propagan-! atvykę tenai italams į tolkų. £egal4jo pasįr<Klyt. Vėlesnės žinios sako, kad
da Amerikon ateina per So- Ir graikai praneša, kad įto- £monil/ sentjme„. nelaisvėn paimto 30.000 fa-
vietų Rusiją. Komunistai jų lų atsparumas paskutinėmis diktatorius.
gabena čionai savo ir japo-, dienomis žymiai sustipre- 1 ___________
nu laivais iš Vladivostoko, i jęs, tačiau graikai

kos

Karinga Prezidento Kalba 
Prieš Europos Diktatorius13 unijų vadai

prieš streiku* karo
pramonėj.

Amerika imasi karo dar
bų ne juokais. Prezidentas 
Rooseveltas jau suspendavo 
8 valandų darbo dieną ar
mijos ir laivyno statyboj į- 
gytose nuo Anglijos salose. 
Pagal įstatymą, valdžios 
darbininkai negalėjo ilgiau 
dirbti kaip 40 valandų į są
vaitę. Bet įstatyme yra pa
sakyta, kad prezidentas gali 
šitą normą suspenduoti, jei
gu jis matytų, kad to reika
lauja labai nepaprasta pa
dėtis. Taigi prezidentas 
Rooseveltas paskelbė, kad 
dabartiniu laiku yra susida
riusi labai nepaprasta padė
tis. ir todėl 8 valandų darbo 
diena šalies apsaugos dar
buose suspenduojama. Pri
vatinės pramonės tas nelie
čia. Bet čia patys darbinin
kų vadai pradėjo rūpintis, 
kad darbai nebūtų trukdo
mi. Todėl trylikos metalo 
darbininkų unijų vadai su
sirinko Washingtone ir nu
tarė, kad metalo fabrikuo
se, kurios gamina karai rei
kalingus daiktus, neprivalo 
būti streikų. Prie šitų unijų 
priklauso tarp 850,000 ir 
onnnon____

Apie šį nutarimą tuojaus 
buvo pranešta prezidentui 
Rooseveltui. visiems kabi
neto nariams, krašto apsau
gos komisijai, visiems Kon
greso nariams ir Amerikos 
Darbo Federacijos sky
riams.

AMERIKA GINS TAUTŲ
LAISVĘ IR DEMO- 

KRATUĄ.

Ji nenusigąs, kad ir karą 
diktatoriai jai paskelbtų.

Šį panedėlį prezidentas 
Rooseveltas pasakė labai 
karingą kalbą naujam Kon
grese. Diktatoriai šiandien 
dūksta, jis sako; jie puola 
visas laisvas šalis, nori pa
vergti pasaulį, išnaikinti 
demokratiją. Amerika pri
valo nesigailėti jokių aukų 
ir jokių pastangų, kad de
mokratija butų apginta ir 
tautų laisvė apsaugota.

į Angliją, Graikiją ir Ki
niją. kurios šiandien ginasi 
nuo diktatorių agresijos, 
prezidentas Rooseveltas 
sako:

“Mes, amerikonai, esame 
gyvybiškai susirūpinę jūsų 
laisvės apgynimu. Mes de
dam savo energiją, savo iš
teklius ir organizuotas savo 
jėgas, kad sustiprinti jus ir 
padėti jums išlaikyti laisvą 
pasaulį. Mes siusime jums 
nuolatos didėjančiais skai
čiais laivų, lėkcuvų. tankų, 
kanuolių. Tai yra musų tiks
las ir musų pasižadėjimas.”

Toliau prezidentas- pa
kartojo jau anksčiau pa
skelbtą savo sumanymą, 
kad Anglijai Amerika turi 
skolinti savo ginklus, laivus 
ir visokią karo medžiagą, 
kiek tik šios šalies pramo
nės gali pagaminti ir kiek 
tik Anglijai reikia.

Diktatorių grąsinimai, 
kad toks paramos Anglijai 
teikimas galįs įtraukti Ame
riką į karą, nei vieno mus 
nenugąsdins, sako prezi
dentas. Mes remsime Angli
ją ir kitas prieš diktatorius 
kariaujančias šalis nepaisy
dami jokio karo pavojaus. 
Mes karo niekam neskelbsi
me, bet jeigu diktatoriai 
mums karą paskelbs, mes 
jo nenusigąsim.

Kongresas, žinoma, turės 
visa tai užgirti, ką preziden
tas Rooseveltas žada Angli
jai. Ir jis užgirs be jokios 
abejonės, nors bus ir tokių, 
kurie priešinsis “iš princi
po.”

Visa spauda pripažįsta,

Vertės Dirb 
tuvį Pardavė Už $1.

Lawrence, Mass.—Prie 
Union streeto čia buvo vo
kiečio Kunhardto pastatyta 
audeklinė dirbtuvė ir jai ge
rai sekėsi. Bet užėjo depre
sija ir dirbtuvė, neturėdama 
užsakymų, turėjo užsidaryt. 
Dar 1923 metais ji buvo 
miesto įvertinta $845,950. 
Bet apie 10 metų ji išbuvo 
uždaryta. Be to, daug žalos 
jai pridarė 1936 metų potvi- 
nis. Miestas paėmė tą dirb
tuvę už nesumokėtus mo
kesčius. Politikieriai dabar 
įsteigė naują koųroraciją il
siomis dienomis majoras 
pardavė jai šitą dirbtuvę už 
$1. Trys dideli bildingai su 
mašinomis, 500,000 ketur.; 
kampių pėdų vietos, ir vis
kas už 1 dolerį! Paėmė ją 
už miesto taksus, o atidavė 
beveik už dyką. Ir piliečiai 
tyli.

j kad prezidentas išreiškė vi
sos tautos nusistatymą, nes 

! visa Amerikos visuomenė 
į dabar reikalauja, kad Ang
lijai butų teikiama kuo di
džiausia ir kuo greičiausia 
parama. Šitam priešinasi 

i tiktai visokie “penktako- 
jai,” diktatorių agentai. I? 
prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboj pabrėžė, kad to
kių gaivalų čia netrūksta, ir 
kad jie pirmutiniai padėtų 
priešui, jei ši šalis butų už
pulta.

Prasidėjo Nauja
Kongreso Sesija.

Pereitą penktadienį Wa- 
thingtone prasidėjo jau 77- 
to Kongreso sesija. Kadan
gi 76-tasis Kongresas nebu
vo išsiskirstę, tai posėdžių 
pertraukos nei nebuvo, tik 
pasikeitė kai kurie Kongre
so nariai: naujieji užėmė 
savo vietas, o tie, kurie pas
kutiniuose rinkimuose ne
praėjo, pasitraukė. Partiniu 
požiūriu tačiau Kongreso 
sąstatas nedaug tepasikei
tė. Piima senate buvo 69 de
mokratai, dabar yra 66; re. 
pubikMMduivo 23. o dabar 
yra to, rienas yra
progresyvus ir vienas nepri
klausomas senatorius. At
stovų bute pirma demokra
tai turėjo 262 vietas, dabar 
turi 268; republikonai pir
ma turėjo 169 vietas, dabar 
turi 162. Be to, yra 3 progre
syviai, 1 farmeris-darbietis 
ir 1 American Labor parti
jos narys.

sistų.
Nelaisvėn yra paimtas 

pats vyriausis tvirtovės ko
mendantas Francesco Berti 
ir 5 ar 6 kiti generolai. Ro

jęs, tačiau graikai paima 
nes Vokietijos laivai Ame-;vis daugiau pozicijų. Mūšiai 
rikon dabar negali ateiti. i esą labai atkaklus. Graikai i

Tačiau Amerikoje dau-1 stengiasi paimti Valonas! Jungtinių valstijų vice- respondentai ’apskmto, kad 
giausia priešvalstybinės Ii-uostą, kurį italai karštai gi- prezidentas Wallace, kuris mėneS, kai ang-
teraturos pagamina komu-na. siomis dienomis buvo nuvy-Jai pradėj0 savo ofensyva
nistai, sako Dieso raportas.! fe ^k°’ • fe? P’ies italus Afrikoj, Musso-
Jie čia leidžia dienraščius. NACIAI PRISTATĖ MINŲ “penktoji kolona” tenai turi įjnis neteRo - 
savaitraščius, mėnesinius i DUNOJUJE. ; giliai jleidusi saknis. Komu- Pirma jo armija te-
žurnalus ir knygas visokio- Iš Budapešto pranešama, SP naciais tenai veda naj turėjo 250,000 kareivių,
mis kalbomis. Šitai piropą- kad Dunojaus žiočiuose na- aršiausią propagandą prieš - dabar beliko tik 170,- 
gandai Maskva išleidžianti ciai pristatė minų, užtverda- Jungtines Valstijas, kurios įįe armija
labai daug pinigų Amen- mį ton upėn įnėjimą iš Juo- ^^įa Anglijos karą prieš naj neteko jabai daug karo 
kojc..... i dos Juros. Tai padaryta dėl fašizmą. medžiagos ir labai svarbių

Kaip nacių, taip ir komu- to, kad rusų laivai negalėtų *Ar»A i aikic- pozicijų. Dabar anglai eina
nistų spauda šioje šalyje įneiti Dunojun. Žinios iš So- laime- imti kitą italų tvįrtovę? To-
muša į vieną tikslą, būtent, fijos sako, kad tuo pačiu ■1 RAKĄ. bruka, 70 mylių j vakaras
Į šios šalies apsaugą. Ji agi- laiku naciai koncentruoja Naujų Metų proga Hitle- nuo Bardijos.
tuoja prieš privalomą armi- kareivius Rusijos pasieniu, ris pasakė vokiečiams pra- ---------------
jos tarnybą, prieš steigimą Rumunijos pusėj. 1,L- - ------- ; - ~
laivyno bazių įgytose nuo ----------------
Anglijos teritorijose, prieš VOKIEČIŲ TANKAI 
teikimą Anglijai pagalbos PUOLA GRAIKUS, 
ir tt. žodžiu, komunistai ii\ jg strugos (Jugoslavijos 
naciai dirba ranka-rankon, miestas Albanijos pasieny) 
n irs dėl svieto akių ret- pran kad italams į

MEKSIKOJE VEIKIA 
“PENKTAKOJAI.”

Jungtinių Valstijų

kalbą, užtikrindamas juos. 
‘ kad šįmet Vokietijos armi
ja, laivynas ir aviacija bus

NUSKANDINO LAIVĄ 
SU ITALAIS.

Pereitą sąvaitę Jugoslavi-zytmai sustiprinti, genau jos buv0 nuska„.
apginkluoti ir sunaikins vi- į,int^ ital • lai su 
sus nacių pnesus. “D z kiek- viajs žuvo’visi.^jj nuskan-

karčiais vieni kitiems pai-o- pgg, pribuvo daug vo- bų mes grąžinsim dešimts, ma|.in8 ^vaiw ui
do liežuvi. . kiečių tankų ir jie išmušė o jei reikės, tai ir .šimtą vi<,na itlJ submarina pa-

RaĮiortos pažymi faktų, graikus iš Malispatito kai-'bombų, pareiškė nacių va- Ieido įriudugnan tris italų 
kad vienas japonų laivas no. Italai giriasi paėmę 220 laivus su kareiviais.
nesenai atvežė iš Rusijos graikų belaisvių ir “daug - ------- -------- -__________
400 maišų literatūros, kuri karo medžiagos. NACIAI

Streikas Harveste- 
rio Dirbtuvėj. .

Fort Wayne, Ind.—Šio
mis dienomis čia sustreika
vo International Harvester 
kompanijos 3,300 darbinin
kų ir pastatė pikietus prie 
dirbtuvės. Kompanijos su
perintendentas kaltina au
tomobilių unijos vadą, ku
ris norėjęs fabriką uždaryti 
ir sutrukdyti karo užsaky
mus. Unijos vadas esąs ko
munistas. todėl veikiąs Hit
lerio naudai, kaip ir visi ko
munistai dabar dirba išvien 
su naciais prieš Angliją. Bet 
unijos vadas aiškina, jog 
streikas paskelbtas dėl to, 
kad kompanija nepildo 
darbininkų reikalavimų, ku
rie visur kitur esą jau išpil
dyti. Haivesterio komjiani- 
ja gamina trokus ir visokias 
mašinas žemės darbams.

Busią 6,000,000 Nau
jų Darbų.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green 
pranašauja, kad 1941 me
tai bus nepaprastai geri me
tai Amerikos darbininkam.-. 
Jo apskaičiavimu, šįmet bu
sią apie 6.000,000 naujų 
darbų. Vadinasi, tiek žmo
nių gaus darbo, neskaitant 
tų, kurie dabar dirba. Jis 
pranašauja, kad bedarbių 
armija šįmet galėsianti visai 
išnykti. Bendrai, šie metai 
busią daug geresni, negu 
1929 buvo.

‘ MES BUSIM NEVAL
GĘ” SAKO PETAIN 

FRANCUZAMS.
Pasitinkant naujuosius 

metus Prancūzijos vadas 
Petain įspėjo franeuzų tau
tą, kad šie 1941 metai jai 
bus labai sunkus, nes dėl 
prasto derliaus ir karo blo
kados labai trumpa su mais
tu. “Mes busim nevalgę,” 
sako jisai, jeigu ateinantį 
pavasarį ūkininkai neužau
gins pakankamai maisto. 
Todėl jis ragina juos 
“traukti iš žemės ką tik ji 
gali duot.”

KAMINAS SUTRIUŠKI
NO 2 DIRBTUVES.

Meriden. Conn.—Pereitą 
nedėldienį čia sugriuvo Mil
telio kompanijos liejyklos 
95 pėdų aukščio kaminas, 
sutriuškindamas dvi metalo 
dirbtuves, kurios kočiojo 

ležį krašto apsaugos rei-

UŽSIREGISTRAVO 
4,720282 NEPILIEČIŲ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad iš viso iki Naujų 
Metų užsiregistravo 4.720,- 
282 nepiliečiai. Valdžios 
buvo tikėtasi tik apie 
3,600,000.

GĄSDINA AME
RIKĄ.

Iš Berlyno yra skleidžia-

PER ŠVENTES ŽUVO 
590 ŽMONIŲ.

B Berlyno yra skleidžia- National Safety Council 
ČIUS PRIEŠ SOVIETUS, ma šitokia pasaka Ameri- praneša, kad per Kalėdų ir 
šiomis dienomis Rumuni- kai nugąsdinti: jeigu Jung- Naujų Metų šventes buvo 

Valstijų Kongresas užmušta Jungtinėse Valsti-

KtiftOO Darbininkų 
Dirba Orlaiviui.
“New York Times” sako. ja atšaukė iš Maskvos savo tinių

reitų metų pradžioje oriai- H but jokio susiartinimo, sa- gali iš tos pasakos tik nusi 
vių pramonėj buvę 60,000 dabartiniai Rumunijos juokti 
darbininkų, o šių metų pra. vadai
džioje jų esą jau 165,000.
Daibaviečių bendras plotas 
taipgi žymiai per tuos metus

AMERIKA TURI JAU 
858,000 KAREIVIŲ.

CHICAGOJ PASIKORĖ 
PETRAS SURVILA.

šiomis dienomis Chica
go je pasikorė Petras Survi-

IŠSIUNTĖ GRAIKIJAI 
>1,ooo,ooa

Amerikiečių draugija la, 64 metų amžiaus lietuvis.
l>adidintas. Metai atgal tas Washingtono žiniomis, Graikijai šelpti pereitą są- kuris gyveno Marųuette 
plotas turėjęs 11,983,890 Jungtinių Valstijų armija vaitę išsiuntė telegrafu į Parke, 6700 S. Aitesian avė. 
keturkampių pėdų, o šian-(šiądien turi jau 858,000 Atėnus $1,000,000 pašai- Apie tai praneša “Naujie-
dien—22,500,000 k, pėdų, įginkluotų vyrų. pos. nos.

ANGLAI NUMUŠĖ 3,500
PRIEŠO ORLAIVIŲ.

Anglijos oro ministerija 
praneša, kad per 1940 me
tus buvę sunaikinta daugiau 
kaip 3,500 priešo orlaivių, 
kurie atakavo Angliją.

Rhode Islando valstijoj 
per 10 metų farmų skaičius 
sumažėjo beveik 10 nuošim
čių, 1930 metais jų buvo te
nai 3,322, o dabar tik 3,014.
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“tūlame kliube" gavęs “ne
tikėtą smūgi." Iš to jos. atsi
prašant. editoriaio taip iš
eina, kad Michelsonas “tū
lame kliube" buvęs “išspir
tas" iš valdvbos.

AMERIKOS KORESPON
DENTAS APIE RUSŲ
OKUPUOTAS ŠALIS.

Bostono dienraštis “Post*
Įdėjo Įdomų koresponden
to Donald'o Day’o praneši
ma apie rusu okupuotas Pa-., ... ...
balčio šalis, taigi ir apie Lie- b°lse\1Kai galėjo tikuti sap- 
tuvą. Donald Day dabarti. nuotl; nes tikioveje nieko 
niu laiku randasi Suomijos Panasaus nei a buvę. Mi- 
sostinėj Helsinky ir iš tenai c^el>ona> pi ie jokio 
jis praneša, kas dabar Pa- nepiiKlauso. jokioj 
balty dedasi. Išsiųstas boj nera nei buvęs nei kan- 
Heisinkio sausio 2 d. jo pra- flidatav ę>. todėl negalėjo 
nešimas sako: * bu> ,r ?ebuvo * niekur ‘iš

spirtas.
•‘Pabalčio valstybių likimas . .................... .

po rusų valdžia parodo, jog Tiesa, . \ ,. aiškina.
Suomija pasirinko teisingą kad šitokią žinią ji skai- 
kelia. kuomet ii nutarė prie-Į čiusi Brooklyno bolševikų 
sintis Sovietų agresijai iki pa- i "'Laisvėj/’ Jeigu šitaip rašė 
skutimų savo jėgų. šitą dabar i Laisvė. tai ji toki sapną 
iau pripažista ir Estija, ir Lat- sapnato.
vija. ir Lietma. Faktas yra toks. kad smu-

“Atvvkstantieii keleiviai sa- apie Bostoną ne mes
ko. kad visos trys šitos šalys, gaunam, bet “Laisvės" ir 
kurios dabar jau sudaro So- ilnies komunistai. South 

Lietuvių Piliečių 
nutarė išmesti ii

šitoki dalvka “Vilnieo’*

kliubo
vatdv-

šioje nuo ’raukoje matom Australijos jurininkus naikinant minas, 
tvertas laivų kelias Australijos pakrašty.

kuriomis buvo už

•^ , <<• A

• A-
c

Nauji Laikai, Naujos 
V eikimo Formos.

Keistus laikus gyvename:, Didelė lietuvių nelaimė— 
valstybės nyksta — žemėla- tai jos daugelio tautiečių 
piai pertvarkomi; tarptauti- atsilikimas nuo gyvenimo 
nės institucijos neteko save reikalavimų, nemokėjimas 
reikšmės; valstybių sutartis užkariauti naujų veikimo 

• —tai objektai, kuriais ma- sričių. Gynimasis visuomet 
šiaušia verta tikėti, o vals- baigiasi pralaimėjimu. Šian- 

j tybių vadų ir diplomatų kai- dien kiekvienas Lietuvos 
, bos mažiau vertos, negu pilietis ir piliete privalo 
cigarų durnais pašvinkę degti agresingumo jausmu!

i Kas ilgus šimtmečius sta- . 'b.ell!,ni0 metoo« į,as,m°- 
tyta, tas griaunama: kas va- ?yk>me is savu priešų: n»>- 
kar buvo giliama, tas šian- reika auja naujų

į dien smerkiama. Melas le- «lk,~ savu<r
galizuotas: jis didelė dury- J® Tėvynės idealus apvil- 
bė, ypač kai meluojama vai- kune nauJ°mls formomis, 
stybės ar tautos gerovės Tekalba pats gyvenimas; 
vardan. Žmogaus asmeny. t senasis despotizmas, apvilk- 

t bė, tiesos egzistavimas, am- j tas fašizmo, bolševizmo ir 
žinieji dalykai traktuojami ’ įaeizmo rūbais, daugeliui 
kaip nebeegzistuojąs ana-j apo modernių laikų valdy- 
chronizmas. Į kuriuos nie- į nosi forma. Kadangi tose 

į kas nebekreipia dėmesio.
Gyvenimas galvojančiam

MAŽUKNA REIKALAU
JA PAŠALINTI “TĖVY

NĖS” REDAKTORIŲ.
“Sandara" išspausdino 

SLA vicepirmininko p. J. K. 
Mažuknos laišką, kuris bu
vęs išsiuntinėtas SLA virši
ninkams. Laiško autorius 

kad SLA virsi-

rietų Sąjungos dali. šiandien Bostono 
esančios geriausis Įrodymas.i Draugija 
kad komunizmas negali žmo- išmetė JUOS is sa\ O sales.
nių gyvenimo pagerinti. Nonvoodo lietuvių koio-

“Darbštesni žmonės, kurie nija. kurj randasi netoli nuo 
sunkiau dirbo, taupė ir Įsigijo Bostono, taip pat išvijo ko-
kokią nors nuosavybę, sian- munistus iš savo pastogės.
dien tos nuosavybės Pabalčio __ ...................... . . ....

Komunistai čia jau tiek reikalauja, 
nusigyveno, kad ir savo var- ninkai pašalintų Kl. Jurge- 
do sarmatijasi, “pažangie- lioni iš “Tėvynės” redakto- 

vadinasi. Bet lietu- rių pareigų, nes Jurgelionis

valstybėse neteko. Vž kelių 
sąvaičių po sovietų Įsikūrime 
jau buvo paskelbtas įsakymas. V. . 
kad niekas neprivalo turėti ciai&
daugiau kaip dvi poras batu. . . - . .. . . . . . .
Visi pirkiniai dabar Įrašomi j ^smų pavadinimų, Ui - biznierius ir profesionalus, 
žmogaus pasą. Ir kiekvienam ..k^tjitosg'raboriai. <ta- kūne skelbiasi. komunistų 
pirkiniui reikia gauti specialų į kno čebatlaižiai n penk.; laiki asciuose, ir pridūręs 
leidimą
Maista; 
korteles
tvtomis porcijomis. Ii tik sapnuoti, tuo tarpu kai

“Taip vadinamas klasių pa- ant jų smūgiai krinta išvisur 
naikinimas Įvykintas labai visai realus, ir taip pat rea-
greitai. Aukštesnės klasės liai jie yra iš visur išspirti.
žmonės buvo greitai areštuoti, -------------------
ir nežinia kur dingo. Tokių KOMUNISTAI 1ŠSIŽADĖ- 
buvo tūkstančiai. Kai kurie JO SAVO VARDO.

viai turi jiems daug tinka- paskelbęs "Tėvynėje” tuos

iš vietos komisaro. taKOjai. 
parduodamas pagal j Taigi apie 

ir tik valdžios nusta-; gius

tokią pastabą: “Čia paduo
tas stambiųjų komunizmo 

ir “išspirimus" jie ga- lėmėjų sąrasas, žinoma, bus 
sumuoti. tuo tarnu kai Įdomus kongresmanui Die- 

SUl.
Kadangi kongresmanas 

Diesas veda prieš komunis
tus vajų, tai p. Mažukna da
ro išvadą, kad Jurgelionis 
nori užsiundyt Diesą ir ant

musu smu-

buvo sušaudyti pirmą naktį' 
po suėmimo. Bet žudymai ne
skelbiami.”

SAUSIO 12 DIENA LIETUVOS 131,0 beprasraišku
ŠEVIKAI DARYS RINKIMUS:

Ateinanti nedėldienį. 12 
sausio dieną, Lietuvos žmo
nės turės balsuoti už bolše
vikų pastatytus kandidatus 
i aukščiausi Rusijos sovietą.

Paskelbus šiuos “rinki
mus.” visą Lietuvą užpylė 
mitingų banga. Nelaimin
giems gyventojams dar ne
suspėjus atsigauti nuo mi
tingų, kurie buvo rengiami 
įyšium su rusų bolševikų 
revoliucijos 23 metų sukak, 
tuvėmis, kaip dabar vėl jie 
tampomi po mitingus, ku
riuose jie turi reikšti “padė
ką’’ už rinkimų j aukščiau
siąją tarybą paskyrimą. Mi
tingų liga užpuolė kraštą. 
Juos šaukia fabrikai, įstai
gos. įmonės, į juos varomi 
miestelėnai ir kaimo gyven
tojai. Matyti. Maskvos oku-

Tikrai, žmonija pametė 
•savo adresą, pamiršo savo

ats, tad giamafonai pui- kilm«. i privalo grįžti 
. . ... . V, i J.vvpnamasis rnansn mn.

/aidžiose nėra tiesos, todėl 
ju egzistencija laikina, bet 
mes iš jų laikino pasisekimo 
privalome suprasti naudo- 
’amų formų svarbą ir vaid
menį kiekvieno visuomeni
nio sąjūdžio pasisekime!

sovietų Sąjungos pra- j .^,^2j!abai sunki pareiga:
monė yra tokia “galinga,” į I^*E^ įprasti gyvenimo aplinky-
jog neįstengia pagaminti j "LJSlZ i’™ keitimąsi ir surasti jam
pakankamai mechaniškų -f™; i atatinkamas organizacinio

wiWmo formas. Musų prin. tymo priklauso lietuviškojo. į • teisingi musu Tauto® 
veikimo ir jo palydoi-ų—Lietu- 

dį: Stalin ir taip toliau... organizacijų patvarumo..u tauta amžina,J reikia
J----------- . kad “rinki- kvotimų, pasisekimas, šian- jį . vik ^ikti naujo-

dien hetuviu-iseiviu veiki- į L. L-1 » Ji “Lmas turibmi itin* judras, m,s fo,mom,s-
lankstus, sąmoningas—vi-

gramafonų, todėl į mitingus 
paleidžiami gyvi gramofo
nai. kurie temoka vieną žo-

Prisiminkime. kad “rinki 
mų” kampanija truks net 
du mėnesius, nuo 12 lapkri
čio iki 12 sausio.

kad šiandie
niniams žmonėms butų su
prantami ir atatiktų mo-^ia >dėW Stalinui nuotaika ir te^ipų.

l inkimų ’ paskelbimą, Į organiškai susieti su veiki- Tat jieskokime naujų vi-

iu lietuvių biznierių bei pro- . . .
bolševikai fesionalų, kurie duoda ko-jPan^n.ePa^^k1,.1sayo1P^’ 

morališkai, munistų laikraščiams savo'
Lietuviškieji

kad jau ir savo vardo sar. skelbimus. Į ševikėliais, todėl į Lietuvą
Kitame pranešime šis ko- J matinasi. South Bostone jie Triukšmas Susivienijime! Prigrūsta. tūkstančiai agita- 

respondentas kalba apie persikrikštijo i "pažangiųjų dėl “Tėvvnės” redaktoriaus tatonų iš visų Rusijos pa- 
* - * kampių. Visi mitingai vyks

ta pagal bendrą režisūrą. Į

1 samdytais lietuviškais bol-

nesvietišką gyvenimo reik- ; tarybą.” Apie tą jų “krikš- “politikos” kas sykis darosi
menu pabrangimą bolsevi- tą” musų laikrašty jau buvo vis didesnis. Jeigu jam ne- . - - . , -
kų okupuotuose kraštuose, rašyta. Ir buvo da pridurta, bus padalytas galas, jis ga- netingus suvalytiems žmo- 
Sako, Maskvos agentai kad juos “krikštijo*’ kuni- lė< atnešti* organizacijai ne- n®ms paskaitoma paskaita
........................... - - ' - -.......... - - apie Stalino konstituciją, po

to prasideda “mylimiausio- 
jo ir genialiausiojo” Stalino 
garbinimas,
perskaitoma

už “rinkimų” paskelbimą,! organiškai susieti su veiki- Tat jieškokime naujų 
okupuotoje Lietuvoje varo*Įmo dalyviais. suomeninio veikimo formų,
ma kita propaganda: Įsi-! Trys šiandieninio despo- naujų savųjų lietuviškų ide- 
traukti “rinkimų” proga į; tizmo formos — bolševiz. Į alų garsinimo ir jų ekspan- 

mas, fašizmas ir nacizmas— ‘ sijos metodų. Įneškime kuo 
kaipo tos pačios esmės rėži-1 daugiau į sava jį veikimą di- 

_ mas, lengvai susitaria. Fak- namizmo, lankstumo, o or
us raginami_ įtempti savo s tas kalba pats už save! Jis ganizacijų viduje sudaryki- 

paskutines jėgas ir dirbti; mums diktuoja vienintelę me tokią atmosferą, kad vL 
okupantų naudai. Dirbti už i išeitį: pasiruošus blogiau- so pasaulio lietuviai kuo 
du ir tris žmones, o atlygi-! gjam atvejui budėti, kad glaudžiau organiškai suaug- 
nimą gaus tokį, kad jo už- pakliuvus tarp kūjo ir prie- tu su Lietuvių Tautos idea- 

kalo nesutrėkšti! Kito pasi- lais.
rinkimo nėra. , Dr. Pranas Šacikauskas.

socialistines lenktynes. Tad 
vėl darbininkai, gyvendami 

usiau alkaną gyvenimą,£
b

------o------- ---- ---------
teks juodos duonos plutai.

skelbia, kad Lietuvoj. Lat-; gužis Kubilius. Dėl šitos pa- geistinų vaisių, 
vijoj ir Estijoj sovietai pa- stabos p. Kubilius labai Įsi
kėlę darbininkams algas žeidė ir net protestavo, kad 
nuo 15 iki 50 nuošimčių, bet •“Keleivis*’ ji “apšmeižęs.” 
iie visai užtyli, kad kai ku- Bet kad “Keleivis” rašė 
rie daiktai pabrango po 500: tiesą, tai dabar patvirtina ir 
ir 700 nuošimčių. Pavyz-* A. Bimba, kuris 2-ram “Lai
džių!, mastas viddtiniškos: svės” numery, pirmam pus- 
vilnonės materijos dabar ■ lapy. sako:
kainuoja $120 Amerikos pi
nigais. Vidutiniškas apsiau-

HOTENTOTO DORA.

Skaitytojai, turbut. visi

stas (overcoat) kainuoja 
$400, o porai čeverykų rei
kia mokėti nuo 30 iki 40 do
lerių !

Todėl paprastas darbi
ninkas už mėnesio algą ne
gali nusipirkti sau batų, tuo 
tarpu kai Amerikoje darbi
ninkas gaii nusipirkti gerus 
čeveiykus už vienos dienos, 
uždarbi.

jau yra girdėję tą pasaką 
apie laukinį hotentotą, ku- 

, ris dorą aiškino taip: “Jei
gu aš pavogsiu savo kaimy
no žmoną, tai bus dora; bet 

“Bostono apylinkės Pažan- jeigu jis pavogs mano, tai 
giujų Lietuvių Taryba nutarė bus nedora.
Įsteigti lietuvišką radio pus
valandį... Direktorium paskir- dora
tas prof. Kubilius.”

Taigi p. Kubilius dabar 
jau oficialiai yra paskelbtas 
Stalino berniokų “direkto
rium.” Ir, kad šumniau išrė
dytų, jam prikergtas da 
“prof.** titulas. Bet, kiek 
mums žinoma, jis nėra joks
‘prof.” Jeigu jis yra, tai te- 

!r lodei Pabalčio valsty- gui pasako viešai, kas ir ka
bių žmonės dabar. esą. Iau- da jam suteikė “professor- 
kia kad ateitų vokiečiai ir ship.”
užimtų juos. Pirma daug 
Lietuvos žmonių buvo pa
linkusių Sovietų pusėn, ra
ko Donald Day. “Geriau 
butų po Sovietais, negu po 
vokiečiais,” jie sakydavo.
Dabar gi. paragavę sovietiš
kų “pviagų,” tie patys žmo
nės jau meldžiasi ir prašo

IŠNIEKINO PALECKIO 
LAIKRAŠTI.

įdėjo

jau i. jnoau atsjųstas £ Maskvos.
Dievo. Kad ateitų vokiečiai kadMdahal. ,,^,k
ir išvytų bolševikus, sako si-
tas Amerikos laikraščių ko
respondentas.

TIE ŽMONĖS SAP
NUOJA.

Komunistų “Vilnis” sau
sio 2 laidoje išspausdino 
editoriala antrašte “Rau-

PACIFISTAI RUOŠIASI 
SIŲSTI KONGRESMA- 

NAMS VINIŲ.

Paskutinėmis dienomis 
o pabaigoje i Amerikoje priviso visokiais 
iš anksto pa-bardais organizacijų, kurios

Ištikimybė Savo Tautai.
Dabartinis karas savo es-. ir laisvės viltis negalės už- 

imperialistinis ka- sesti.pr.rraiuviua .e aiira^y 'i^e yra įmpenaiistims Ka- gesti.
įuosta rezoliucija, kun pra. ve^a atkaklią propagandą neg jQ pagj.jnje yra ^o. Gyvenant imperializmo 
sideda ir baigiasi ‘dar my- Rr va vadinamos “gyvybi- bujojimo epochoj, mažoms
Ūmesniojo ir dar gemalis- ^.įr. JS™™??inės erdvės.” Veržimasis į tautoms reikią patriotiškai
kesmojo raudonojo caro Y’®". į “gyvybinę erdvę” yra ne cementuotis. Ištikimybė sa-
kelimu “j padanges uz fab > a apmo^im svetimų vals-, jęajp veržimasis į vo tautai turi but kiekvie-

n pdnra ” ^ad ^alM ir la? J mažesnių tautų žemes. Ar' nam jos sunui šventa parei-
s nedora. mę nnkti atstovus i auks- cipo pnesingi kai ui. Vienai -t -- ivvkiai bus nalan- c? Savo žmonių nerfidiiaLygiai tokiu pat mastu čilusiaj, teiybą.” organizacijų vadinasi! »'«“* «*• - bav0 zmoaąf.partMM“
,r» matuoja ir bolševiką,.. laiko “CidzensKeep America out! ?„tai

štai, 3-čiame savo 
numeryvės”

tendencijai, niekas i yra biauresnis dalykas, ne- 
tarpu tiksliai pasakyt gu svetimųjų priespauda.p i ButV beigzdzias laiko V “r;,1 j tuo tarpu tiksliai pasakyt gu svetimųjų priespauda,iie labai nikti ^aišinimas sustoti vi- i vL JL wu° ne&ak, bet viena yra aišku. Tauta, patekusi į svetimą

lakpXPd± tais superlatyvais, ku- J į kad ir pavergtos, tautos liks okupaciją, daugiau nuken-
nasi. kad anglai, keršydami liam Grace praneša, kad jo
vokiečiams už Londone • , J? Ma organizacija yra nutarusi
bombardavimą, bombarda-,® . j p 5jrbol”kiekvienam kon- 

Bremeną. žodis-žodin g!:^“} gresSanui vinių, pridedant

tik sunkiai sužalo- čia nuo to, kad okupantai 
favorizuoja peifidiją, negu 

Jei dabar užėjo laikotar- nuo to, kad jie materiališkai

gyvos,
tos.

“Laisvės” redakciia rako- pasidarė pei' ® v/J Lj,ullnHa imperializmui dominuot,,išnaudoja pavergtąją tautą.
K e 7, k0,kJ‘H nu°?:isų ,tų ^.iai m? iri S tei nereikia nusimintĮsBpniaųsia tauta yra ne ta.

šitokiu budu kiti kitiems saldžių žodžių, kūne dabar mi, H2 Kar^. KOĮUP*e-manai 
keršydami, Vokietijos ir Ang- skamba per šimtus ir tuks- ^kals tas vinis i Amenkos 
lijos impsrialistai, betgi, nai- tančius mitingų. , jaunuolių grabus.
kiną kultūros pabūkle,, darbe, per bolševikiškus
žmonių namus ,r pačius darb, Lietuvos laikraščius pertjo 

žmones. kažkokio rusų agitatoriau®
Tai esą biauru ir nežmo- Michailovo straipsnis, kuris 

niška. Bet kuomet Stalino pamoko, kaip turi buti ren- 
orlaiviai bombardavo Šuo- giami mitingai. Šis masko-

VtVl VVF II MCHlHll v. ’ >
nes tas laikotarpis baigsis'kuri turi maža ginklų ir ma- 
savo antiteze — revoliucį jo-į terialinių išteklių, bet ta. 

I mis ir prarastos laisvės at- į kurios sūnų ir dukterų tarpe 
! gavimu. Visos pavergtos! yra daugiausia savo krašto 
į tautos virs revoliucinių są- į išdavikų bei parsidavėlių, 
į judžių židiniais, kurie, kad • Psichologiškai dirvą masi- 
’ir pamažu, bet vis dėlto su- nei peifidijai rengia tokie 

Amerikoje buvo įsikūrus i griaus irrųierializmo laimė- režimai, kurie piliečius skir- 
jaunimo organizacija, pasi- i jimus. Stalibizuotos, am- į sūnūs. ir. posūnius. To-

D£L KOMUNISTŲ SKILO
“JAUNIMO KONGRE

SAS.”

“Tarybų Lietuva” ................ o— --------------- —.......- —«----------j-, r... . .. .....
“Eltos” direktoriaus žyde- mijos miestus, naikindamiHiškas kultūrtregeris papa- vadinusi “American Youth žiams įtvirtintos imperijos;nau perfidijai padeda^ples- 
lio L. šauso straipsnį apie darbininkų namus ir pačius sakoja, kokius jis turįs pa- Congress,” kuriai priklausė --
“spauda socializmo tam v- darbo žmones, tai “Lais-1 tyrimus sovietų Rusijoje.! kelios jaunuolių grupės. Ko- 
boie.” š' .. ........................................ *

nebuvo pasaulinėj istorijoj • tis socialinės neteisybės ir, 
ir nebus. Juo laisvė bus la-!aplamai imant, visi tie veik-

autorius, nesenai vės” redaktoriai neprotes-Esą, jis mitingus visada pra- munistams pasisekė įsi-į biau varžoma, juo ji atkak-;smai, kurie silpnina žmonių 
rašo, tavo. Ne tik neprotestavo, dėdavęs taip: užsuka gra. skverbti į to “kongreso” va-; liaus ginsis. i savigarbą ir sąžiningumą.

Laisvės idėja yra didelė) Blogai'elgiasi tos tautos, 
dovana žmonijai; žmonės kurios visą savo viltį sudeda 
ne visur ir ne visada moka'1 kūną nors didelę valstybę, 
tinkamai ta dovana naudo- apsiėmusią ją globot ir gint. 
tis. bet laisvė yra neatski- tautos nustoja laisvės ir 
riama nuo tautybės, o tau- nes!a svetimųjų jungą, 
tybė yra ne vienam kuriam ■ Dr. Pranas Šacikamlcaa. 
laikotarpiui, bet visiems lai-

pradė- 
liams savo 

Stalu
sius suomius.77 kinti. no ’ diktatūrą, smerkdami

Ar tai ne laukinio hoten- Reikia pripažinti, kad šis demokratines valstybes, už- 
toto dora? išradimas tikrai yra stacha- tardami Hitlerio Vokietiją
-----------------------------------------j noviškas. Kam visiem au- ir tt. Daugelis jaunimo tuo

šlamšta
vilioti miesto ir kaimo var
guomenę pornografija ir 
kriminaline kronika. Kaip 
ir visa kita spauda, taip ir
“Laikas” šmeižęs komunis- monologai ir pekla macuos sinti burną ir kartoti tuos pasipiktino ir pradėjo iš to
tinį judėjimą ir sovietus. , šioje knygoj telpa ±tu^vix naujų,.pačius superlatyvus, kuo- “kongreso” trauktis. Šiomis kams iki istorijos perėjimo ŽUVO KARO LĖKTUVAS

Tačiau “draugas” Sausas, ’ ,:met vieton agitatorių gali-' dienomis nutare pasitraukti į metaistoriją. Ilga, perma- SU 11 ŽMONIŲ,
donbaubiams Nesiseka,” ku-1 matyti, nežino, kad “Laiko” ninkiškos. revoliucionieriškos,* tauta- ma po kraštą paskleisti gra- iš to “kongreso” ir National nentiška. be vilties verguvė Californijoj pereitą
riame ji dideliu džiaugsmu: redaktorium buvo ne kas Tink*; mafonus ir pastatyti juos Student Federation of Ame- j tegalima tokiame krašte, vaitę sudužo i kalną Ameri-
aiškina” savo skaitytojams, kitas, kaip “draugas” Jus- ^ing^ose? Juk vis vien rica, kuriai priklauso apie ? kur tautybės dvasia yra žu- kos laivyno bombanešis su
buk ‘ Keleivio’’ redaktorius: tas .Paleckis! So.8fto3u»k. ...... • mitinguose kalbama tas 100 kolegijų studentai. i vus Kol tauta bvn tyra, tol 11 žmonių. Visi žuvo.
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TAS DUONOS NEPBAiO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

M4S NE TAM SUTVERTA, PONAS 
REDAKTORIAU.”

Kelia Ii Juros Nuskendusį Orlaivį.

Arba kaip p. Tubelienė 
retų gauti $10,000.00.

Brooklyno tautininku pa
dangėj anądien įvyko karš
tos varžytinės dėl tų $10,- 
000 su kaupu aukų, kurios 
randasi pas konsulą p. Bud
ri sudėtos Vilniaus žmo
nėms šelpti.

Nesenai iš Lietuvos atvy
kusi p. Tubelienė pareikala
vo, kad tie pinigai butų ati
duoti jai. Ji esanti Vilniui 
šelpti komiteto Lietuvoje 
garbės pirmininkė ir jai tos 
aukos priklausančios; nie
kas kitas neturįs teisės prie 
tų aukų.

Kl. Jurgelionis užprotes
tavo. Esą, taip daryt negali
ma. Lietuvą užėmė bolševi
kai, iis sako; buvusi Lietu
vos valdžia paspruko, ir tas 
ios sudarytas komitetas, ku
rio ponia Tubelienė buvo 
garbės pirmininkė, savaimi 
dingo. Dabar ji nėra jokia 
pirmininkė ir neturi teisės 
tų pinigų savintis. Jis siūlo, 
kad aukotojai patys per 
spaudą nubalsuotų, kam tas 
aukas skirti. Kažkas kitas 
siūlo, kad tas aukas pavesti 
tam komitetui, kuiis nese
nai įsisteigė New Yorke su 
on. Budriu. Jurgelioniu ir 
'Tysliava priešaky. Ponia 
Tubelienė užpyksta! (Net 
p. Tysliavos rengiamam 
bankiete nedalyvavo!)

Jurgelionis siūlo, kad mi
nėtas komitetas, kurio prie
šaky jis pats stovi, pagamin
tų atsišaukimą ir išsiuntinė
tų geros valios lietuviams, 
kad aukotų kiek kas išgali 
Lietuvos pabėgėliams. Ir 
pataria pridėt prie to atsi
šaukimo kiekvienam po vė- 
liavukę atminčiai. Talkon 
(tas vėliavukes sudėlioti) 
kviečia ponią Tubelienę, 
nes čia esąs irgi garbės dar. 
bas. Bet p. Tubelienė tuo įsi
žeidžia ir atkerta: “Aš ne 
tam sutverta, ponas redak
toriau !”

Tai štai jums, kad norit! 
Musų “garbės” ponios, mu
sų liaudies “užtarėjos/’ ne 
tam yra sutvertos, kad lab
daringą darbą dirbtų. Jos 
mėgsta tik pasididžiuoti ki
tų atliktais darbais, bet pa
čios prisidėti nenori. Tuo 
tarpu kitų tautų žymiausi 
šmbnės, vyrai ir moterys, 
stoja savo žmonių prieša- 
kyn ir rankoves atsiraitoję 
dirba patys ir kitus ragina.x

Jeigu musų ponija net ir 
dabar parodo tiek fanaberi
jos. tai kila klausimas, ar 
mums. amerikiečiams, verta 
remti pabėgėlius per tokius 
ponus bei ponias, kaip jos 
didybė Tubelienė? Jug aiš
ku kaip diena, kam ji aukas 
skirstys. Ne tiems, kuriems 
reikia, bet tokiems ponams, 
kaip Smetona, jo giminės, 
artimieji ir visi buvusiojo 
tautininku režimo Lietuvo
je šulai. Mat, jie irgi dabar 
pabėgėliai, kad ir su pilnais 
krepšiais pinigų. Nors tų po* 
nu dvarai Lietuvoje ir kon
fiskuoti, bet auksas užsie
nio bankuose nekonfiskuo
tas... Tupintis tokiais pabė
gėtais mums, Amerikos lie
tuviams, kurie paskutinį ką
snį nuo savo burnos atiduo
dam, butų tikrai Dievo ryk
štė.

Ko gi jie bėgo iš Lietu
vos, kai tik pajuto jai pavo
jų? Juk Lietuva jiems ne 
svetimas kraštas. Paliko 
liaudį be globos, be namų, 
be nieko, o patys spruko su 
krepšiais...

Skaitant laikraščius, net 
pyktis ima: pabėgėlių tarpe 
matai visus sraetonininkus 
iš senojo režimo; matai pa
garsėjusius generolus, pul
kininkus, kunigus, direkto
rius ir kitus aukštos rangos

: ponus. Bet nesimato nei vie
no valstiečio, darbininko, 
mažo valdininkėlio ar nusu- 

į susio moksleivio. Tiktai di- 
į deli ponai suriko netekę sa- 
ivo dvarų ar riebių algų: 
! “Gevalt! Gelbėkit, musų 
! turtai žųsta!”
j Aš kviečiu aukotojus pra- 
, bilti šiuo klausimu. Ir butų 
į gerai, kad konsulas p. Bud
rys paaiškintų, kaip jis žiu. 
ri į tas aukas. Ar nevertėtų 

į atsiklaust aukotojų, ką su 
j tomis aukomis daiyt? Tai 
i yra opus klausimas ir aš ma
nau, kad taip aukotojams, 

i taip ir aukų rinkėjams šir- 
i dys pralinksmėtų, jeigu šis 
i klausimas butų galų gale iš- 
; rištas ir užbaigtas. Tada 
i musų išeivijoj gal butų dau
giau noro ir toliau darbuo

kis.
Žingeidumo dėlei, kai kas 

teiravosi pas Amerikos Rau
donąjį Kryžių ir Amerikos 
pašto įstaigose, ar galima 
dabai* siųsti pinigus iš Ame
rikos į Lietuvą ar kurią nors 
kitą šalį pabėgėliams. Visos 
įstaigos atsakė vienodai: 
“Negalima!” Su Hitlerio ir 
Stalino užimtais kraštais 
net Raudonasis Kryžius ne
turi jokių ryšių. Turime pa
laukti tinkamesnių laiku.a-

Aukotojas J. K.
Redakcijos Pastaba: Kiek 

mums yra žinoma, Ameri
kos lietuvių surinktos vilnie
čiams šelpti aukos, kurios 
buvo siunčiamos per Gene
ralinį Lietuvos Konsulatą 
New Yorke, yra senai jau iš
mokėtos tam Lietuvos ko
mitetui, kuris rūpinosi vil
niečių šelpimu ir kurio “gar. 
bės pirmininkė” buvo p. Tu
belienė. Kaip tik pas p. Bu
drį susirinkdavo didesnė 
pinigų suma. jis tuoj duoda
vo-Lietuvos Bankui telegra
mą, kad bankas išmokėtų 
tokią sumą p. Tubelienės 
komitetui, ir bankas visuo
met išmokėdavo. Taigi tuos 
pinigus, kurie dabar randa
si pas p. Budrį, turėtų gauti 
Lietuvos bankas. Bet ka
dangi Lietuvos valstybė da
bar jau panaikinta, ir panai
kintas Lietuvos Bankas, tai 
tų pinigų jam išmokėti jau 
nebegalima. Ką dabar su 
jais daiyti, gal tik Salemo- 
nas galėtų pasakyti.

LAWRENCE, MASS.
Klaidos pataisymas.

“Keleivio” Nr. 1 tilpo iš 
Laivrence’o korespondenci
ja, kurioj įvyko maža klai
da. Tarp aukavusiųjų pami
nėta P-lė čiurlioniutė turė
jo but Petronė Čiurlionienė, 
aukavo 50c. Be to. turėjo 
but pasakyta, kad po 25 
centus aukojo A. Pivnickas 
ir A. Snapauskienė.

Prakalbų Rengimo K-ja.

ORLAIVIS SUDUŽO I 
KALNĄ.

Californijoj atsimušė į ap
snigtą kalną armijos orlai
vis su 6 karininkais ir visi 
žuvo. Orlaivis skrido 8,000 
pėdų aukštumoj, staiga 
prieš jį nusileido debesis ir 
lakūnas kalno nepastebėję. 
Sudužęs lėktuvas prigulėjo 
prie taip vadinamos “skrai
domųjų tvirtovių” ir svėrė 
22 tonu.

SIOUX CITY, 1OWA.
Spalių 18 d. mirė Jonas Stu- 

konis sulaukęs 68 metų am
žiaus. Paliko našlę moterį Mar. 
celę ir dvi vedusias dukteris. 
Palaidotas spalių 21 d. Kalvari
jos kapinėse. Nuo 1907 metų 
velionis Jonas skaitė "Keleivį” 
ir retkarčiais parašydavo žinu
tę. Mirė širdies liga.

Marcelė Stukouta.

Lung Islando jūrių siaurumoj, ties Rochelle, N. Y., anądien 
vis ir žuvo du lakūnai, čia parodyta, kaip laivai stengiasi tą

WORCESTERIO LIETUVIŲ^žInIOS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Ii Carnegie Hali svetai- 

| nės į “Laisvę.”
I

Musų komunaciai susi
griebė iš Urugvajaus atvy- 

; kusį pianistą V. Bacevičių.

girdėti, žmonių buvo taipgi 
daug. Vakarienė buvusi ge
ra, šumni.

Apart tų dviejų didelių 
.vakarienių, buvo ir privati-

Ktekrt? triukšmo lie' ’nrikė- nių Tai Parodo> kad
te kiek 1^iriXXo? r<T Brooklyno ifj° apyJinkės
kas Mizara Šen nei- lietuviai su vilt.il™ ir džiau^
“Laisvę” deklamavo: “pra- smu Jauke naujųjų 1941 me-
fesorius! pratesorius!” Tuo- Is Pok>k« kane įvyko

P Drafesoriui” ra- naujų metų laukiant> ^all_ 
pratesonui u- £pręsti Amerikojejaus tam

rengė Carnegie Hali 
certą. Jie manė, kad po 
“didele” firma, su “profeso
riaus” titulu, sutrauks mases 
lietuvių į parengimą. Bet 
bebustindami ta “profeso-

nera taip bloga, kaip kas 
nori perstatyti.

Kriaučių reikalai.

Pas kriaučius žiemos še
rių” iškoliojo socialistus, ka- zonas jau pasibaigė. Kaip 
talikus ir visus kitus, kurie kurios dirbtuvės tarp šven- 
nesutinka su Sovietų Rusi. čių sustojo. Kiek numato- 
jos grobikiška politika, ir ma, pavasario sezonas ši
tuo budu tam parengimui met prasidės anksčiau, 
pakenkė. Jie manė, kad jei Kaip kurios siuvimo fir- 
tokio didelio stono žmogus, mos negauna materijų, nes 
kaip V. Bacevičius, sutinka esamuoju laiku didžiumoje 
su Sovietų Rusija, kuri pa- audinyčių audžia militari- 
vergė Pabaltijos kraštus, jų nius audinius. Kaip kurios 
tarpe ir Lietuvą, tai ką ten finuos tuo labai susii*upi- 
reiškia tie, kurie gina Lietu- nusios. ?

Komunistai dangstosi pa
talpinės draugijos vardu.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta apie Lietuvių Ukėsų Kliu
bo susirinkimą, kuris išme
tė iš savo skaityklos komu-

galiu pritarti, 
šu apie tai 
skaitytojams.

Pasipiktino šitokiais ko
munistų darbais ir kiti lietu
viai. Ir todėl Lietuvių Ukė-

todėl plane
li* “Keleivio”

nistų “Laisvę.” bet aš noriu sų Kliubo susirinkimui buvo 
kiek plačiau apie tai paaiš- priduotas prieš komunistus 
kinti. skundas ir kartu reikalavi-

Skaitant laiškus, pasiro- mas, kad jeigu komunistai 
dė ant stalo skundas prieš taip juodašimtiškai puola 
Worces»erio Suvienytų Dr- lietuvių laikraščius, kurie 
jų Komitetą, kuris kelios negarbina Lietuvos parda- 
dienos prieš tai turėjo savo vimo, tai ir komunistų laik- 
susirinkimą ir nutarė išmes- raščius reikia šluoti laukan 
ti iš viešo lietuvių knygyno iš lietuviškų įstaigų. Ir taip 
“Amerikos Lietuvį.” buvo nutarta jų “Laisvę” iš

Kas yra tos “Worcesterio kliubo skaityklos išmesti 
Suvienytos Draugijos” ir tas
jų Komitetas? Kiek man ži
noma, tai yra komunistų liz
das “suvienytų draugijų” 
vardu prisidengęs. Komuni
stai turi nuosavą namą prie

nukrito karo laivyno orlai- 
oriaivį iškelti.

so tai ir tai ypatai, yra tokio 
ir tokio kuno sudėjimo, to
kius ir tokius turi privalu
mus, ir tokius norus,” ir taip 
toliau. Ypač moteriško ku
no sudėjimus, jo dalis ir jų 
mintis labai “moksliškai” 
nuaiškino. Aš nerašau žo
dis žodin, ką “teisėjas” aiš. 
kino, nes nemanau, kad 
“Keleivis” sutiktų talpinti 
laikraštin tokius sakinius, 
kaip tas “teisėjas” vartojo. 
Nuo savęs galėčiau patarti 
visiem, kurie nori tapti to
kiais žymiais vyrais, kaip 
sakomas “teisėjas.” pasitei
raukite pas jį ir aplankykite 
tą mokyklą, kurią jis lankė.

Žiūrįs pro kampa.

vą! Masės vistiek suplauks. 
Bet nabagai apsiriko. Masės 
nesuplaukė to “profeso
riaus“ pasižiūrėti. Mizaros 
ir Buknio strategija susmu
ko iki zero, nors kaštų pasi
daryta gana daug.

Vytautas Katilius.

PASTABĖLĖS IŠ ŠALIES.
“Prekinis” laivas.

“Vilnis” rašo: “vokiečių 
bombanešis sužalojo Angli- 

prekinį laivą.’„ x i -1 ,• , . , - Jos— prekini laivą.• P" tų <‘’ldeilų. Iki šiol laivai fiuvo daro.
jau tam piofesoiiui pa- me(jįnįai jr geležiniai,

o dabar “Vilnies” redakto-tikimo bankietas ruošia 
mas ne kur nors Pennsylva riai išrado ir “prekinį” lai-
jnjos ar Ritz hotelyje, bet reiškia, padarytą iš pre- 
Laisves saliukej. Kaip tas j^as kad komunis-

posakis kad sako: Leke neturi “išradėjų”?
kaip sakalas, o nutupė kaip 
vabalas.” Taip ir musų 
brooklyniškiai komunaciai 
—su koncertu į Carnegie 
Hali, o jau
“Laisvę.”

Karvelis. Skaitytojų Kaisti.
WORCESTER, MASS.

“Naujas teisėjas.”

Kiek laiko atgal, vietiniai 
Endicott gatvės," turi tame komunistai įsteigė mokyklą 
name karčiamą ir daro sau komunizmą “studijuok” 
biznį. Bet kad nereikėtų Skelbė per “Laisvę” ir kvie- 
mokėti valdžiai taksų, tai tė visus, kas tik nori ta pro- 
turi tenai įsitaisę knygynėlį ga naudotis, visiems durys 
ir neva mokyklėlę. Vadina- atdaros. Kiek mokinių tą 
si, “apšvietos įstaiga,” todėl mokyklą lankė, nežinau^ nes 
ir taksų nereikia mokėti, aš neturėjau laimės ją lan- 
Na, ir “šviečiasi” Stalino” kyti (o gal tai ir apsileidi-
berniokai sustoję prie baro 
arba susėdę prie stiklų.
. Kai rusų aimija pavergė 
musų tėvynę Lietuvą, tai iš 
tos “švietimo įstaigos” bu
vo siunčiami pasveikinimai 
Stalinui ir jo lekajui Palec
kiui.

Amerikos lietuvių spau
da pradėjo protestuoti prieš 

Tž

mas!) Bet tos mokyklos pa
sekmės jau pasirodė. Jų 
triūsas nenuėjo niekais. Jų 
vienas studentas, tai yra vie
nas iš gabesnių, jau išlaikė 
kvotimus ir gavo “teisėjo” 
titulą. Gruodžio 21 dieną 
buvo surengtas gimtadienio 
vakaras vieno didelio ko-

Lietuvos
munisto žmonai. Ten buvo 

okupantus. Taip i sukviesta apie pusė šimto
pat užprotestavo ii* Worces- i dolerinių moterukių. (Su- 
terio lietuvių laikraštis,1 prask, kad kiekviena turėjo 
“Amerikos Lietuvis.” Jis užsimokėti po vieną dolerį.)

surengtaspaskelbė ir vardus bei pa
vardes tų Stalino agentų, 
kurie siuntė jam pasveikini
mus. Dėl to komunistai ir 
supyko ant “Amerikos Lie-.rengtai 
tuvio.” Nutarė užpulti jį i Viskas buvo iš kalno pa 
pašalpinės draugijos vardu, ruošta: gėrimai, valgiai, do- 
Atėjo susiorganizavę į Lie- vanos ir komplimentai. Prie 

moterų nutarta 
ir naująjį “tei-

Vakaras buvo 
taipgi labai žymaus žmo
gaus name, kuris yra pavi
liojęs svetimą pačią. Su
rengtam baliuje buvo visko.

tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos susirinkimą ir pradė
jo agituoti, kad “Amerikos 
Lietuvis” tą draugiją ap
šmeižęs. Pradėjo kurs 
narius, kad trauktų 
raštį teisman.
mas draugijos 
skirstę,

Gerbiamoji “Keleivio” Re
dakcija !

Sveikinu jus su naujais me
tais ir linkiu geriausios kloties 
jusu darbuotėj. Veskit “Kelei
vi” tokioj dvasioj, kaip dabar, 
tai patiks visiems išmintin
giems žmonėms, kurie myli tei
sybę. Aš seniau skaitydavau ir 
komunistų “Laisvę,” bet kai 
ji pradėjo garbint kruviną na
cių ir bolševikų užpuolimą ant 
Lenkijos, teisinti begėdišką ru
sų užpuolimą ant darbininkiš
kos ir demokratinės Suomijos, 
tai jau “Laisvė” man pradėjo 
nebepatikti. Bet kai ji dabar 
pradėjo sveikinti ir Lietuvos 
nepriklausomybės sunaikinimą, 
tai jau trenkiau ją i šiukšlyną 
ir daugiau nenoriu nei į rankas 
paimti. “Keleivis” mano na
muose dabar mylimiausis sve
čias. Zigmas Keršulis.

Kaip prieiti prie taikos?

Vienas komunaciu laik-
u bankietu i rastis postringauja* kad

___ ’ i “daugumas žmonių nori tai-
Kiek teko iš pačių komu- kos».^®^ valdonai tam prie-

nacių patirti, tai “Laisvėje”: smSL
V. Bacevičiaus garbei ban- P?* kaiP Pn^.|os talkos 
kietas buvo daug pelninges- prieiti, kol diktatoriams 
nis, negu Carnegie Hail sve- sprandai nenusukti . Ar 
tainėje koncertas. Mat, ko Hitleris, Mussolinis ir Stali- 
reikia tiems barškalams, nas geruoju pasitrauks is 
kurie plūdo socialistus, buk pavergtų svetimų žemių.
jie V. Bacevičių valdžiai ^uk Ve* .Jal k°kia Sai. .t 
“skundė.” Jie parakė: “Kas su jais taika. Ar pripažinti 
su šmeižikais, to nevemsi- Jiems pavogtas svetimas že
me!” Kada neparėmė, Car- J?®5; Niekados. Tautų ple- 
negie Hali parengimas su- sikai tun but nušluoti nuo 
bliuško. tai džiaugiasi, kad ze*nės veido, nušluoti ir su- 
Čia prie tetulių ir dėdienių naikinti. Tik tada bus taika 
padalytos vakarienės nors }r ramybe žmonėms pasau- 
koks doleriukas ir “profeso. v> kal banditų neliks.
riui” i kišene įsirito. Pamo- _
ka nebloga.?. * j O ka. jo paiw?

Kaip Buknys paaiškins'. Bimba rašo. Laisvėj, 
“Laisvės” bendrovei, kur jog niekas nepaiso, kad an- 
Roko išmintis nuvedė V. ^al Pyksta ant Rusijos. Bet 
Bacevičiaus parengimą, tai kas paiso, ką Bimba šneka. 
sunku pasakyti. Bet kiek Niekas. O vis dėl to jis sne- 
yra žinių, tai skylė dėl to ka- Antanai, ne anglus knti-
koncerto labai didelė. Mat, I kH0.^ vlsv®k **esu-
su “profesoriais” prasidė-kritikuosi J>et verčiau į sa
lus, bet kaip neišlysi. Juk :ve pasižiūrėk.
tai tituluotos asabos. Jie no-j “ “ ..
ri garbės, o Rokas, jeigu Užmiršo Staliną,
gali tarpe “tituluotų” pasi-i Andriulis “Vilnyje” kri- 
švaistyti—progos nepraleis, tikuoja tuos “politikierius.” 
Jeigu reiks “Laisvei” pini- kurie nori. kad “prasčiokai 
gų — atsišauks — yra da- jiems rankas bučiuotų.” 
vatkų, kurio- sumes neda- Brolis Andriulis, matyt, už. 
teklių. j miršo savo “didijį” Staliną,

kuriam prasčiokai komunis
tai stačiai batus laižo. Tai 
kas reikėtų apie tokį politi- 
kieij pasakyti?

Raudonas Pipiras.

Gerbiama Redakcija!
Aš. Kazimieras Karčiauskas,

myliu skaityti “Keleivį” dėl to, 
kad randu moksliškų ir šiaip la
bai naudingų pasiskaitymų bei 
istorijų. Kitą laikraštį aš skai
tau “Ameryka-Echo.” Tai yra 
lenkų savaitraštis, bet labai ge
ras laikraštis, beveik tokios pat 
dvasios kaip "Keleivis." Kuni
gai draudžia lenkams tą laik
raštį skaityt, bet kai laikraštis 
žmonėms patinka, tai niekas 
nežiūri, ką kunigai sako. Už 
"Keleivį" musų kunigėliai taip
gi barasi, bet vistiek jis turi 
daugiau skaitytojų, negu kiti 
laikraščiai. Svarbiausia, kad 
labai aiški ir suprantama kalba.

K. Karčiauskas.

Nauji Metai praėjo labai
šauniai.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo vakarienė Nau-. 
jiems Metams pasitikti tu
rėjo apsčiai žmonių. Vaka 
rienė buvo skani valgiais ir

dolerinių 
pakviesti 
sėją.”

Atėjo paskirtas vakaras. 
Susirinko visos dolerinės 
leidės. o taipgi ir “teisėjas” 

Kai daugu-jsavo duotą žodį išlaikė. Po 
narių išsi-i visų ceremonijų buvo ban-

kurstyt 
tą laik-

AUDRA APGRIOVĖ
........  ................ „ FLORIDĄ
turtinga gėrimais. Vakarie-i Pereitos sąvaites pabaL 
nės pirmininku buvo A. Ve- &°Je. . P61’ Flondą perejo 
lieka. Jis sudainavo bend- smarkl audra su lietum, su- 
rai su visais svečiais keliatą naikinusi daug pasėlių Jau- 
liaudies dainelių. Tiesa, bu- kHose ir apgnovusi pajuno 
vo ir trumpų prakalbėlių su Audra atėjo nuo
linkėjimais Kliubui geros Kubos, kur ji užmušė 10 
ateities. Turbut, da pirma i žmonių. Floridoj žuvo viena
tokia skaitlinga, tokia šauni be-___ ______________
vakarienė buvo šiais metais kvmgy celibatas.
suruošta Brooklyne. —patikinta kunijrų tK-patystės b-

Mibulmis pn®nn«a». Šj» knygą turėtu nerskui-E<aSVneWyOl Ke AllKaiaUS. tonja, pasekmės ir jų doriškas nu- ko ir Stanionio svetainėje tyti. kiekvienas nraa, tįras ir jauni- 
buvo kita, Lietuvių Darbi-
ninku Draugijos suruošta Srki* kunigų gloH. paras-kun, g«o.

♦-.bz, Towsend Pox. P. D., sulietuvinovakariene. Tenai. Kiek teko iFenUnand de Sannciria...........  26c.

pasili
ilsavo

;ę komunistai domas naujo “teisėjo” ga
vo “Amerikos bumas. Jis buvo pasodintas 

Lietuvį” traukti draugijos į kampą ir jam užrišo akis. 
vardu teisman. Savo, komu- Surinko po vieną dalykėlį iš 
nistų vardu, jie nedrįso to kiekvieno ten susirinkusio ir 
daryti, bet nutarė pavartoti sudėjo ant stalo po “teisė- 
pašalpinės draugijos vardą jo” nosim. “Teisė jas”paima 
tamsiam savo darbui. po vieną dalykėlį, gražiai 

Aš nesu “Amerikos Lie- apvarto. apčiupinėja ir pra-

įr nuba

tuvio” skaitytojas nei io ša
lininkas, tačiau šitokioms 
nešvarioms priemonėms ne

deda aiškinti: “Šis dalykė
lis, kuris randasi dabar ma- i 
no rankoj, ir kuris priklau-,

Gerbiama Administracija! 
šiuomi prisiunčiu money or

derį už prenumeratą 1941 me
tams, bet man nepatinka, kam 
"Keleivis” talpina apie pikni
kus, balius ir kitokius draugys
čių apgarsinimus. Iš tokių raš
tų nieko nepasimokinsi.

A. Peters.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Kampelis
PASLYDIMAS — MAŽAS 

1 DAIKTAS.

Paslydimas ant slydaus 
šaligatvio žiemos laiku yra 
paprastas atsitikimas, šitas 
“mažas daiktas,” kaip jį 
daugelis vadina, pasitaiko 
mažiems, dideliems, jau
niems ir ypač seniems. Viso 
Įvykio istorija yra trumpa: 
paslydo, sugriuvo ir susižei
dė. Aš pats kartą taip gra- 

i žiai paslydau, sugriuvau ii 
susižeidžiau — skilo nema
žas kaulas.

į Žmogus paprastai paslys
ta visai netikėtai. Tokis sly- 

įStelėjimas. tiesa, dažnai bu- 
j na mažas daiktas. Vieni pa
sikelia patys, kitus teftka 
pakelti ir kartais šauktis pa- 

i galbos. Pasikėlęs žmogus 
.paprastai susidraudžia, at- 
isitikimą palaiko už gėdą ii 
' nušlubuoja savais keliais, 
i Bet žiūrėkime, kiek tas ma
ržas slystelėjimas kaliais tu- 
iri reikšmės.

Pirma, tai gali būti tik 
paprastas “užsigavimas,” 

i kuris tuo laiku paskausta ir 
i greitai vėl pranyksta.

Antra, tai gali būti saičio 
(ligamento) bent kurio nors

—Sveikas, tėve! Ką šian-i dimas nereikalingas, ale į sąnario nigstelėjimas. 
dien man pasakysi? kaip Stalino karalystėj jo Trečia, gali Įvykti išsina-

__Maike atėjau pa- trūksta, tai prie makorkos rinimas sąnario, paprastai
—1;  primaišyt ir neblo- riešo ar kulnios.

Ketvirta, gali ivvkti ilen- 
kimas ar ilaužimas šonkau
lio.

Penkta, dažnai pasitaiko 
žalingas sumušimas pusiau 
(kryžiaus) arba bent kurios 
strėnų, kuris vėliau žmogui 
sukelia sunkiu komplika
cijų.

Šešta, gali Įvykti nuplyši- 
mas saičio nuo kaulo, arba 
paties kaulo svarbaus kam
pučio atitrūkimas.

Septinta, gali būti trūki
mas. lūžimas, skilimas vie
no ar daugiau kaulų.

Betgi paslydimą ir su

»ryt ir poiyt vėl galėtų nor- 
• mališkai kopti gyvenimo ke- 
kiais ir siekti gilios senat
vės.

Ne, žmonis pildąs svei
katos taisykles negali gy
venti be poilsio, negali gy
venti iritacijoje, negali gy-

gautos vietos jis gali pridėti 
šaltą kompresą, tai ir vis
kas. Už tokį sumanumą kai 
kada ir daktaras jį galėtų venti nuvargęs, piktas, sū. 
pagilti, šalti kompresai, mišęs ir paprastai peraival- 
pirmoje vietoje, sumažina gęs! Aišku, jis važiuoja pa- 
skaudėjimą, o antroje—kai kalnėn. Bet pradėk tokį 
kada sulaiko kraujavimą į “devynių pagundų” charak- 
raumenis ir išvengia didelio terį mokinti, kaip reikia gy- 
sutinimo. venti—vaje! Pamatysi, kad

Užgautas sąnarys ar pu- jis daugiau, žino ir už visą 
siau, ar šonkaulis reikalauja pasaulį. Kai žmogus žino 
daktaro atydos ir gydymo, ką kalba, tai dar nėra taip 
Čia yra svarbu ne daktaro bloga; bet kai jis nežino, 
uždarbis, o sąnario atitaisy- j kad jis nežino ką kalba, tai 
mas. kad išvengti nereika-įjau yra bloga. O tokių mu- 
lingų komplikacijų. įsų tarpe yra.

Antraštėje sakėme, kad į Sudėję keliatą ydų j daik- 
paslydimas yra mažas daik- į rasime, kad daugelis skai
tąs. Užbaigdami pažiūrėki- Rytojų turi panašius patyri-

Mainės Naujiems Lietam 
Pnnfėjus.

me, kaip geriausia išvengti 
tų mažmožių, tų nelaimių, 
apie kurias aukščiau kalbė
jome:

1. Nereikia vaikščioti, kai 
slydu. šlapia, tamsu, šalta.

2. Jeigu čeveiykų gumi
niai arba robiniai užkulniai

mus: vakaruškos per naktis, 
atsikėlimas ankstyvas, rū
pestis, mažmožio dėlei susi
jaudinimas. skubėjimas, 
staigus pavargimas, nerviš
kumas ir fiziškas kūno silp
numas. Vardan teisybės, 
dažnai tenka žmogui pasa-

gulimasakyti tau gudbai, ba išeinu - _ .. ..
jau i Naiurka pasitikti ^a$ dūmas išeina.
Smetoną. ' ‘ -Ro pnmaisyt?

—Pasitiks ji ir be tavęs, —Primaišyt džiovintų 
tėve. Girdėjau, kad tauti- arklio pyragų. Maike. 
įlinkai turi net ir komitetą —Nekalbėk niekų. tėve. 
tam tikslui sudarę. —0 kodėl tu sakai, vai-

—Taigi vaiuk to as ir no- ke. kad tai niekai? Aš traji- 
riu tenai būti, ba tas kurni- nau ir galiu tau pasakyt, 
tetas gali padalyti kokią kad smokas akurat toks, 
svinstvą. \ ieną misteiką kaip raseiskos makorkos. 
jau padarė. Pakvietė sočia- Ir priimr.as (luinas, gerklės 
listus, o tie atsakė. kad Šme- neerzina. Ypač tinka daini- 
tona jiems ni brat, ni svat, ninkams. ką operose dai- 
ir jie visai nenori jam savo nuoja. Tai kodėl tu mislini. 
lankos paduoti. Da pridūrė, vaike, kad Stalinas man ne- 
kad Smetona nėra joks pre- duotų praizo už toki išradi- 

ba jo niekas ne- ma? "

yra padilę ir slidus, juos i kytJ akls- kad jis
reikia nelaukus pataisyti. į Yra apsileidęs, kad jis yra 

3. Visados reikia žiūrėti ' apleidęs asmens higieną, 
kur koją kelti,_ kur stoti. j Ką žmogus turėtų daryti?

4• Ir išsigėrus neturėtųį Kad atsikratyti sveikatai 
vaikščioti. žalingų papročių, visų pir-

5. Reikia nešioti tinkami Į ma reikia pagrąsinti sau 
akiniai. , . į blogom pasekmėm ir vengti

Atsiminkite: uncija apsi-į to> kas prie tu pasekmių ve- 
saugojimo velta tono gydy- da. Yra'žmonių, kurie iš va. 
mosi. Dr. D. Pilka. į karo nusistato, kaip rytoj
FA. cvovata ei VCTA »'vtTlS' kaip bus atsargus. 
kai svtiKAiA 131 ^ pagaliau nusistato ir neper-

P AKALNĖN. sivalgyt.
Kuomet medžiu lapai pa- Negana to, kiekvienam 

gelsta, jie būna ‘ pasirengę į žmogui reikia tyro oro, kur
nukristi. Ir visai mažas ve- 
jalis juos lengvai nupučia 
nuo šakelės.

Kuomet žmogus pradeda 
pailsti begyvendamas ir no
rėtų šiek tiek daugiau pasil
sėti, jis pradeda svajoti 
kaip ilgai jis dar čia tęs sa

liuosai galėtų pakvėpuoti, 
pasivaikščioti, pasigerėti ra
mioje vietoje. Geras poilsis 
yra galimas tik pasiliuosa- 
vus nuo darbo atsakomybės. 
Sveikatą reikia pradėt tai
syti nuo tos vietos, nuo ku
rios buvo pradėta slysti pa-

zidentas. 
rinko.

—Ir tas tiesa. tėve.
—O kam tų rinkimų rei

kia. Maike? .Juk Paleckio 
irgi niekas nerinko.

—Todėl mes ir jo nepri
pažįstant.

—Yactumaru. Maike,
kad jus nieko nepripažįstat, baciiau.

_ , ... , griuvimą žmogus dažnai
--Todėl, Kad jis neprak- palaiko mažu daiktu, 

leve
'-6 kodėl ne praktiškas? . Nfestelejimąs ar patem- 
-Todėl, kad pas Staliną 5alto arba ^gavimas

arkliu nėra ” kr.vziaus raumenų nėra jau
—Tai kndčl m Maike taiP menkas daiktas. Saito

pirma to nepasakei" man? ?u{rukin??s ,nao kaul? .rei’ 
Aš už dvka savo galva tur- kajauja ilgo laiko atgal jam

vo dienas. Tokios aplinky- kalnėn. ir tikrai nuo tos vie- 
bės verste verčia jį rimtai kur įvyko klaida. Rei- 
pagalvoti - apie du svarbius ' kia viską pradėti iš naujo.
reikalus — sveikatą ir gyvy- Sveikatos reikale visados 
bę. Sveikata nėra prekė: jos reikia būti laimėtoju! 
nusipirkti už pinigą negali-; i>. o. Pilka.
ma. Dar blogiau yra su gy- i______  _
vybe: apie ją ir derėtis ne
galim—čia yra. čia nėra. t 

Pasitaiko momentai, kuo-

Sovieių Rusijoj Su
stojo Traktoriai.

Mes pripažįstam teisin 
gumą. tėve.

—G pinigus ar pripa
žįstat ?

—Jeigu jie geri. tai pri
pažįstam.

—Ar yra ir negerų pini
gų?

—Taip. tėve. yra. Pavyz
džiui. kaizerio markės ir ca
ro rubliai šiandien jau netu
ri jokios vertes ir mes jų ne- 
pripažįstam.

-O kaip Stailno rubliai,

—0 kodėl 
klausei, tėve?

—Jes, Maike, čia aš pats 
kaltas. *

tu manęs
prigyti. Be to, sąnarys dar 

ne- §a^ ^uti išnarintas, kuris 
reikalauja tikrai atsargaus

* ištyrimo (išegzaminavimo) 
ir tinkamo subintavimo ar
ba ir įgibsavimo.

Kai saitas su mažytėmis 
gyslelėmis sąnario srity 
uuksta, kraujavimas ir pa- 
mėlynavimas tuojau įvyks
ta užgautuose raumenyse. 
Iš to kyla tinimas ir skaudė
jimas. Išsiliejęs kraujas į

met žmogaus gyvenimas

JAU PRADEDA TRUKTI 
NAMŲ MIESTUOSE.
Portsmoutho mieste, Ne\v 

Hampshire valstijoj, links
ta jau 2.000 namų. nes į lai
vu dirbtuves privažiavo
7000 nauju darbininku, o raumenis, žinoma, ten ilgai 
miestelis nedidelis, atlieka- nebūna. Jis greitai skiriasi į 

Maike? Ar už juos galima mų patalpų neturėjo. Todėl dvi dalis, skystąją ir tiršta- 
nauįa cibuka nusipirkti? vieni darbininku turi važi. jų- Skystasis kraujas, pava.

—Tai priklauso nuo to, nėti i Portlanda (50 mylių.dinus paprastu terminu, 
tėve. kaip ilgo cibuko tu kelionė), o kiti važiuoja net'tuojau susigeria atgal į rau- 
nori. i Norvvoodą, Mass.. 80 mv- mems ir apytakos takais nu-

—Ar žinai. Maike. kodėl iių atstumo. bėga į sisteminę cirkuliaci-
aš to klausiu? ----------------- i ją: gi tirštoji dalis pasilieka

—Nagi? DIDELIS GAISRAS NEW į vietoje ir sudaro adhezi jas
—Aš girdėjau. kad Lie- BRITAINE. ‘ir kitokias komplikacijas.

' Pasekmės paprastai būna 
tokios, kad sąnaiys netenka 
jėgos, palieka silpnas, ir 
dažnai deformuojasi. Jeigu 
surinktume grupę bent iš 
100 šleivakojų, plaštakojų, 
silpnakojų. mes rastume, 
kad kiekvienas iš jų yra ka
da nors savo koją slystelė
jęs, kryptelėjęs, nigstelėjęs.

Be to, paslystant ir par- 
puolant, žmogus dažnai už- 
sigauna strėnas, sukrečia 
pusiau, sujaudina sąnarius 
Ir štai kur įvyksta gyvenime 
katastrofa, kai keliatas die
nų ar mėnesių vėliau skau
dėjimas pusiau suparaly
žiuoja žmogaus judėjimą.

Toki užsigavimai nerei
kia i>alaikyti tik menknie
kiu. kaip daugelis daro. Da
bar kyla klausimas, kas da. 
?yti. Žmogus j»ats nedaug 
ka čia gali darvti. Prie už-

tuvos komisarai duoda pral-
zu< nz gerus išradimus.

—Bet tėvas iuk nesi išra
dėjas. todėl dovanų negali 
gauti.

—O ką tu gali žinot. Mai
ke, kad ne išradėjas? Aš 
turiu išradęs gerą daiktą ir 
as misiinu, kad Stalinas tu
rėtų man duot nesiektą at
lyginimą. jeigu tik jo pini- 
trai nors kiek giliuoja.

Gera išradimą, tėve. 
Ame.ikoje lengviau par 
duot. negu Sovietijoj.

Xc, Maike, mano išra
dimas Amerikoj negiliuoja, 
ba čia cigarų užauga į va
rias.

Nesuprantu, tėve. apie 
ką tu kalbi.

Matai, vaike.

Britain, Conn. — 
Sausio 3 naktį čia išdegė 
miesto centras. Ugnis sunai
kino viešbutį ir 4 biznio bil- 
dingus. Nuostolių padaryta 
už $300,000.

RADO SUŠALUSI 
ŽMOGŲ.

VVorcester. Mass.—Perei
tą sąvaitę netoli nuo čia bu
vo rastas sušalęs Warren 

” Yapp. 54 metų amžiaus vy
ras. Jo lavonas buvo pusiau 
įmirkęs upelyje.

PER KALĖDAS KARAS 
BUVO SUSTABDYTAS.

Per Kalėdas vokiečiai 
Anglijos miestų nebombar- 

aš turiu davo ir anglai nebombarda- 
išradęs spasabą kaip padau- vo Vokietijos miestų. Bet 
gint tabaką. Amerikoj taba- Albanijoj ir Afrikoj mūšiai 
bas civu-. ta' čia mks išra. ėįn kaip paprastai,

tampa supainiotas neišriša 
mais klausimais. Dėlto dau
gelis netenka kantrybės gy
venimą betaisyti ir leidžia 
sveikatą slysti pakalnėn. Ir 
gerai yra pasakyta: slysti 
pakalnėn! Bet grąžinti ją 
atgal, pakelti ją vėl aukš-

Nėrn gazolino, nes Stalinas
atiduoda jį Hitlerio or

laiviams.

KOLCHOZAMS LIEPIA 
AUGINTI ARKLIUS.

Sovietų Rusijos žemės u-
____ k*° komisariato laikraštis

tjm, kad ji užimtų aukščiau- ‘‘Socialističeskoje^ Zemle- 
sią vietą, kad ji vėl trium- dielije straipsnių genioje 
fuotų, kaip seniau darė, nė-' pu,'°do į tai, kad kolchozai 
ra taip lengvas daiktas. ' sovehozai turj auginti 

„ A .. . ■, daugiau gyvulių, nes jau da-
Retkarčiais padalęs gy-1 ^al. traktoriai stovį be dar- 

venimo apžvalgą, žmogus bo dėl benzino stokos. Ypač 
randa savo užrašuose kad; reikalaujama> kad butų au. 
būdamas 25, 30. 3o metų jis gjnamį arkliai. Nors Rusija 
ne1 svajot nesvajojo apie j pavergtojo Kaukazo gau- 
sveikatos taupymą. Mirties na daug naftos, bet tuo pat 
pavoju tuomet nei galvon metu bijodama užpykinti 
neateidavo, šiandien yra ki. yokjetjją, jj benziną stato 
taip: šiandien sveikata slys-, agjes valstybėms. O pačioje 
ta pakalnėn; siaiuben jau į jjusjj°je traktoriai negali 
kįla klausimas: koks bus ry- į ^judėti, nes nėra skystojo 
tojus? Kiek daug tų lytoj u: L.;'
dar teks matyti?

Kaip daug žmogus nebū
tų nupuolęs gyvenime, kiek 
jis baimės neįsivaizdintų, 
jis vis tik gali dar ilgai pa
gyventi ir daug nuveiKti, 
jeigu tik pas ji yra noro, pa
sitikėjimo savimi ir vilties.

Žmogus dažnai sulaužo 
visas sveikatos taisykles, 
nei žengia visus gamtos įsta
tymus, manydamas, kad 
sveikata galima taupyti ir 
prie vidurnakčio žiburio. 
Tokis sveikatos taupymas, 
kaip dažnai būna pastebė-

Numato Ilgą Karą.
Karo gamybos direkto. 

rius Knudsen pareiškė aną
dien. jog prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė vyriausią
ją kontrolės tarybą šalies 
apsaugos darbams dėl to. 
kad tarptautinė situacija y- 
ra labai i>avojinga ir kad 
dabartinis karas “negali būt 
pabaigtas kariaujančių val
stybių susitaikymu nei nusi
leidimu.”

Vadinasi, Washingtonas
ta, yra “deginimas žvakės Į yra įsitikinęs, kad nusileidi 
iš abiejų galų.” Toks žvakės • mo nebus ir nebus susitaiky- 
eikvojimas, žinoma, neilgai i mo. Jeigu taip, tai karas tu- 
tęsiasi. Kad sveikata visai! rėš eiti iki viena ar kita pu-
nenuslystų pakalnėn, ir kad 
nesutirptų, kaip ta žvakė, 
žmogus viduiTakty privalo

sė suklups. Matyt, tokio nu
sistatymo yra ir Anglija. O 
jeigu taip. tai šis karas gali

pamiegoti, ir ne tik pamie- (užsitęsti daug ilgiau, negu 
poti. bet »ferai pasilsėti, kad i paprastai žmonės mano

■ Vietoj “šviesiausiojo Niką* 
į tojaus,** parsidavėliai garbi*

na “šviesiausi Staliną.**
i
i Tik šiomis dienomis atėjo 
; iš Lietuvos platesnių žiniij 
i apie tai, kaip tenai buvo mi- 
' nima Rusijos revoliucijos 
'23 metų sukaktis. Bet vietoj 
pagerbti pirmuosius revo
liucijos karžygius, buvo 
garbinamas “šviesiausis’’ 
Stalinas, kuris tuos karžy
gius iššaudė ir sutrempę sa
vo purvinais batais viskę, 
kas jų buvo laimėta. Parsi
davėliai garbino tą despotą, 
kuris pavergė ir pačią Lie
tuvą, kurią pirmieji revoliu
cionieriai buvo paliuosavę 
iš po caro jungo.

Štai kaip tos iškilmės 
naujam Lietuvos pavergėjui 
išrodė:

Valstybės teatre šventės 
išvakarėse buvo sušauktas 
posėdis, kuriame dalyvavo 
Kauno miesto komunistų 
partijos, sovietinės Lietuvos 
valdžios, profesinių sąjun
gų, komunistinio jaunimo 
oiganizacijos ir okupantų 
raudonosios armijos atsto
vai. J. Paleckis pasakė kal
bą. kuri, kaip ir galima bu
vo laukti, pasibaigė šiais žo
džiais: “Spalio revoliucijos 
laimėjimų nuolatinę pažan
gą ir naujus tolimesnius lai
mėjimus užtikrina tai. kad 
budriausiu jų saugotoju ii 
socialistinio gyvenimo vai
rininku yra genialusis revo
liucijos strategas, didysis 
musų mokytoj. ' ir vadas 
draugas Stalinas.” Po to bu
vo paskirtas prezidiumas. 
Pirmuoju į prezidiumą bu
vo pasodintas sovietų Są
jungos Įgaliotinis Pozdnia- 
kovas, kuris Lietuvos Ne
priklausomybės laikais bu
vo sovietų pasiuntinys Kau
ne. Antruoju atėjo Lietuvos 
komunistų partijos sekreto
rius ir lietuviškosios čekos 

i viršininkas Sniečkus, pas- 
j kum Paleckis, žydelis Mes- 
kupas. kuris anksčiau vadi
nosi “Adomas” ir vadovavo 
pogrindžio darbui prieš Lie
tuvos nepriklausomybę, ki- 

j tas Lietuvos komunistų par. 
įtijos centro komiteto narys 
į “draugas” Šupikovas, Kau- 
įno miesto kompartijos ko
miteto atstovas Paraščenko, 

į “Tiesos” redaktorius Zimo- 
Į nas, valdžios nariai, be to, į 
prezidiumą buvo priversti 
eiti keli lietuvių inteligen
tai. kaip prof. Purenąs, dr. 
Kuzma ir artistas Kipras 
Petrauskas. I prezidiumą 
buvo pakviesti taip pat de
legatai atvykę iš Minsko. 
Rygos ir Talino. Po to sekė 
“garbės prezidiumas,” ku- 
rin, savaime suprantama, 
oateko Stalinas ir kiti 
Kremliaus hurdingieriai.

Pirmas kalbėjo komisarų 
tarybos pirmininkas Gedvi
lą, o po to delegatai iš Mins
ko, Rygos ir Talino. Šie trys 
atstovai kalbėjo savo gimto
mis kalbomis, tačiau kiek
vieną kartą ištaras jiems 
Stalino vardą, salėj suorga
nizuotai rėkikai rėkė iš visų 
savo gerklių: URAAAA! Ir 
tų kalbėtojų kalbos buvo 
jau iš kalno taip paruoštos, 
kad beveik kas trečias žo
dis buvo Stalinas.

Vėliau į sceną buvo su
nešti Stalino ir kitų Krem
liaus burdingierių abrozdai. 
Tuomet scenon buvo iš
stumtas drebančiom koju
kėm kažin koks vaikutis, 
kuris turėjo rankutėj bolše
vikų parašytą jam “prakal
bą.” Skaitant vaikui tą 
“prakalbą,” beveik nieko 
kita nesigirdėjo, kaip tik 
“ačiū mylimiausiam musų 
tėvui, geriausiam viso j»a- 
saulio vaikų draugui, švie
siausiam Stalinui...” Ir tuos 
Jodžius jam tariant, bolše

vikai vėl bliovė iš visų plau
čių: URAAAA!

Po to atėjo scenon kažin 
koks bolševikų agentėlis ir 
dvylinkas susilenkė prieš 
“šviesiausiojo’ Sta’ino pa
veikslą, paaiškindamas, jog 
jis “pokloną” padaręs “val
stiečių vardu.” Tada Stali
no garbintojai ir vėl pradė
jo rėkti: “ura.”

Pagaliau išėjo scenon 
okupantų lakūnų delegaci
ja, kuriai Lietuvos pardavi- 
kai irgi kėlė didžiausias 
ovacijas. Vienas raudonar
mietis ėmė rusiškai kalbėti, 
ir plačiai aiškinti apie tai, 
kad. girdi, jis suprantąs, jog 
dar teksią lemiamai susikir
sti su “kapitalistiniu pasau
liu,” bet jis kovą laimėsiąs. 
Pasak jo, “bloga bus prie
šui,” nors salėje ir taip ko
munistų buvo žmonių, ku
rie tuo momentu pagalvojo, 
kaip “gera” buvo raudonar
miečiams pereitą žiemą, su
sitikus su 70 kartų silpnes
niais suomiais...

Posėdis buvo baigtas te
legramų paskaitymu Stali
nui. Molotovui, Kalininui ir 
Timošenkai. Telegramose, 
po įprastų frazių, primena
ma, kad “priekyje mus lau
kia dideli sunkumai, kad 
musų socialistinė statyba 
lydima klasinių priešų pasi
priešinimo.’’ Toliau sako
ma. kad “visa musų liaudis 
budės mobilizacinėje pa
rengtyje ir jeigu priešas 
primes mums karą, tai Lie
tuvos dai bo liaudis su gink
lu rankoj tvirtai gins sovie
tų sienų saugumą.”

Lietuvos gyventojai, pa. 
tyrę apie šiuos karinius pa
sirengimus, nors visą laiką 

į jiems tvirtinama, kad “ge- 
I nialusis Stalinas išgelbėjęs 
Lietuvą nuo karo,” dar la
biau susirūpino savo ateiti
mi, ypač dar “šventinėj” 
nuotaikoje sužinoję, kad 
Molotovas išvyko į Berlyną.

Lapkričio 7 d., esant Šal
tam drėgnam orai. fabrikų 
darbininkai ir įstaigų tar
nautojai buvo išvalyti į gat
vę, kur turėjo dalyvauti de
monstracijoje. Parade daly
vavo okupantai raudonar
miečiai. Pirmoje vietoje 
taip pat žygiavo mokyklų 
jaunuomenė.

Senesnieji Kauno gyven
tojai prisiminė, kad Nikalo- 
jaus laikais taip pat mokyk
lų vaikai buvo verčiami eiti 
demonstracijose ir reikšti 
“ištikimybės” jausmus bal
tajam carui. Dabar buvo 

įnešamos Stalino, Timošen- 
• kas, Molotovo ir kitų Krem. 
į liaus šventųjų ikonos. Dau
gelyje vietų užrašai buvo 
rusų ir žydų kalbomis. Sa
vaime suprantama, kad ofi- 
cialinė statistika skelbia, 
jog dalyvavę ne daugiau ir 
ne mažiau, kaip 100,000 
žmonių. Parado metu “gar
bės” tribūnoje pirmoje vie
toje stovėjo Pozdniakovas, 
po jo čekistas Sniečkus, 
“draugas” Meskupas-“Ado
mas,” o tik iw to Paleckis ir 
kita “valdžia.”

Panašios demontracijos 
buvo surežisuotos Vilniuje 
ir kituose miestuose. Kai dėl 
Vilniaus, tai oficialinė sta
tistika, matyti, apsiriko: pa
rašė, kad dalyvavo ilgi 
100,000 žmonių, tuo tarpu 
turėjo parašyti, pagal Vil
niaus gyventojų skaičių, 
bent 200.000 žmonių. Ma
tyt, ši skaitlinė buvo parašy
ta Maskvoj, todėl niekas čia 
nedrįso ją pakeisti. Ištikni 
gi, su visais žydais ir rau
donam! iečiais galėjo būti 
apie 10.000 minia.

Cambi idge’uje Naujų Me
tų naktį vagys įsilaužė į 
Sears Roebuck kompanijos 
sandėlį ir pavogė 4 kailinius 
po $140 vertės.

i
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ADAMS RIVER, ONT.

Žinios iš miško 
gyv.

šios apylinkės miškuose, 
kur mes dirbam, yra kelios 
kempės. Darbininkai čia 
dilba daugiausia akordu 
(pieee work). Jie kerta po
piet malkius. Už nukirtimą 
vieno kordo moka $2.20. 
Kordas turi 8 pėdas ilgio. 4 
pėdas pločio ir 4 pėdas aukš
čio. Tokią krūvą reikia ne
tik sukirsti, bet ir sukrauti. 
Jei miškas pasitaiko geras, 
tai per dieną galima pada
ryti du kordu, o kartais ir 
daugiau. Bet kuriam pasitai
ko prasta vieta, tai uždirba 
vos tik valgiui, nes už paval
gymą kompanija paima iš 
dienos uždarbio 95 centus. 
O kurie dirba nuo mėnesių, 
tiems yra įsakyta sukirsti 
per dieną nemažiau kaip 
vieną kordą. Kas to nepada. 
ro. paleidžiamas iš darbo. 
Bet kai miškas pasitaiko rč- 
tas, rąstus reikia toli nešio
ti, tai kordą padalyti per 
dieną labai sunku, todėl 
darbininkai čia nuolatos 
meta darbą ir eina į miestą 
uždarbių jieškoti. Tai taip 
čia žmonės ir keičiasi: vieni 
bėga iš miško, o kiti traukia 
į mišką.

Vieta čia pelkėta ir šla
pia. Žemė buvo dar neįšalu
si, kaip prisnigo daug snie
go, todėl dirbti labai biau- 
ru: per sniegą {klimpsti į 
purvyną ir vandenį. Vaka
re darbininkai pareina iš 
darbo į kempę, kaip antys.

Vieną vakaią vienas dar
bininkas pareidamas šlapias 
paklydo miške ir per naktį 
išbuvo girioj be valgio ir be 
šilimos. Pavalgius visiems 
vakarienės ir jam nepasiro
džius, formanai išėjo jieško
ti jo ten, kur dirbo, bet jau 
nerado. Mat. keliant me
džius darbininkams pasitai
ko sunkiai susižeisti, taip 
kad negali pareiti į kempę, 
todėl formanai ir eina žiū
rėti. ar neguli kur sužeistas 
žmogus. Vienam nesenai 
nukilto 3 rankos pirštus, tai 
reikėjo gabenti i ligoninę.

Tenka pergyventi ir kito
kių nesmagumų. Štai, pa
vyzdžiui, kas atsitiko grįž
tant mums iš laukų darbų 
Manitobos ir Saskachevvano 
provincijų i miško darbus 
šitoj Ontario provincijoj. 
(Mat. vasaros metu miško 
darbininkai vyksta pas far- 
rnerius dirbti, o žiemai vėl 
grįžti į girias.) Apie 70 dar
bininkų Winnipego gelžke- 
lio stoty sulipo į prekių 
traukinį, kuris ėjo į Kenorą. 
Ont. Be? gelžkelio tarnauto
jai, matyt, davė telefonu ži
nią į Kenorą, kad tiek daug 
žmonių važiuoja “freita.” 
nes kaip tik traukinys atėjo 
į Kenorą. tuojau jį apsupo 
{Milicija ir geležinkelio tar
nautojai. Suėmė visus 70 
darbininkų ir nuvarė į poli
cijos daboklę. Tenai parei
kalavo, kad kiekvienas su
mokėtų gelžkelio kompani
jai po $4.50 už traukinį. Ku
rie užsimokėjo, tuos jialei- 
do, o kurie sakėsi neturį pi
nigų, tuos nubaudė išsėdėt 
po 4 paras policijos da
boklėj.

Tai da pirmą kartą Keno- 
ros policija taip pasielgė su 
miško darbininkais. Pirma 
nieko nesakydavo, kad ir 
matydavo darbininkus taip 
važiuojant. Kadangi mes čia 
beveik visi fiažįstami. tai tie. 
kurie turėjom nusipirkę ti
kėtus, dabar erzinam tuos, 
kurie gavo belangėj pasė
dėti.

Būdamas Kenoroj aš nu
tariau aplankyti tenai apsi
gyvenusius lietuvius. Žino
jau, kad tenai gyvena drau
gai Bucevičiai. Klausinė
jant. iš pavardės niekas jų

nežinojo; bet kai pasakiau, 
kad jie geri kalviai, tai be
veik kiekvienas svetimtautis 
žinojo, kur jie gyvena. Kai 
tik nuėjau prie jų sodybos, 
tuojau paprašė mane į vidų, 
pavaišino alum ir aprodė sa
vo gyvenimą. Jiedu yra du 
broliai ir abudu kalviai, sle- 
soriai, puikus mechanikai, 
turi jau nusipirkę ir nuosa
vą namą. B. P. Bucevičius 
sako: “Jau dabar nenorė
čiau dirbti kompanijai ir 
klausyti boso. Turiu jau 
apie $10,000 pinigų ir jieš- 
kau vietos, kur galėčiau ge
rą mašinšapę nusipirkti, 
tuomet ir tau duočiau dar
bo.”

Toliau išsikalbėjom apie 
lietuvišką spaudą. Draugas 
B. P. Bucevičius sako: “Da
bar tai jau ir aš įsitikinau, 
kad iš visų lietuvių laikraš. 
čių ‘Keleivis’ yra geriausis 
ir teisingiausis. Jis visuo
met eina tuo pačiu demo
kratijos keliu ir teisingai nu
šviečia pasaulio įvykius. 
Dabai* ypatingai jis paduo
da daug įdomių žinių iš Lie
tuvos.”

Žiemai drg. Bucevičius 
ketino- da užsisakyt ir “Nau
jienas.”

Paskui aplankiau ir dr-gą 
B. Kulikauską, kuris turi pa
sistatęs sau puikų namelį 
prie miškelio ii' turi visokių 
medukų prisisodinęs. Jisai 
dirba prie namų statybos 
kompanijos, tai pats prižiū
rėjo ir savo namo statybą. 
Pasikalbėjęs su juo norėjau 
grįžti miestan, bet jis manęs 
neišleido. Sako, palauk, tuoj 
bus vakarienė gatava. Žinai, 
sako, kad aš skaitau “Kelei
vi,” o ypatingai mėgstu stu
dijuoti jo Moterų Skyrių, 
kurį veda draugė Michelso- 
nienė, tai valgyt jau moku 
pagamint gerai. Ir pasirodo, 
kad virėjas tikrai iš jo ge
ras. Kad pagamino tomei- 
čiu sriubą, tai aš tokios da 
nebuvau valgęs. Pradėjau jį 
girti. O drg. Kulikauskas sa
ko: “Pas mane ateina viso
kių lietuviškų laikraščių, bet 
‘Keleivį’ myliu geriausia. 
Jame yra daug gerų patari
mų ir ji skaitydamas žmo
gus gali išmokti daug nau
dingų dalykų.” Sako, gal 
teks ir lietuvaitės merginos 
per “Keleivį” pajieškoti, 
nes jau reikia namų šeimi
ninkės. Prie svetimtaučių 
merginų jis sakosi neturįs 
patraukimo.

Reikia pasakyti, kad drg. 
Kulikauskas yra gana rim
tas, pažangus, socialistinių 
Iiažiurų vyras, turi gražiai į- 
rengęs nuosavą namą ir jam 
jau vertėtų apsivesti.

Draugiškai pasišnekučia
vę, paspaudėm viens kitam 
ranką, palinkėjom viens ki
tam geros kloties, aš padė
kojau jam už vaišes ir išva
žiavau į Adams River prie 
miško darbu.

AČIŪ!
Labai ačiū “Keleivio” ad

ministracijai, kad davė man 
keliatą adresų pas Toronto 
’ieluvius. Nuvykau tenai tie
siai pas draugus Frenzelius. 
-Jie pasirodė labai malonus 
ir svetingi žmonės, priėmė 
mane labai draugiškai. Bet 
galva man čia pradėjo dau
giau skaudėt, negu Montre- 
ale. Di”g. Frenzelis nuvežė 
mane ligoninėn, kur išgulč
iau 4 sąvaites. Ten man nu
ėmė net 14 X-ray nuotraukų 
nuo galvos, jieškodami 
skaudėjimo priežasties. Da
bar jau sveikstu ir noriu vie
šai pasakyti draugams Fren- 
zeliams ačiū už jų pagalbą 
man. Tokius gerus draugus 
pirmu kartu Kanadoj ra
dau J. Smitk

KELEIVIS, SO. BOSTON

KĄ SAKO APIE KARĄ tYMŲS ŽMONES
cių oilaiviai. Ir. pagaliau, 
vieną lytą norvegai pabu
do ir pamatė, kad į jų kraš
tą jau susikraustė vokiečiai. 
Užėmę tą šalį, okupantai 
paskelbė norvegams: “Mes 
atėjom apsaugot jus nuo 
anglų.”

Korespondentas prana
šauja, kad taip dabar gali 
atsitikti ii* su Airija.

Senatoriai klysta!
Kaip senatorius Vanden-

Vokietijai
karas laimėti, tai ji gali lai
mėt jį tik per 6 mėnesius.
Jeigu per tą laiką ji nelai- 

i mės, tai ji nelaimės visai.
I Taip sako Amerikos ka
ro dalykų žinovas, maj.
George F. Eliot, kuris raši
nėja spaudai straipsnius mi- 
litariniais klausimais.

Karas bus nulemtas tarp 
Vokietijos ir Anglijos, jis 
sako. Vokiečiai gali jį lai- 
mėti tiktai jaimdami Ang- . u.
lijos salą. Iki ta sala nebus Whtpi’ris J[oia llž r^iau- 

1 paimta, ji bus ta papėdė, iš e, . . .V?Uos’aiglų orlamai nuo-^nS^zid^ R^’ 
latos bombarduos Vokieti- ™

įjos miestus, o anglų laivy- . Da«kelbė net ir ralvcas
SS“™ tokia

>emtis. TaiP kitko siūlociams Angliją. Vokietija k , VnL-iotiiu naeitvankti™-oK ^°^XaklŠtrauktų
1 atakų ir jos laivynas galėtų, «p j labai klaidingas 
išeiti Atlanto vandenyną- lt BūB

knkiiM to» >^ikalaujama ne-! gali užimti ją tik per kokius galimų dalykų, būtent, kad
1 vS jautenyS nes naciai išsižadėu* up
ynus jau išnyks, nes po se davimu. Nelaimei visi mes 
šių menesių Amenkos pi a- £jnom kad valstybės, kurių

e armijos nėra sumuštos, sa-
vusi, kad galės pagaminti vo užkariavimų neišsižada,
hm 3 ivistiek kad ir visi Amerikos
tni-u senatoriai to reikalautų,
tams išlaisto ktek reikia ' - “»eiai - 8 okul*uot«

turi pasiūlyti 
is valstybėm*

Brazilai Svečiuose Pas Mus,
- "'i

H ’ ' 1Lzl J

Penktas Puslapis

GINČAS DĖL DĖSTOMOS 
KALBOS VILNIAUS UNI

VERSITETE.
Vilniaus universitete bu

vo kilęs konfliktas dėl dės
tomosios kalbos. Lenkų ir 
žydų studentai reikalavo, 
kad paskaitos butų skaito
mos jų kalba. Bet paaiškė. 
jo, kad 80 nuoš. studentų 
pakankamai moką lietuvių 
kalbos. Todėl nuspręsta, 
kad pagrindinė dėstomoji 
kalba turi būti lietuvių. Bet 
tudentai, nemokantieji lie

tuvių kalbos, gali egzami
nus laikyti rusų arba lenkų 
kalbomis.

šiame vaizdely matosi du Brazilijos karininkai (be kepu
rių), kuriedu aplankė Jungtinių Valstijų naujokų lavini
mo stovyklą Texas valstijoj. Jiedu buvo nustebinti, kad 
šalia žvaigždėtos vėliavos buvo iškelta ir Brazilijos vėlia
va jiems pagerbti.

; kraštų pasitrauks, tai jie pa------------------------------------------------------------------------------------
sitrauks tik tada. kada jų IŠRADO NAUJĄ KULKA- į džiami, toks bus apšaukta: 
armijos bus sumuštos, arba SVAIDį.

ŠALINS IŠ MOKYKLŲ 
NEBOLŠE VI KIŠKAS 

KNYGAS.
švietimo komisariatas į- 

sakė visų Lietuvos mokyklų 
vedėjams pašalinti iš mo-' 

; myklų bibliotekų “antiko
munistinės ir klerikalinės li- 

. teraturos knygas.” Tokiu 
į Hudu iš mokyklų bus išimta 
j didžiuma knygų, nes nepri- 
| klausomoje Lietuvoje ko- 
‘ munistinės ir antireliginės 
| literatūros nebuvo. Mokyk
lų bibliotekoms knygas atei
tyje patikrins ir išsiuntinės 
pats švietimo komisariatas.
INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.

Puiki naudinga knyga, aprašyta 
katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslu. 215 nusl........................$1.OU

smetonininku’
UitLrit i. i kada Jie pamatys, jog Ame-, Harringtono & Richardso- ti dar “likviduotas 

irikos pagalba Anglijai yra;no ginklų dirbtuvė Worces- 
nm, jau duot jam P»itokia didelė ir greita, kad teryje išvystė naują mažutį

Alkios nuomonės žlugimas naciams yra neiš-; kulkasvaidį, kuris kainuoja 
Jokios nuomones yra vengiamas. ! tik $85 ir sveria vos 6i -» sva-

Michigano valstijos senato-; išvada iš to aiški: Ame-; ro. Per minutę jis duoda 500

ir galės bu-

AMERIKA DUOSIANTI 
KINIJAI 400 ORLAIVIŲ.

Washingtono žiniomis.
rius Vandenbergas, vienas i rika turi remti Angliją vi-! šūviu irmušaper 300jardą ateinantį pavasarį ši šalis

į^ sais galimais budais. i Iki vasario mėnesio ši firma duosianti Kinijai 400 grei-
liacijonistų. Amerikos vai-, ----------------- , i tikigi galėsianti pagaminti tujų kovos orlaivių. Dabar
dzia, jis sako, turėtų pasiu- TREČDALIS DANUOS įp0 500 tokiu kulkosvaidžiu kiniečių armija orlaivių be-
JjJ PvSinii DARBININKŲ BE DARBO į dieną, o apie balandžio veik neturi, o jeigu ir turi

norfAd i J1 Kainos pakilo 70 nuošimčiu, mėnesį pagaminsianti jau 
bu* teisinga 11 pastovi, jei- . ri , ~ • no 1000 i diena Tais kulka,
eu viešoii Amerikos žmonių; Associated Press prane- P° nieną. lais KuiKa-

nUnui* >ša kad nuo to laiko kain svaidziais labai uzmteresuo- .opinija tokiam planui pn- sa- .Kąn “uo Lo lamo, įsap . , • • Amer:vos noiįjnu orlaiviams. Japonu bom.tartų. O jei Hitleris atsisa- naciai okupavo Daniją, į'®n?lal Amerikos poli-, P biresni,
kj-tą šitokiom išlygom katą . i negu rusų :lengvieji orlaU

kiek rusiškų lėktuvų, tai ne
daug esą verti, nes nepri
lygsta savo greitumu japo-

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau ONOS LUKOŠIŪTĖS 

po vyru Simonaiticne; girdėjau gy
vena East N’vw York, N. Y. apart- 
ment house. Paeina iš Lukiu kaimo. 
Vištyčių parapijos. Suvalkų guberni
jos. Kurie žinote kur ji randasi ma
lonėkit pranešti jos adresų, busiu la
bai dėkinga, arba pati malonės atsi
šaukti. Uršulė Suginta G»)
8052 East Forest. Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

baigti. “tada aš pilnai sutik
čiau su prezidento Roose- 
velto planu,” sako Vanden
bergas. Tada jis jau sutiktų,i i •! * i a* a i** **•

go daugiau kaip 70 nuošim
čių. Pabrango viskas dėl to, 
kad gamyba visai nukrito. Socialistinio
Pavyzdžiui, kur pirma buvo komisariatas paskyrė 

kad reikia duoti Anglijai gaunama 100 kiaušinių, da- atstovus provincijos mies- 
visokeriopą pagalba, “vis- bar gaunama tik 44; pieno tuose ir apskrityse. Panevė- 
tiek kad ir mums ‘patiems vietoj 100 kvortų, gaunama žio skyriaus vedė ju paskir- 
tektų į tą karą įsivelti.” 69 kvortos: kiaulienos vie- tas Garba Leiba, Zarasų ap-

______  toj 100 svarų, pagaminama ski ities skyriaus viršinin-
Naciai rengiari užimti Ai- tik 86 svarai. Ir taip toliau, ku Mačinovas Jefimas, o 

riją. Matosi tok* pat pasi- P™ to visko. 130,000
ruošimas, kaip prie* Norve- žmonių Danijoj dabar \Ta 
gijo* užėmimą. ! darbo. Tai beveik trečda-

šitokį daiyka pastebi Ife vbų Danijos darbininkų.
Paul Malion, vienas Wash. . Okupuotose šalyse visur
ingtono “kolumnistų.” Jisai zmonems vargas-__________
pabrėžia įdomų faktą, kad
nacių kontroliuojama spau-

negu
NEI VIENO LIETUVIO. viak kuril3 tikslas turi būti 

. . ' pnesa persekioti. Dabar sl
api upmimo (Uacija tenai esanti tokia:

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, gražios išvaiz
dos. lengvo svorio tarp 125—l.’Jo sv. 
tarp 40 ir 45 metų amžiaus. Turi mo
kėt rašyt ir skaityti, laisvų pažiūrų 
ir nuolaidaus budo. Su pirmu laišku 
ptašau prisiųsti savo paveikslą. į 
rinitą laišką atsakysiu. Aš esu naš
lys. pusamžis, aukšto ūgio, gerai at
rodau. Adresas: Star.ton <♦>)
307 Sterling st., Brooklyn, N. Y.

savo

Kauno apskrities skyriaus 
vedėju Kacas Iser-Beras.

Žydeliai, žinoma, visu 
pirma rūpinasi saviškiais. O 
jeigu kuris lietuvis pradės 
skųstis, kad lietuviai skriau

japonų bombanešiai at
skrenda kiniečių pusėn, su
bombarduoją jų kelius, iš
griauną tiltus, susprogdą 
amunicijos sandėlius, ir lai
svai sau nuskrenda atgal. 
Rusiškieji kiniečių orlaiviai 
negali priešo pasivyt. Todėl 
Amerikos orlaivių firmai 
Curtis Wright korporacijai, 
busią* duotas iš Washingto- 
r.o leidimas pastatyti kinie
čiams 409 greitųjų kovos 
lėktuvu.

Sveikata—Brangiausių 
Turtas.

NAUJA VAISTU KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapaįs. Joje teina 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik s5 centai. > 
Kaina su prisiuntimu ?1."O. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas; (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
218 W. Fourth St-. So. Boston. Mass.

da paskutinėmis dienomis 
pradėjo kelti lermą. buk A- 
merikos laivai ruošiasi per 
Airiją gabenti ginklus Ang-' 
lijai, nors Washingtone apie 
tokį sumanymą niekas nėra 
da nei kalbėjęs. Tuo pačiu 
laiku beveik kas diena vir
šum Airijos dabar skraido 
vokiečių orlaiviai. Matyt, 
jie fotografuoja 
sausžemį, kelius, 
ir tt

Lygiai tokį pat pasiruoši
mą vokiečiai darė ir prieš 
Norvegijos užėmimą, sako 
šitas korespondentas. V’isų

Širma jy spauda rėkė. kad
’otvegijon ketina keltis 

anglai. Paskui viršum Nor
vegijos pradėjo skraidyt na-

Airijos
miestus

Užlaikau visokia* LIETUVIŠKAS 
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki, 
tės pas mane; duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (3i

PET. LAMSARGIEN®
1814 S. Water St„ PMIaŠelpMa. Pa.

WoreeMer, Mass. PanUduaSa
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

llizn’s ištobulintas per 'iO metų, 
apielinkė apgyventa lietuviai* ir k-n- 
'■ais. <n-ra proga įsigyt gerų biznį 
tema kaina. Savininkui daktarai ui- 
’mtMk’ Jtore dirbti nes kojose skau- 
lė.iinia turi, todėl turi pardno.i. 
'{Jauskite. ',3 laifayette street.

U’orcvster, Mass. ,

FLORIDA
Katrie važiuosiu- į saulėta Fl.ui.ia 

poilsiui, mes turime jums kamltarių. 
pigus pragyvenimas, graži vieta, ne
toli juros. Geriausia vieta žvejojimui. 
Rašykit norint informacini. (2)

STANLEY JONAITIS 
f.tar ICoute, PUNNELL. IMUa.

KELEIVIO KALENDORIUS
IMI METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACUŲ. STAUSTI 
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir. Gražiai Iliustruotas.

MUS9OLIN1O FANABERIJA 
t Iš Kalendoriaus)

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

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

KRITO JAU 1,800,000 
KINIEČIŲ.

Japonų karo departamen- į 
tas skelbia, kad nuo 1937 j 
metų liepos mėnesio, kuo- j 
met prasidėjo dabartinis ki- 
nų-japonų karas, kiniečių 
buvo užmušta 1,800,000. o į 
japonų tik 100,000. Per vie- ’ 
nūs 1940 metus kiniečių kri-, 
to 500.000, o japonų 13,000.!

RAUMENŲ SKAU&ŠJiMAi 
GREITAi PALEMGYi: ’

rau-.ii-rni 
žr:'-r.:u 

r ;v*r r-a 
n nr. r.n

Nckentekitc bereiks'.r>r ii 
skaudėjimų. Tūkstar.cai 
pasiekė nepaprastą p::’t 
reumatišku skausmu.stri -■ 
skaudėjimu, išsinarini;:-’.; šiai . r te
meną skaudėjimų vien iš., • -.d ■ . ■ ,u 
Pain-ExpeEenu. Šis s-n-a. -ng s !:ru- 
mentas ūmai suteikia lac’ ' p-i- 
’engvmimą. Virš 1? m ii "tu bm- 
kuč-u jau išpa; luotą. T i ri r'ati
dėliodami nu-'lpiriv-e -r lūs eor'cnę 
Pain-Ezpnl’erio. R-;kala’iki*c l’tm- 
Lxp€U«io<«\’_Jtjr.k»rų dėžutės.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

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

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

KURIE NORIT TIKR: 1410 ColumbU R^d, 
South Boston, Mas*. Tel. SOUth Bo»Un 2271.
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Moterims PasiskaitytA ’ JR at cirvom •ptrABirn

b Jaunas Kraujas Žiemos balčių Nebijo

ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHElSONIENft.

Ii

IR KOMUNISTŲ LIETU
VOJE MOTERYS 
SKRIAUDŽIAMOS.

Yi*i mes žinome, kad ka. 
pitalistinėse valstybėse mo
terys pramonėje daugiau 
yra skriaudžiamos, negu vy
rai: už toki pat darbą mo
teriukei užmokama mažiau, 
negu vyrui. Taip yra netik 
dirbtuvėse, bet ir ofisuose. 
Vyrui stenografistui moka
ma daugiau, negu merginai, 
nors mergina dažnai pada
ro daugiau darbo, negu vy
ras

Prieš šitokią nelygybę 
socialistai visuomet kovojo 
ir kovoja. -Jie turi iškėlė jau 
ir tam tikrą obalsi: už lygu 
darbą lygus atlyginimas. 
Rodos, to paties reikalau
davo ir komunistai. Tačiau 
praktikoj iie elgiasi taip. 
kaip ir kapitalistai. Pavyz
džiui. Lietuvoje jie dabar 
ruošia “darbingumo lenk
tynes." Ir štai kokie skelbia
nti oficialus tu lenktynių 
daviniai:

“Sodybos" dirbtuvėj, 
Kaune, buvo lenktynėmis 
košiama vaisiu sunka. Sta
sė Kasparavičiūtė per die
ną iškošė 360 kvortų (pas 
juos—“litru”), tuo talpu 
kai paprastai dirbant iško- 
šiama tik ISO kvortų. Atlik
dama dviejų darbininkių 
darbą. Stasė Kasparavičiū
tė. kaip skelbia oficialus 
bolševikų raportas, gauna 
8 litus ir 10 centų atlygini
mo per dieną.

Toj pačioj dirbtuvėlėj ki
ta darbininkė, Valė Narkai- 
tyte, dirba prie bonkų plo
vimo ir taip pat atlieka 
dviejų darbininkių darbą. 
Jos atlyginimas už dienos 
darbą irgi 8 litai ir 10 cnt.

Makaronų dirbtuvėlėj, 
kuri pavadinta “Viktorijos” 
vardu, tūla Rinda Mebelytė 
suvynioja per dieną 1,200 
pokelių. kuomet paprastu Į- 
tempimu dirbant suvynioja
ma tik 600 pokelių. Vadi
nasi. šita mergina irgi atlie
ka dviejų darbininkių dar
bą ir gauna 8 litus ir 10 cen
tų atlyginimo.

Tai vadinamų “stachano- 
viečių” uždarbis. Paprastos 
darbininkės, kurios nenori 
savo sveikatos i kelis mėne
sius prarasti ir dirba žmo
niškai. uždirba tiktai pusę 
to. būtent 4 litus ir 5 centus 
per dieną. O už litą dabai 
Kaune vos galima svarą 
juodos duonos nusipirkti.

Tai toks dabar “rojus” 
darbininkėms Stalino “sau
lės” apšviestoj Lietuvoj.

Bet pažiūrėkim, kokias 
algas ima komunistų “meis
trai." Tas pats raportas pa
rodo. kad “Maisto" skerdy
kloj “brigadierius” Anta
nas Vertinskis. kuris nulupa 
gyvuliams odas, gauna 15 
litų ir 36 centus per dieną. 
Jo padėjėjas Petras Tar- 
gonskis gauna 14 litų ir 48 
centus per dieną. Na, saky
site. odas lupti gali būt sun
kus darbas, dėl to tie “bri- 
gadieriai” ir gauna dvygu- 
bai didesnes algas, negu 
moterų atlyginimas. Bet 
štai, komunistas Leizer Jak- 
nyj. žarnų valvmo “brigą- 
dienus,’’ gauna per dieną 
11 litų ir 12 centų, o komu
nistas H. Matišenko, kuris 
virina dešras, gauna 13 litų 
ir 52 centu per dieną.

Na, ar dešras virinti sun
kesnis darbas, negu per die
ną plauti bonkas už du dar
bininku? Tečiau mergina, 
kuri už dvi darbininkes 
plauna bonkas, gauna 8 li
tus per dieną, o vyras ko
munistas, kuris tik žiuri 
kaip dešros šunta, gauna 
pusketuriolikto lito per 
dieną !

Ar iš šitų faktų ne aišku, 
kad moterims daroma 
skriauda?

DUODA NACIŲ MOTE
RIMS PAVYZDį.

Vokietijos nacių moterų 
fiurerka Gertrūda Klink ne
tik duoda nacių moterims 
nurodymus kiek vaikų turė
ti, ką ir kiek valgyti. kokius 
drabužius nešioti, bet ir ji 
pati, kiek tik gali, stengiasi 
panašiai elgtis. Kad paro
džius Vokietijos aristokra
tėms ir kitom poniom, kaip 
daug galima pasiaukoti sa
vo “faterlandui,” ji eina i 
operą ir sėdasi žymiausioj 
vietoj tarp karininkų ir kitų 
valdžios didžiūnų apsivil
kus kuopigiausia medvilni
ne šlėbe. be jokių papuoša
lų ir blizgučių. Tokią namų 
šlėbę. kokią mes nešiojam 
valydamos ir tvarkydamos 
namus, jinai dėvi eidama 
i miestą.

KOSTIUMAS ŽAIDIMUI.

čia parodytas vėliausios ma- 
-.njas žaidimui. Įsitė- 

mykil, kad j»er lėmeni kūnas vi
sai neuždengtas.

“JAU UŽTEKO.”
Montrealo mieste, Kana

doj, 79 metų senelė Rein- 
deau padavė teismui apli
kaciją prašydama divorso 
nuo savo 86 metų vyro.

“Na. o kaip ilgai esate 
vedę?” užklausė teisėjas.

“Šįmet suėjo jau 60 me. 
tų,” atsakė moteris.

“Tai kodėl gi tiek metų 
išgyvenę norite skirtis?”

“Užteko, jau pilnai užte
ko.” atsakė Mis. Reindeau, 
palengva linguodama gal
vą.

Teisėjas savo nuosprendį 
atidėjo ant toliaus, duoda
mas seniams laiko geriau 
apsigalvoti, o gal ir susitai
kyti.'

KUR VYRU PINIGAI 
EINA.

\Vashingtor.o žiniomis. 
1939 metais aštuonkr di
džiulės kosmetikų firmos, 
kurios išdirba vi-okius kre
mus. kvepiančius muilus, 
pudras, dažus, peifumus ir 
kitus išmislus mo>rų “pa
gražinimui,” yra ; .įdariu
sios gryno pelno 852.000,- 
000. Tai yra baisiai daug 
gero pinigo išleista ant niek
niekių. Bet tai dar ne vis
kas. Ši suma bus dusyk 
didesnė, jei pridėsi ne kelis 
šimtus mažesnių firmų, ku
rios irgi gera bizni iš leng
vatikių moterėlių da o.

Mes, amerikietės, kosmn- 
tikus laikom būtinai reika
lingais daiktais o ne pra
bangos dalykais. Bet kas

Kj£ąVl%_SO. BOSTON

:: fln » J S®

vaizdelis parodo keturias jaunas merginas Idaho valstijoj čiuožiant žirglėmis per apsnigtus kalnus, 
pusnuogės stovi ant sniego, neišrodo kad joms butų šalta.
SIS Nors jos

SS’SJi'i" 4S iVįKlp SKAUSMU lj Pietų Ameriko..
yra Rusijoj, Vokietijoj, o i ASAklM 1 !•
dabar net ir Anglilijoj? Ne- ----------------
jaugi ten dabar visos mote- D-ras Paul H. Harmon i naujųjų sintetinių medžią-
rys yra negražios?

AUSTRALIJOS MOTE
RYS NORI TARNAUTI 

AVIACIJOJ.
Australijos valdžia prane- iimą (arthritis), kuris la

ša, kad ji gauna vis daugiau biausia kankina pagyvenu- 
ir daugiau prašymų iš mote- sius žmones.
rų ir merginų, kad priimtu. šitokį skaudėjimą žmo- 
jas i oro ^korpuso tarnyba', nes paprastai vadina reuma- 
Jos sutinka atlikti kad ir ne- tizmu ir jo priežastys aiški- 
švariausius ir sunkiausius.narnos visaip: vieni kaltina 
darbus. Bet kol kas užtenka sugedusius dantis, kurie esą

I

Bostone Planuoja
mos Slėptuvės Nuo 

Bombų.
I Architektų ir inžinierių
; draugija Bostone jau pradė
jo planuoti slėptuves nuo 
oro bombų. Architektas Ha- 
rold B. Willis, kuris daly
vavo pereitame kare ir bu
vo Francuzijoj per dabarti
nį karų. sako, kad pavojus 
nuo priešo orlaivių Bostonui 
yra labai didelis. “Pas mus, 
Amerikoj,” jis sako, “jau 
statomi tokie bombanešiai, 
kurie galės prisikrauti bom
bų, nulėkti Europon ar Azi- 
jon, išmesti jas tenai ir su- 
giyžti atgal niekur nenusi- 
leidžiant. Kadangi aviaci
jos technika vystosi lygia
grečiai visose šalyse, tai to
kius pat orlaivius statys ir 
kitos valstybės. Mes žinom, 
kad Bostonas ir New Yorkas 
yra tirštai apgyventi mies
tai, todėl priešas visų pirma 
juos ir puls.”

Francuzijoj ir Anglijoj, 
jis sako. žmonės slepiasi 
skiepuose nuo bombų. Bet 
jei namas pasitaiko nestip
rus, tai jis užgriuva ant pa
sislėpusių žmonių ir jie te
nai žųva. Arba sutrūksta 
vandens rynos, skiepas pri- 
sisemia pilnas vandens ir 
žmonės prigeria. Arba su
trūksta gazo paipos ir na
mas užsidega. Vienu žodžiu, 
skiepas yra pavojinga vieta 
slėptis nuo bombų. Tam tik
slui turi buti pastatytos spe-

Čilė* liberalai prie*
“penktakojų*.**

Čilės liberalu partijos pir- ęiniėssieptuvės, jis sako. Ii 
mininkas Eduardo Moore ir T“ re,taa V“°------ -------- 1— - JalĮę0>

raportavo Amerikos moks- gų, kurios parsiduoda 10-
lininkų draugijos suvažiavi- i centštoriuose. , ..
mui Philadelphijoj. kad jam • Tepalas pigus, tik reikia konservatorių sąjungos pir- nvLne .
pavyko surasti būdą paša-‘ esą nudrožti ir nulyginti mininkas Fernando Aldu- Kai Domuos piaaes Kristi, 
linti šlaunies narių skaudė, šlaunikaulio narinį kamuo- nate įteikė bendrą deklara-

lį, kuris kartais būna perau- ciją respublikos preziden- 
gęs. kartais guzuotas ir dėl tui Aguirre Gerda. Pareiški-
to baisiai skauda, kai reikia me nurodoma, kad fašistai, Federalinės bankų rezer- 
pajudint. veikdami bendrai su komu- vos taryba skelbia, kad da-

----------------- nistai. gręsia pavojumi bartiniu laiku Jungtinių
AR ŽINOTE KAD— sutrempti Čilės demokrati- Valstijų bankuose yra 6 bi

jos laisves. Patartina imtis lionai ir 620 milionų dole- 
Vidutiniškai imant, vyro priemonių, kuriomis butų rių atliekamų pinigų, kurių

YRA $6,620X00000 “NE
REIKALINGU” PINIGU.

vyrų ir moterys nėra priima- užnuodija sistemą: kiti ver- Į smegenys sveria 1,361 gra- galima apsaugoti Čilės de- niekas neskolina ir bankai 
mos. čia bėdą tonsiliams. ir tt. ; mą, o moteriškės—1,290. mokratijos laimėjimai, ku- neturi kur juos investuoti.

---------------- n Hiirmnn nnrndp Tokių rezultatų priėjo Topi- riuos tvkoja sunaikinti ben. Vadinasi, niekam “nereika-moksltoinS^draugijos'sinį- n W° £1 M?S^ lingi’’

žiavimui, jog arthritis visa- g P° ltlk°S 83 min’ NAMŲ DAKTARAS,
da beveik įsimeta į šlaunį į Užsinuodijus grybais ar kaL ______ _ pJL daktaras a. j. Karalių,.

PAJUS IŠ JAKNŲ IR 
DARŽOVIŲ.

1 sv. jaknų.
6 šaukštai riebalu.
3 šaukštai miltu.
2 vidutinės morkvos.
2 vidutinės bulvės.
]; svogūnas.
3/ nedidelė skardinė žir

nių.
2 šaukštai draskos.
1 2 šaukštuko trintų pi- 

pira.
Morkas ir bulves smul

kiai supiaustyk, išvirk ir nu- 
košk, bet porą puodukų to 
vandens pasilik pajui. Nu. 
koštas morkas ir bulves su
maišyk su žirniais. Jaknas 
nušluostyk ir paspirgink 
karštuose riebaluose. Tam 
tikslui labai gerai tinka su
taupyti taukai nuo bekono. 
Apkepintas jaknas supiaus- 
tvk smulkiai ir sumaišyk su

(hip), būtent toj vietoj, kur kokiu sugedusiu maistu, kuo nuiautat lietuviu
didysis šlaunies kaulas (fe- greičiausia reikia tą maistą raz* IJ°^ ietuvuf $įj£tu!’
mur) susijungia su strėnkau- viduriuose praskiesti ir iš-
liu (pelvic bone). Tai yra vemti, duodant daug muili. .
tas narys, kuriam tenka ne- no vandens išgerti Vėmi- “joj - „ .
šioti visas kūno sunkumas. mas eis greičiau, jei vanduo lietuvių Žilinskų 9 metų Audeklo viršeliais
Nuo sunkaus darbo to kau- bus apišiltis. Duot 3-4 stik- amžiaus vaikas Antanas.----------------------
lo kamuolys dažnai perauga jus jr kutent gerkle Ir visa- Pas seni Žilinską atvyko į ŽODYNĖLIS
arba tiek sukietėja, kad ma- dos veikia pajukti daktarą, mečius brolis, šeimininkas tnĘTCVUKM^ANnĮjUKAS m
ziausis pajudinimas sukelia --------- parode jam savo nusipirktą įVooo žodžių. Labai parankus turėt
didžiausio skaudėjimo. Tai “Salaveišiu armiją yra į- revolverį. Svečias ginklą be- kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
ir yra arthritis, kuri žmonės steigęs William Booth 186*5 vartydamas netyčia iššovė kišffio’žodyrak. lietuviu
vadina reumatizmu. metais Londone. Iš pradžių ir pataikė tiesiai savo bro- įfjM* n5ra- Gaunamas *Keieiyy£

Pašalinti tą skaudėjimą jį.vadinosi East Londono Ho vaikui kuris vietoje bu-
yra tik vienas būdas, sako Misija, vėliau Krikščionių vo užmuštas. tikrumu istorija.
- — ” ir tik 1878 metais -- ---------------

nauja knyga užpildyta vien re- 
aiškiausi nurodymai kokius 

dėl kokios lięos naudoti. Ver
ta šit* knygų įsigyti visiems, nes Na.

$2.59

D-ras Harmon — tai opera. Misija, Parašė P. D. Chantepie la Sau- 
saye, Teologijos profesorius. Vertė 

PILIEČIU? ' lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di-
pilietybės įstaty* delio foni nato, 10SC puls. su daugybe 
klausimais ir at- paveikslų visokių t kėjimų dievu, die- 

sakymais lietuvių ir anglų kalbose, vaiėių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
Antra peržiūrėta ir pagerinta ėių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
laida. Kaina ...................................J5e. Chieago. 1914. Kaina................. $7.<MI

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
cija. Jis sakosi perplaunąs priėmė “Išganymo Armi- valstijv piUDcro 
skaudamą šlaunį, nulyginąs jos” (Salvation Army) Jį
kaulo narį ir uždedąs tepa- van 
lo. Skaudėjimas bematant 
pranykstąs. Operacija esan
ti labai delikatinė, “bet dau-daržovėm. Tuose taukuose, -an • „

kur kepė jakuos, paspirgink i
supiaustytą svogūną ir su- negalėio koio«
dėk jį. Paskui i tuos pačius,
taukus sudėk miltus, draską’R1!^0 P?
ir pipirus. Išmnisvk Snnllk clJos gąleje laisvai lankstyti

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir pade
rinta laida. Kaina............ ..........25c.

Ar Buvo
MYTAI APIE KRISTŲvandeni nuo daržovių?* Vėl abidvi kojas be j°kio skaus‘ Ku’UV^te^X apie Kristų, 

išmaišyk ir sudėk visas.dar- imo^ R R k ad ir ka*
zoves su jaknom. \ el įsmai-’ - „ • tikime i kristų, todėl turime
syk, viršų nulygink ir uždėk S ž:-noti-kBi-p "9^ •p’?-***’
bulvinės košės ar pajaus.

ooooooaoooaaaaooaooaoaooaoetieoc^^occ&ec^
SIELOS 
BALSAI

tešlos. Kepk karštam pečiu
je. Kai tik viršus apkeps, iš-

taS (lucite). Tai yra viena rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų,

Lengva* Budas 
limokt AngHikai.

imk is peCiaUS. Pajus valgo-į Rankius reikalingiausių žodžiu b 
mas karštas. Puikus valgis rasikalbėjimų Si knygn sutaisyta taip 

: lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- ahai lenei. ga".j ^reitei išmokt kalbėt anglis
---------------------- : kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai.

1VAIDI7C D ATADIMAI ; bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
- AII\Vo “A I AKINIAI. jieškant, važiuojant kur nors, nc-

Dpd-art r^7inkta« i dnonn ■ SJUS kraatuvėn, pas dakvara, pas bar- uenunt lazinhas į auoną, y<lM5.kuti lr ,t Su fone.
■ • mus, pudingus ir kitus :Wku ištarimu ir gramatil1

valgius, patartina jas pirma 
pečiuje pašildyt; jos pasi- 
da o sultingesnės. neskęsta 
dug • an. lygiau išsimaišo.

gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Miehelannaa PR .......... 35c

Kalėdų ir Vdykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. II.L.

Verdant kumpį ar šolde- 
ri. patartina i vandenį įber- 
li -auialę cukraus. Mėsa bus 
daug .'kanesnė ir trapesnė.
SortalizfRff ti:v \f-’ka as, kuri' 

trumpais ir aiškisĮs faktais narodn,
.kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
tabzmas. Kainr ......................... 25c

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Aaicrflmi Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Uetarių Kalbas SMytajm prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 11.00.
DR. D. PILKA, S28 Cohrobos Avo^ Boston, Mass.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydRo, apie 150 įvairių ei’in.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS. ’
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.M.
>1.25.

Kiekviena* tarėtų paposM savu bavmų adsėta knyga. 
Kiekvienaa mušpirtna ta kayUU POaUmuga. PMiom geriausia 
riųat "Money Orderis.” PopinMua galima aiųsti liesio";- papras
tame konverte, bet reikia aišUai atrašyti savo ir -Kct ivio" ad
resų jr nepamirškit prilipyt uit

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Ko. 2. — Sausio S «L, 1941 KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

ŽINIOS iš LIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Kur Dabar Miega Londono Gyventojai

ŽMONĖS BOIKOTUOJA 
KOMUNISTŲ LAIK. 

RASČIUS.

i
GIRTAS ŠOFERIS UŽMU

ŠĖ KAUNO POLICI
NINKĄ.

Važiuodamas giltas auto- l “Tarybą Lietuva’* nusi 
mobilium. Kaur o gyvento- i skundžia, kad žmonės ne-; 
jas Kazys Martinėmis užmu- - skaito komunistiškų laikraš-j 
šė Vytauto prospekte mies- čių. Nežiūrint to, kad spau- i 
to policininką Petrą Banio- dos kaina nupiginta, vis dėl
ių, kuiis tvarkė trofiką. Po- - to žmonės laikraščių purto- • 
licininkas paliko žmoną ir si. Tuo netenka stebėtis, nes;
3 mažus vaikus našlaičiais.

“Tarybų Lietuva” net ve
damajame straipsnyje rašo, 
kad reikia paskelbti kovą 
su girtavimu. Pasak laikraš
čio, “šimtai darbininkų
Šančiuose. Aleksote, Vili
jampolėje, žaliajame Kal
ne ir net miesto centre va
karais sutinkami smarkiai 
įsigėrę ir triukšmą kelią. 
Nemalonu ir skaudu tai sa
kyti. nemalonu tai matyti, 
bet nemaloniausia, kad taip 
yra.” Laikraštis siūlo, kad 
reikia nustatyti planą, “iki 
kokio laipsnio žmogui leis
ti vaišintis. įmonių vadovai 
neturi pro pirštus žiūrėti j 
savo darbininkų pasivėlavi
mą ateiti i darbą dėl to. kad

Lietuvos žmonės, patyrę su- 
sovietintos spaudos mela
gingumą ir aklą parsidavi- į 
mą okupantams, kratosi so
vietiškų laikraščių.

Pagaliau, Kauno ir Vil
niaus laikraščiai tik iš vardo; 
yra likę lietuviški. Tame pat \ 
“Tarybų Lietuvos” numery-* 
je, kuriame skundžiamasii 
laikraščių neskaitymu, yra 
Įdėti tokie ilgiausi straips- į 
niai: “Garbė ir šlovė sočia-; 
listinio darbo didvyriams”: 

i — paimtas iš Maskvos 
“Piavdos.” apie “Didžiau-, 
siają pasaulyje revoliuciją” 
rašo rusas F. Vilinas, per

čia parodytas vienas Londono požemio geležinkelio tunelis (subway), kur dabar nakti
mis žmonės susirenka miegoti, kad nakties laiku vokiečių bombos neužmuštų.

’ “NACIONALIZUOTOJ” 
PLITINĖJ NĖRA

TVARKOS.
i Pačių bolševikų spaudai 
■ pripažįsta, kad buvusioj 
brolių Solskių plytinėj (ties 
Garliava), kuri dabar yra 
“nacionalizuota,” esąs la
bai liūdnas vaizdas. Geram 
orui esant, neatidaromi 
džiovyklos liukai ir todėl 
blogai plytos džiūsta. Per 
krosnies pastato stogą pri- 
lyja. Daug plytų tenka tik 
išmesti, nes blogai paga
mintos ir blogai džiovina
mos. šią žinią, liudijančią 
apie stackanoviškus meto
dus susovietintoje Lietuvos 
pramonėje, pateikia oficio
zas “Tarybų Lietuva.”

Lietuvoj Užmuštas 
Stalino Žvalgybi

ninkas.

KAIP BOLŠEVIKAI SU
PRANTA SOCIALIZMĄ.
“Tarybų Lietuva” nusi

skundžia. kad

“Tarybų Lietuva” pirmą 
kaitą oficiališkai pripažino, 
kad pavergtojoje Lietuvo
je veikia čekistai. Tame 
laikraštyje Įdėtas toks pra
nešimas: “Lietuvos TSR vi
daus reikalų liaudies komi
sariatas praneša apie tragiš
ką nepartinio boiševiko-ėe- 
kisto Fabijono Stanislava- 
vičiaus mirti 1940 m. spa
lių 29 d. ir reiškia gilią 
užuojautą jo tėvams, žmo
nai ir giminėms.” Tame pat 
laikraštyje Įdėta visa eilė 
užuojautų, kuriose žuvęs 
vidaus reikalų komisariato 
tarnautojas vadinamas če
kistu. Viena jo bendradar
bių grupė sako: ‘mes—če- 

! kištai užtikrinam partiją irmažai arba
beveik nieko negu dėti apie j.a(j vesjnie
valstybinių Įstaigų ir darbo tinęiau<^ kova su visai/ ir 
inteligentų pastangas

visą puslapį žydelis A. Pe- ŽYDAS TURĖS MARŠK1-, ŽYDAI SKIRIAMI LIETU- 
terskis į-ašo apie “Leniną NIUS, O LIETUVIS—NE! VIŲ MOKYTOJAIS.

ils dar ne«nėin išsirasirioti tain^t* ' Kažkoks Vilkaviškio me- j Panevėžy įsteigtam “na-
BASrMFSR JUR SSS.SlJs-US  ̂ttf —

i UŽDARĖ TRIS DARBI
NINKU SĄJUNGAS.

i Šiomis dienomis Lietuvo
je bolševikai likvidavo šias»• • • 1 •

nors rimčiau prisidėti prie 
socialistinių lenktynių.” To- 

i liau laikraštis rašo: “Pav., 
i pažvelgkime į daugelio mu
sų įstaigų Kaune, o ypač 
Provincijoje (miesteliuose) 
įvairias įstaigas. Ar visose 
tose

kuo tingiausią
0 visokiais liaudies priešais, 

kokiomis kaukėmis jie besi- 
dangstytų. ”

Tenka patirti, kad šis če
kistas žuvo naktį “Čekos 
agentams einant tarnybines 
pareigas.” t. y. suiminėjant

įstaigose ir raštinėse , ir kankinant lietuvių švie- 
yra proletariato vadų Lėni- i suomenę. Žuvęs čekistas iš 
no ir Stalino atvaizdai, kiek profesijos yra stalius, bet 
dar daugel vietų, kur tebe- okupantams atėjus i Lietu- 

patra ūktas i Če-

l-e-

“JUODIEJ 
DARBININKAMS.

Amerikc
talistinėse ____  _______ _
kų prakaito siurbikai daž- Į ku ir “Tarybų Lietuvos’

NEBŪK ŽILAS

siuntinėjami po visas dhb-1 v^Jau vien t<£e netenka j Q lictuvjs darbininkas Kaip matyt iš vardų ir 
tuves. ir darbininkas, kurio -tebetis, kad Lietuvos liau-j. d jej mep^ materijos pavardžių, beveik visi mo- 
vardas ir pavardė tenai bu- ,<* tuos laikraacius boiko-, ,« kytojai yra žydai M žydel.
na irasvta, negali niekur tuoja. -v «/ z O
gauti darbo.

Prieš tokius “juodus są
rašus” darbininkų unijos i 
visur veda griežčiausią ko- •

KUR DINGO TIEDU LIE
TUVOS KOMISARAI?
Jei kuris komisaras So-

: siūdinti. kos.

RAGINA IMTIS DARŽI- IMS VASARNAMIUS ŽIE- 
NINKYSTĖS. ! MOS GYVENIMUI.

Kadangi okupuotoj Lie- Komunalinio ūkio komi-
vą. Amer ikoj daliar jau įsta-j vietų Rusijoj patenka ktuvoj jau pasireiškė didelė sąrąs išleido įsakymą, ku- 
t^JPai i-1-°klusda ykusdrau-.“draugo’’Stalino nemalonę,^maisto stoka, o toliau numa- riuo vasarnamiai turi buti
džia

IŠRODYK METŲ JAUNESNE

Kuries

no ir Stalino paveikslų, ir lmo žvalgybininkai—čeki 
i bus “socializmas.” tai.

Lygiai taip protauja ir 
;davatkos: jei ant sienos nė- 
i ra “panelės švenčiausios ab- 
' rozdo,” tai nėra ir katalikiš
kos vieros.

“RAUDONOJO RAUGO 
KADRAI.

SOVCHOZININKA1
SKUNDŽIASI.

Buktos (Suvalkijoj) sov- 
chozo darbininkai nusi
skundžia kumet bučių netin
kamumu. Jie neremontuoti.

Šiomis dienomis Kaune ?iuo rei.kal.u. .tulrtt«. da!7ti 
vadinamu darbininkų komite-

tas, bet jis nieko neveikia. 
Ūkyje nėra nei skaityklos, 
nei kultūrinio kliubo.

i. • k i- itai Rusijos gyventojai suzi- tomas da didesnis jo tinku- pertvarkyti ir pritaikinti 
Kai kap kaustine^ į no apie jo likimą tik iš to mas, nes Lietuvoje dabar gyvenimui žiemą. Tokiuose 

valstybėse šita biaun darbi- į fakto, kad jo pavardė nebe. stovi apie pusė miliono rau- varasnamiuose reikalauja-
t^"S'i”inima “f““1™08? Prane- donujų ėdikų, kurie viską ma pastatyti krosnį, per- Ovdaolfi

ne jau naikinama, tai btaįi;:amuose. Jeigu kuiis komi-:taį vaud< ............ ..................
no SatlleS nusviesto"! eoroc luino rvoknl-vin^iomov , ... . , ,

buvo sušauktas 
aktivistų susirinkimas. Ja
me ypatingai buvo grasoma
“senojo raugo” tarnauto- _____
jams ir valdininkams. Pri- rymas. 
imtas nutarimas, kad butų 

' ruošiami “raudonojo rau
go” kadrai.

no "saules "apšviestoj sąrąs būna nebekviečiamas vo<! šeimininkai 
Lietuvoj tokie dalykai kaip j “garbės prezidijumą,” jei- bininkus, kad 
tik dabar yra įvedami. ,gu jo pavardė nebefiguruo-

Daugely Lietuvos dirbtu-i ja dokumentuose, tai Mask-

audonieji Lietu- tvarkyti langus, apkalti patį naikina žilina.' riaukę sHakimų ir Ei 
ikai skatina dar- namą ir izoliuoti lubas. Taip kuriamojdra-Į*1 •• • • __x__ 1_ • j?____ • • 1_ 4.2 _ r i ’ • • T - iki

Romanas. Ta knyga yra 
versta j visas kalbas, todėl kad vra 

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chieago, Ilk 1209, pusk 432. 
Drūtai apdaryta ....................... $2.50

“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras nerstatvmui. Kaina .... 15c.

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. 95 nūs!..............25c.Jie imtųsi pat nebaigti namai tUlį buti ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa

dirbti daržus. Todėl darbi- skubiai baigti statyti. Tam St8 n^dlžai.^Nėk SSo b5!
ninkai, tarnautojai ir tech- reikalui busiančios duoda- jas geresnio iki šiol išrasta, specialiai 

- - ' ' c A,..jr,cr. supažindinimui pasiūlome didelį <2.00
7- AvdUSV pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 

nebaigtam na- sutaupyk dolerį. Jeijru nebusite pilnai 
vociar patenkintas, jums pinigai bus sugrą* 

V V<U<U- žjntj Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO„i

Dept 4. į
P. O. Box 305, Clinton, Ind.

• • . JA « * • • • • • i IIIII<V<<I5 UUIiaUVVJCU 11 IVVll" MUkiUiik
yių jau išstatytos juodos jvos gyventojai jau neabejo- nikai raginami užsirašyti ir mos ir paskolo: 
lentos, kuriose viešai skel-ja, kad toki komisarą “drau- pareik kiek ju norėtų duodama: neba 
biami darbininkai nepa-i^s” Stalinas yra likvida- i gauti žemės daržams steig- mui ligi 1000 litu, o va 

Reiškia išvalęs iš Stah-|tt Kiekvienam asmeniui ga- namiui 500 litu. Tenka
jgas

.... .. .. j vęs. įveisKiu įsvaięs i» ou*u-:tL Kiekvienam asmeniui ga- namiui 000 litų. lenką pa-
cipnnai. a?.s mažiau pada- ,no rojaus. jį buti duodama ne daugiau, sakyti, kad avansai yra gau-

Kauniečiai, pažindami j kaip dvidešimtoji hektaro sus...
Krėmliaus “valymus.” taip Halis. ------------------------------------
pat jau kuris laikas stebisi, " ; ___________
kad niekur nebeminima ATSTEIGĖ VAIGUVOS 
dviejų sovietų Lietuvos ko- i VALSČIŲ.

klusnus bolševikiškai

kas nenori savo 
paaukoti bolševi- 

lizmo” labui; 
tas įrašomas i “juodąją len- 
tų-'“

re darbo, 
sveikatos
kiško “socializmo”

jau šituo žvilgsniu darbi- misaru pavardžių, ninku išnaudotojai tapto. j '(Įlovackiį kuris ‘šiaulTuZ
lietinėse sslvsc h?nt tiek ĮKt^įĮMiyo Daskirtss komisaru i •<. / J 4.^ »Vnd “inn&iJ ? u sknty tapo atsteigtas Vai-
doresni, Kau šitokių juodu-;tarybos vice pirmininku ir:mivr.4 vnl«Hn« lmri« 1<WQ jų listu” neskelbia nors vie- ukio planavimo komisijos valsčių., ku iš 
a*- ‘ . u. . ę , . , “j J „ metu pradžioje buvo panai-aaI- ęirmmmku ir kito draugo ; kintas‘ Keliatas komisaru-

Juncos-Kucinsko kuris bu- ku nauJų tornybų šj
vo paskirtas darbo komisą- val.$ju atsteiguL
ru. Bolševikų revoliucijos _____ _____________________

iškilmėse visi

Tai Vėliausios žinios iš Lie

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

AR ROMOS
Kristauspiezius 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

STUDENTAI NEFRITĄ 
RIA BOLŠEVIKIŠKAI

“TVARKAI.” ,
‘Tarybų Lietuvoj įdėtas komisarai^ buvo pakviesti į i 

^ramaus. kui-,ame mjsb, „garbfej prezidiSį.>. 
skundžiama, ka... s-.udentai.-jaH ne- giova<.|(Oi nej jun.
bi^ugyvena su čos-Kučinsko nebuvo. Ar!
santvarka. Todėl straų»-tai reikšt kad juos yra 
mo automis siūlo kad dali- |ietusj tžistkar
nant stipendijas butų gnez- 1 ____________
tai žiūrima, ka d jos nepa- ,s KRIKŠČIONIŲ ATĖMĖ

a ‘Teakcionieriams. PRIEGLAUDAS.
Girdi, dabar išeina taip, kad
iš vienos pu«ė$ vedama ko- Ukmergės apskrity sio- 
va su “liaudies priešais,” o mis dienomis buvo atimtos 
iš antros pusės jų gynėjai » krikščionių šios prieglau- 
subsidijuojami, : Ukmergės mieste esan-

------------- 'cią prieglaudą. Kavarsko
AČIŪ “DIDŽIAJAM VA- šv. Vincento a Pauliaus 

DUI” IR UŽ TAI. prieglaudą, tos pat organi- 
Pakiuojuje surengti rusų zacijos prieglaudos Kurk- 

kalhos kursai. Juos prade- liuose, Liduokiuose, Gied- 
dami, organizatoriai pa- raičiuose ir Musninkuose, 
siuntė telegramą “musų glo- be to Gelvonių krikščionių 
bėjui ir vaitai dr augui Stali- draugijos prieglaudą, 
nui.” Kai cariškose mokyk
lose lietuviai buvo rusinami,

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

tai vis dėlto nereikėjo už tai 'TlSt’JŠJS7’
dar dėkoti Mikalojui! SSivSSeSosL A, i»is «. .. i2.w

PAGARSINIMAI
KELEIVY1

Norint, kad pagaralnlmaa tilptų 
ORClT, reikia prMueti ųarainknų 
admlniatracljen nevėliau PANEOC- 
LlO VAKARO. Siunčiant ew pa«- 

| tų. reikia pasiųst lt anksto. ka< pa. 
tiektų mu, n* vėliau kaip pante*, 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sųvaltės numerj nespėjama patal-
pint.

Norint, kad garalnimaa nesuel- 
trukdytų, tykiu su pagarsinimu | 
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų | 
ar kitokį parengimų, trumpų prane
šimų patalpinam ut ti.OO. Ut gide*. I 
n lūs garsinimus skaitoma nuo colio.

Ut pajletkojlmus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius p-ano. | 
Mmus, kaina 2c. ut žodj. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. estra.

"Keleivio” prenumeratoriame ut I 
pajtetkoiknus giminių Ir draugų, kai- [ 
na 1c. ut tod|. Matiauaio oapetko. | 
jimo kaina t5c.

Norint pajietkot su paveiksiu. I 
reikia pasiųst fotografijų Ir klaust | 
kainos.
"KCLKIVIS." ĖH SROAOWAV, 

SO. BOSTON. MASS.

Senovės Lietuviu Žinyčių

YpaUuirui 
peralMityt,

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3> Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS Y. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VIL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS YIIL šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes jeje ras daug reiksHagų dalykų ir geriausiai galės 
saripažiat sa visa katalikiškos bašayčies praeitimi.

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

230
M. Valadka.

didelio formato: spauda aiški.rai&i
KAINA 02.H.

ipšeres viršeliais, kaina SUS.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 

REV. M. VALADKA, R. D. t, DALTON.

Taipgi galina gaut tų knygų nuordyta kaina ir

Tvirtais

as kay-

PA.

krikittgnyMu gudyneįe kiekvienuu turėt* 
tik taSu galės aiškiai suprasti Dievu tuvi*#-

Enygn McHo furaata tnri S71 puslapį. Kaina popieroa
■' > aad.—11.25. Pinigus galima siųsti popiorinj doleri

OrisrJ”. Adraauokit sekairiai:

KELEIVIS, 2S3 Broadway, So. Boston, Masa.

^KELEIVIO9 KNYGYNE2S& BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

1



KELEIVIS, SO. BOSTON Nu. 2. — Sausiu 8 d., 1941 m.Aštuntas Puslapis

South Bostono vestuvėse 
primulė policmaaų.

Peieitą nedėldienį Bay

'Vokiekiai grūmoja nuskan- 
1 dinsią savo laivus Bostone.

Bostono uoste stovi 5 vo-

Užsiregistravo 154,308 
nepiliečiai.

Pereitą subatą Lynne su
degė apleistas 3 aukštų 
dirbtuvės triobesys. • Kitą- 

k tenai buvo čeverykų
tuvė.

NEUŽTARNAUTO KRE 
DITO NENORIU

Tel TBOfcrifee 028

Dr. John Repshis
(BBMYS)

UITUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 1-4 Ir 8*2-- 1, «_ M---nnvuiHRii Ir VvOTUflMBMNB
uos lt Rd U ryta.

178 HARVARD STREET
■ Imama ai. arti Central «kv. 
CAMHUDGE,

Mes gauname vuo-vės J1 pasigėrę bomeliai ™ atiduotianglams, tai Si- SAteina da ir da&rI BUKIT TEISINGIw. ° « vxa*»v rl a +»«aool^2eeaata+o W/\ttoė>u a.__ s • • • •_ ___ - - _ 1Y< •
Savo Laikrodžiui.

JIE- ’šinėja. Mes gauname viso- 'cs “ vus atiduoti anglams,
. kių pranešimų iš draugijų Pra<^eJ° triukšmauti. Soirth tų laivų kapitonai ji

' veikėju, iš biznierių, iš “Ke. Bostono policmanas Mc- dėjo grąsinti, kad
ftkflitvtnin M„ms Manamin norėjo vieną gir- iiems reikės savo laivDaugelis mano pažįsta-. leivio„ skaįtytoju 

mų southbostoniecių beveik dažnai parašo 
viską kredituoja man. kas nfll- vaidžios i 
telpa “Keleivio" vietinėse
žiniose.

Vieni jų sveikina ir sako:
“Gerai parašai.*’ Kiti—dau
giausiai lietuviški bolševi
kai.—barasi ir, žinoma, šir-

jau pra. registruotis, bet nedaug, to- 
jeigu dėl registravimo valandos

ninkai, kurie prašo, kad jų ma* *r Padėjo mušti. Polic- Friedrich” turi prisikrovęs mis ir nedėldieniais visai 
u?, manas buvo taip sumustas, fonamnin

dy keikia. Į visus tuos “svei
kinimus" aš dažniausia at
sakau nusistebėjimu, nes 
daugelio “Keleivy*’ tilpusių 
dalykų visai nežinau.

Dažniausiai man netiki.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARA8

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
167 SUMMER STREET. 

LAWRENCE> MASS.

taip sumustas, tepamojo alie jaus už nonriimami
........ . .............. ............. J , ?‘f»rma buvo $1,250,000; jo kapitonas ------------

tuviu kalbon ir paskelbtume sudraskyta ir viena ranka Heinzmann pareiškė, kad
savo skaitvtoju žiniai. nulaužta. Pagaliau polic- jjs nueisiąs dugnan su visu

* ‘ manas pradėjo šaudyt ir tik savo laivu ir su visais juri-
tokiu budu mušeikas nugąs- ninkais, bet Vokietijos prie
šino- Vėliau jie buvo arės- šams nepasiduosiąs. šios ša-

Pereita savaite du iauni Įu<2\ u pava.rdž!M lies valdžia jau žiuri, kad
i ereiią sąvanę au jauni kad (ju į>uvo ainai lr du ita- Hitlerio bernai ištikruiu ne-

banduat užpuolė smuiktnin- |a j butcnt: Dawson, Don-
ką Manuelį Bofilį. sumu&e nepv> £)e Angelo ir Costello. __________
ji, apipiešė ir nuvežę 1 Visi apie 20—23 metų am- prnifjni Bostono Lietu*

žiaus. i

teikiamas informacijas ar. . . . ... , -----
pranešimus išverstume lie- Ka^ V1^ jo uniforma buvo,$1,250,000;

Banditai “kidnapino” 
smuikininką.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI 

<Insured 
Herera)

AbAĮ—ctpJ. MU!

Kalią bolševikai man pri- g.j jį—įį iš automo!
™te ’ffl? bliaus ^monės* UŽPUO*S
v.t1 - \au?° °'r 2-a<e?iS,\ limas įvyko Bostone, ties 
Kui jie buv o paliesti, bakau. ’rremon*t streeto 758 nume-į 
vyrai, as “\. G. negaunu, - , .. — ‘

Policija sugavo nuogą 
beprotį.

vių Verslo ir Profesionalų 
Draugijos Naujų Metų 

Pasveikinime
turėjo būti ir sekanti vai dai:

Strand Cafe. Ine., (2)
Builders & Contractors, 
Morris & Yentfch. (3) Ale- 

Shampoo, savinin- 
Mizara.

Steponas Minkus. sekret.

PerknuiKtom 
čia pat ir j to 
Įima* vielai.

Saugi priežiūra, kaina
326 BROADU’AY.
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

Musų ekspertai peržiūrės ir 
pertikrins jį veltui. Jeigu reikės 
pataisyti, tai mes už mažą kai
ną pataisome. Užeikite pamaty
ti musų naują pasirinkimą 
BULOVĄ, WALTHAM, HA- 
MILTON, GRUEN ir WEST- 
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir 
MOTERIMS. Musų krautuvė 
pagarsėjusi dideliu pasirinki
mu dovanų. Užeikit šiandien!

KETVIRTIS * CO.
312 Broadvvay, Tel. ŠOU 4649 

South Boston, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ

METŲ
Linki Visiems Savo Draugams
PAULINA LUZECKAS, M. D.

400 BROADWAY.
CAMBRIDGE, MASS.

bai “mokvti” žmonės, sako- automobili tuoi io mašinon i SUSiRirasimas',-. omet , - -uander’a < si iš kalbos supratę, kad tai isive,.žė d\' Jie-'“° ka^Mi'
mano rastas,-, kalbos tr du , jam maS,.^ ^4  ̂ S‘—

ant galvos, n kas toliau bu sugautas “dumpuose.’’
vo. jis jau nebežino. Kai jis Vannm * k;ld tfls w£as hn- 
atsipeikejo, jis buvo jau
Brig-htone, sumuštas

iš slapyvardės “Jonas." ku
lią aš retkarčiais panaudo. 
ju po savo raštais.

Bet “Joną*’ aš dažnai ma
tau rašant ir “Darbininke.*’ 
ir “Laisvėj** ir “Drauge." ir 
kituose laikraščiuose. Na, ir 
ką tu jam padalysi? Rašo 
Jonas ir nepasiklausia, šel
mis. nei manęs, nei kitų bol
ševiku.

Paskutiniu laiku “Kelei
vy" dažniau ėmė pasirodyt 
žinių ir kritikos prieš lietu
viškus bolševikus.

Kadangi L. Metodistų Ži- 
nyčios ministeris p. B. F. 
Kubilius, patapo vietinių 
bolševikų lyderiu, tai tose 
žiniose-kritikose, aišku, ne
išvengiamai tampa paminė
tas ir jo vardas.

Už tai jis pats baisiai pyk
sta. o kiti aiškina, kaa jei 
būna paminėtas p. Kubi
liaus vardas, tai jau visas 
straipsnis nukreiptas prieš 
L. M. Žinyčią.

Tokios nuomonės pasiro
dė ir tūlas “Šiure Mike.** ku
ris atsiliepė “Keleivio*’ 52 
numery.

Pasirodo, kad yra žmo
nių, kurie neatskiria vieno 
dalyko nuo kito, būtent—p. 
Kubiliaus, kaipo ministerio 
(lietuviškai ta riant—kuni
go). nuo Kubiliaus kaipo 
bolševiko. Panašiai daro ir 
katalikai: pakritikuok kuni. 
gą, tai jie sako. kad kriti
kuoji tikėjimą, bažnyčią ir 
tam panašiai.

Pasirodė influenzos epi
demija.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone pasirodė influenza. 
Ligoninės ir kalėjimai pilni 
sergančių žmonių. Valstijos 
kalėjime, kur yra 800 kali- 

jiiių, 220 serga. Deer Island 
sala uždaryta lankytojams.

x , JIEŠKAU DARBININKO
ManOlTUi, kad tss Vjrias bu- prižiuret vištas ant mažos vistu far- 
vo netekęs proto nuo dide- mos. Atsišaukit: 641 Plymouth St..

11 apk lio gėrimo per Naujus Me-'___ _______ holbrook. mass.
i tus? Tos apylinkės moterys BIZNIS IŠDIRBTAS
■ pradėjo telefoliuoti polici-’ 25 METUS
į jai. kad apie jų langus bė- parsiduoda čeverykų ir Sėti.
gioja ir šoka airišką “dži- drabužiu krautuvė, netoli nuo

i-icičL'oi nmn-uc vvrie Bostono. Lietuviu apgyventoj koioni- \ įsiskai nuogas yyns- joj Savininkas Xo'rint įs,_

SOVTB BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAISINT

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina-

PER nie- Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie-

gą
kis. Kai atvažiavo policijos syt serą bizni, klauskite šiuo adresu, 
automobilis, nuogalis leido- Bos&n^iass.
si bėgti. Kai policija prade---------------------------------------

į jo ji vaikytis, tai žrtionės BEKERNĖ PARSIDUODA 
važiavusieji automobiliais Biznis išdirbtas per 30 metu. Gera

. .. pro šalį pradėjo stoti ir žiu-
nes ir tenai šita liga siaueia, rėti, kas čia darosi. SugaVU- arba laišku. BC <2)

' i nuogai}, policija nuvežė jį 253 B~a*vay, So. Boston. Mass.kalinių tarpe.

Nežinomi vyrai pagrobė 
jauna mergaitę.

Maldene anądien prapuo- 
' lė 13 metų mergaitė. Tėvai 
davė žinią policijai, bet ji 
nieko nesurado. Tik ryto
jaus dieną mergaitė parėjo 
namo pusiau apsvaigusi. Ji 
sako, kad nežinomi vyrai 
pagrobę ją netoli namų, įsi
traukę automobiliun, už
dengę galvą ir nusivežę ka. 
žin kur. Paskui ji atsimena, 
kad jie užsivedę ją kažin 
kur laiptais aukštyn, o kas 
buvo toliau, ji nieko neži
nanti. Apžiūrėjęs ją dakta
ras pripažino, kad ji labai 
nuvarginta ir apsvaigusi.

miesto ligoninėn. i«««♦«»
»

249 BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RĖŠ. 231 CHESTNUT AVĖ-

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

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aldą. Viduriu L>s«, 

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

534 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder

Bet aš čia norėjau pa
brėžti, jog klysta tie, kurie 
mano. kad “K." neturi kitų 
žmonių, kurie teiktų jam 
vietos žinių, kad viską para
šo tik Krukonis.

Daugeli dalykų Krukonis 
sužino tik “Keleivi’* paskai
tęs (kaip antai apie “bolše-s 
vikų krikštą.** apie buvusį j 
koncertą ir tt.).

Krukonis nėra “Keleivio’’*

Pacientų žiniai.
D-ro Ant. J. \Vest ofisas! 

po numeriu 478 Gallivanį 
Boulevard, Dorchestery, bus 
uždarytas nuo sausio 15 d. i 
iki vasario 15 d.. 1941 me- ; 
tų. D-ras su žmona išvažiuo-: 
ja pailsėti į Floridą.

Radio programos.
šeštadienį, sausio 11, sto

tis WORL, 920 k. nuo 8:30 
ryto: (1) Kalbės Caroline 
Barčienė ajliegi’ožį: (2); J 
muzika ir dainos: (3) ži-'į 
nios.

Sekmadienį, sausio 12. » 
nuo 9:30 ryto: (1) Rhythm » 
Kings Orkestrą iš So. Bos- | 
tono: (2) dainininkė d-rė - 
Emilija Rudokiutė; (3) 
smuikininkės Albina Anta
navičiūtė iš VValtham ir Ire
na Paltanavičiutė iš South 
Bostono; (4) kalbės Anta
nas Kriaučialis iš Worceste- 
rio. SLA 2-ro Apskr. pirmi
ninkas. Step. Minkus.

&

YVONNE’S
HOUSE OE BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Maso.

BLINSTRUB'S

Village & Grill
5?
B
xK

u
Specialistas Vyriškų ir 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa. 

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, ano 7 iki 8 
180 HUNTINGTON AVR. 

BOSTON. MASS.
Tel. ComtnoaoeaMk 4*70.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE
ČIUOTI BUNSTRUBŲ VAT-GYKLĄ.

VAIDOVIUS-FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės ii žymiausių artistų.

KIEKVIENA VAKARA ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

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

Brocktone buvo didelis i 
gaisras. Sudegė didelis 4 j 
aukštų tuščias batų dirbtu-; 
vės triobesys Montello gat-i 
vėj, vertas $50,000. Sako-' 
ma. kad ugnis buvo tyčia 
pakišta.

Lynne Naujų
, , . „ , ~ . buvo išlaužtaapmokamas koresponden- ■ ; , iR

tas ar nuolatinis bendra--Mkt‘.žj • 
darius. * JI

Metų naktį 
ir išplėšta

krautuvė

Aš neturiu ėia jokio reį, kjniečiai surink(|
kaio aiškintis ar teisintu As jr feiuntė ka,.iauianėiai sa-
rašau Keleiviui ir kitiems r , i vo tevvnei $10.900.laikraščiams (tik ne bolse-i
vikų t ir rašysiu. Nebijau iri 
nebijosiu teisybes rašyti, ne-į 
žiūrint ar tai kam patinka, i 
ar ne.

Ponai “profes oriai ’
“daktarai" ir kt. norėtų, kad’ 
apie juos tik panegerikasj 
rašytų, nežiūrint ar jie tų 
pagyrimų yra užsitarnavę, 
ar ne. Bet doras laikrašti
ninkas taip neturi daryti, o 
doias visuomenės veikėjas 
neturi pykti, jei kas nors ir 
iškelia jo klaidas.

lai tiek! J. Krukonis.

DABAR TINKAM1AUSIS 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE '

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmeon
Pas mus gausite: Geriautim Ra* 
š»«. PENTV* ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ*, Visokia smalkia 
reikmeny iš geležie*, SIENOMS 
1*01*1 ERŲ. Vis«kia reikmeaa 
Elektnis. Visokiu reikmenų iš ga
nto,, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hordmre Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY,

SOVTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

♦_______ Tel. DEltbam 1636 ♦

D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Redakcijos pastaba: —
Drg. Krukonis sako tiesą, 
1 -id .')♦* iis vienas mums im-

4OOOi f O a___ __  x B _ 444M(L Street Liquor Store, u
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVE

1C<
! < baries Stravinskas Algr.

SPECIALIAI GERI PASIVIAMAl

ProofDEGTINE—100
4 metų sena '

HILLCROFT RYE
Bottled i: l:«>n,|

LA VAL VYNAS
Po:t. Sfccrrv arba Muscatel

SINGLETON BRANDY
I’each. Che: i v arba Blackberrv

$1.79
kvorta

gal. 75c. 

5-th $1.60

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS SOL 4147

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

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susam 
Glodienes-Curry

LIETUVE DBNTISTt 
VALANDOS: S-S Ir T-S.

678 Massachusatts Awn
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
SS SCOLLAY SųUARS, la 

BOSTON. Telaf. Lafayetta 
Mt 2044-Jarba

SP1CIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ UGŲ.

VaL nuo S ryt. iki 7 
NadiUom, nuo IS ryto ild L

TaL ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
oemtEoasTma

Ofiso
Nuo S ryto iki 7

Neleiskite savo dešimtuko 
ant pavaduotojų — 

REIKALAUKIT

picmncK
'ALE that b ALE"

Nao 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

ĮTeL 28624 Gyv. 81182
! Dr Joseph AjGoŪUs 

OPTOMETRISTAS
Valandos: • iki 12 

ano 2 iki 8, 
nuo 7 iki 2. 

t ild 12
ir sasitaruB.

AKIŲ DAKTARAS »
1 Ištaiso defektuotas akis ir tinka-

2 mu !aiku sugražinu
'išminuoju ir priskiria

114
LAWRENCE, MASS.

“BAY

ICKWICI 
ALE

Nepriimkite užvaduotojo. 
Buk tikras kad jąs Parda
vėjas prileidžia PICKWICK 

ii to krano!

ltN.ta.1

MOTOR SERVICEA SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pageriuimai Ir 
Hydraalie

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI. 
UU8 IR TROKUS VISOKIŲ 

lADIRBYSCIŲ.
Peter Treėtakaa ir
Jaa Kapoėiaaaa — savininkai.

Taisyme Ir 
I

1 f f




