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Angina Leido Susirinkti 
“Liaudies Konferencijai”

TAI BUVO “PENKTO
SIOS KOLONOS” PASI

RODYMAS.

Stalino-Hitlerio 
sisakė už karo 
ir susiartinimą su

Bolševikai nuolatos ple
pa. kad Anglija kariaujanti 
ne už demokratiją, nes ji

P*-

Nuplėšė Hitlerin Jau KįU Reikalavi-' Maria Orlaiviui 
Vėliavą. i nūn Uždrausti n_j,j «x.»___

Legijonieriai ĮMtaria už tai Streiku*. ' Italams
apdor.noti drvuoliu. f,brikuMe „ltliia Ptr 3 d^»«.«UL numuic

streikus mu likvidavo. I prie n© ų.
, .... Hitleris nusiuntė kelis 

l C-iP įsismagino skelbti gjmĮUS gavo bombanešių 
streikus orlaivių fabrikuose. Mussoliniui į pagalbą. KeZ 

• kūne gaminą labai reikalin- Hasdešimts ^dairių pe-
Seiini^&a^Mrtio Sau f“1* .“žpuoiė anglų
stieiKų Danga perejo jau jjonvojų^ kuns gabeno jure- 
kone per visas orlaivių dirb- p^lb, ®ikams į. g. 
tuves. Šiomis dienomis CIO % valandas atakavo

Iškilminga Prezidentą 
Roosevelto Inauguracija

Du Amerikos jurininkaigiasi abudu diktatoriai, kad _ 
jiedvieją agentai taip drą- Francisco mieste perei
sią! pareiškė Anglijos “liau- tą subatą užlipo ant Vokie- 
dies valią.” tijos konsulato stogo ir nu-

Tuo tarpu Anglijos Dar- plėšė Hitlerio vėliavą, o su- 
bo Partijos ir unijų vadovy- sirinkusi žmonių minia kar
te atąsauke j Amenkos jiems p)oJo. Nacių
Darbo Federaciją su patari- ^kėM furol.,_

VISAS PASAULIS KLAU
SĖSI JO KALBOS.

“Didžiausis 
yra ginti ur

musu tiksu 
ir palaikyti

.^i
Atsistojęs ant Washing-

mu. kad kaip Anglijos, taip yra įžeidimas švenčiausios! dytas
. , . ,..................... Amenkos orgamzuoti vokieėiams daikto—Hitle-

pati denK>kratijos nepnpa-■ darbininkai dėtų visas savo lio svastikos!” pareiškė vie- 
zjstant;. Bet štai, siomis die-, pastangas padėti pasaulio nas vokietys. Vietos poliei- 
nomis Sulmo-Kitleno agen- demokratijai sutriuškinti ja abudo jurininku suėmė 
tai Anglijoj susauke savo diktatorių siaubą ir užtik- “netvarkingą elgėsi,
vienminčių mitingą, pava-įnnti--------- ------------ ---------- -&*» - & »
dino jį “liaudies konferen
cija” ir tos “liaudies” vardu 
pradėjo skelbti komunaciš- 
ką propagandą prieš karą, 
kuri dabar pasaulio demo
kratija veda prieš diktato
rių agresiją.

Tai buvo ne anglų liau
dies konferencija, bet “pen
ktosios kolonos” pasirody
mas. Tai buvo aiškus Hitle-

vadų įsakymu buvo sustab- } • ‘ V araaavo t kapitoliaus laiptų.ES,1 *25 JSSS, laivus. Trys angių karo lai- Fl„n..|in L— nFranklin Delano Roosevel
tas šį panedėlį sudėjo prie- 
aiką Jungtinių Valstijų

r ♦ darbas ii penkiose vaj įuvo sunĮūai sužeisti.
Eaton Mfg. Co. dirbtuvėse, yjenas jy užsidegė ir ang-
biS“rS“iotoraiiisSVda- fusėdę j valtis patys jj įonSituc^rTtuvoTkib 
lis. Jeigu streikas butų dar a^gjįvta? 45wrious” di° minKai įvesdintas šios šalies 
užsitęsęs kokią sąvaile ii- ’ P1*"’ nes ?"1-

rinfi visoms tautoms laisvą. A "”įkos'"i2Jijo^'7įJį:iau,'tai negaudamos reika- “"ms BtfUansS-
Susipratę Amerikos ir Ang- dams pareikalavus, jiedu bngų dalių butų turėjusios t j • j pasįekė savo tikslą

penktakojai kalba. 'dinti, nes pildė 
konstituciją. Legijonieriu i
konstitucijoj esą pasakyta.' ««««*«« Nuo tos dienos vokiečių

Į kad laikyti iškabinus tokią darbininkai turi grjzti pne k -tal ^m^nesiai ka’ 
vėliavą, kuri kursto prie pavo darbo. ~ o kompanija idien vįs skrenda bombar-

Etiopija Pasiruošusi 
Sukilimui.

Anglijos karininkai, 
rio ir Stalino agentų sąskrv-įrie padeda
dis. Savo tikslus šitie penk-į Hui Selassiui _______ _ _____ _______
taką jai išreiškė trim reika- j etiopų sukilimą prieš italus,! nuversti šios šalies valdžią,
lavimais: ............. praneša jį gavus iš Etiopijos į yra baudžiamas darbas. Gi kian

1. Įsteigti Anglijoj “liau-tikrų žinių, jog 90 nuošim- į Hitleris kaip tik ir kursto tiko.
•«----------- , kratines val-įstreiją auąuąu. “į““*-j nušovė da ' 19 priešo orlai-

legijonieriai. kai džiaugiasi, nes streikuo-!vi kurie bombardavo Mal- 
, . h — Vienuoliką jų nukilto

įsi
dies” valdžią. ciu

2. Užmegsti draugiškus . pra
rentojų esą pasiruošę 

uolimą, tik laukia,_____l pi____ ________ ____ _ ___ —O-J_________
santikius su Stalino sovie:.kada Haile Selassie duos: Taigi’nuplėMamfjo"vėliavą ti nėra pikn* * * > -'y 1 • v   -- -3 — . • a - • • • • • y * Č5io v'OV'i1tais. t jiems ženklą pradėti kovą. 

pnes Haile Selassie dabartiniu
Hitleri. Ir heroika?
Hitlerio jokių a 
už Anglijos miestų 
mą. i nūs daro anglai. Šiomis die-

Jeigu šiandien kas drįstų nomis į tą štabą buvo atvy. 
išsižioti su šitokiais reikalą- i vykę iš Etiopijos 50 vadų, 
rimais Stalino Rusijoj ar kurie raportavo, kad jiems 
Hitlerio Vokietijoj, tai jis esą labai sunku sulaikyti pa- 
tuo j butų sušaudytas ir už- ruoštus etiopus, kurie veržte
Iroct-ic <<naeillfAe šuva ’’ i’ni-iiocį’ milft itolnc Rot rro-

Oo* Sustabdyti kara 
*eikalai

kiant Kompanija su tuo su-i^^tumSš^ ių^Z
_.r____________ tiko. ir CIO vadai turejo S:’ng§ "a“T,į aJ^Xi

naikinti demokratines val-!?d«iką atšaukti. Darbinin-' - . ..
džias, sako

tiedu jūrininkai pasielgė šią sąvafl£ j CIO vadai anglu lakunai o aštuonis 
patriotiškai ir velti pagyri- ketino apskelbti streiką sunajkjno priešlėktuvinė an-

oru tartum kokie pasakiški 
kalveliai.

Užbaigęs kalbą, prezi
dentas Rooseveltas peržiu
rėjo ginkluotų jėgų paradą, 
kuris buvo labai didingas ir 
įspūdingas. Šito parado pa
žiūrėti susirinko visų sveti
mų valstybių diplomatai; 
atvyko net Hitlerio. Stalino 
ir Mussolinio pasiuntiniai, 
kurie prezidento įvesdinimo 
iškilmėse visai nedalyvavo 
(mat, jie negali pakęsti jo 
giažių ir stiprių kalbų apie 
žmonių laisvę ir demokrati-

roji jo tarnyba jau pasibai* 
gė. Jis yra pirmutinis Jung
tinių Valstijų prezidentas ją). Demokratija negali 
išrinktas trečiajai tarnybai, mirti, negali žūti. sako pre- 

Jį prisaikdino Vyriausio- zidentas, nes ji remiasi 
Teismo teisėjas Hughes, kiekvieno žmogaus laisve, o

dis-žodin pakaltojo. Joks 
kunigas nesimaišė.

Pasižadėjęs šalies konsti
tucijai ištikimai jos laikytis, 
prezidentas kreipėsi į 100,- 
000 žmonių minią, kuri sto
vėjo drebėdama šaltame, 
nors ir saulėtame ore. ir pa
sakė labai gražią kalbą.

“Atgal mes nesitrau- 
kiam,” pareiškė jisai. “Ir 
mes nenorime stovėti vietoj. 
Kaip amerikiečiai, mes žen
giam pirmyn, tarnaudami 
savo kraštui.”

neribotas galimybes plėtoti 
savo gabumus ir naudotis 
gyvenimu, o tautoms ji duo. 
da progos augti ir progre
suoti.

Roosevelto kalba buvo iš
versta į kelias kitas kalbas 
ir transliuota į visas pasau
lio dalis. Vokietijoj žmonės 
pirmusyk išgirdo, kad šį pa
nedėlį buvo Roosevelto į- 
vesdinimas trečiajai tarny
bai. Naciška spauda nieko 
apie tai nerašė. Rusijos 
žmonės da didesnėj tamsoj 
gyvena. Daugumas jų ir 
šiandien nieko nežino apiePrisilaikydamas inaugura-

cijų tradicijos, pi ezidentas Amerikos prezidento inau- 
Rooseveitas šitoj savo kai- 

Balka. nesigilino į jokį atskirą ”

apgailestavimą dėl šito inci- Maine’o valstijoj, CIO buvo; SUH1 MEIM-MnI- 
dento. Vokietijos naciu apskelbusi_ streiką Peppę-; 
spauda pakėlė didelį riks: rell audeklinėj kun audžia:
mą, kad Amerikoj taip įžei- armya. antktodes beUa :̂ „/f “^nad'HiŪeS dalyką, .bet kalbėjo bend- Cili Laikysi* Prie 
dzuuna HitĮermJgarbe. =; ^lAdssSinis.n^asi slaptai X iJuSKo taltafe Jungtiniu Valstijų

kastas kaip “pasiutęs šuva.” veržiari pulti italus. Bet ge-l Crumoi- i Dabar CIO kalba apie Tda^ fikStoteuS. CW r "publikT PieV.

Bet Anglijoj nei vienas jų bėralinis štabas įsakęs ne- Japonai urumoja :Stre,ką plieno pramonėj, kii-^Ya^onii tolmesni kaio ]dtokio budžjo Jisai AXrikofXvo p-asidėfes
kulipkos neg, vo. Ne. vienas eikvoti amunicijos ir žmo-1 AOMTilni K»TU ^"^VlSms kida"Tuw užSi. Brt šį b.'^; kari demokratija, ku- ttiplus t-------

. _______________ i nanedėli Rprlvno žiniti a- 11

iš

dagi nebuvo areštuotas. Pil- nių atskirais išsišokimais 
niausią laisvė net ir priešin- prieš italų kariuomenę. Su- 
gų valdžių agentams—kai- kilimas esąs planuojamas 
bėkit kiek sau norit ir ką taip, kad italai butų užpulti 
norit. žaibo greitumu iš visų pusių.

Ir visa to akyvaizdoj bol- » -----------------
i' i a i • * pasak Britai Suėmė iran-
kad Anglija nepnpazįsta r •
demokratijos! Kur gi kitur CUZIĮ LOIV(Į. 
pasauly yratiek laisvės, Brazilijos pakrašty anglų 
kaip Anglijoj? ikaro laivas “Asturias” su-

Reikia pasakyti, kad šitą Į ėmė franeuzų garlaivį

Japonijos užsienio reika- ■ vfeokjems ginklams 
lų ministeris Yosuke Mat.

Anglijos penktakojų jomar- 
ką labai aukštai įvertino 
Stalino ir Hitlerio laikraš- lija žadėjo pareikšti ang- 
čiai. Hitlerio “Voelkischer lams pratęstą, nes jie suėmė 
Beobachter” paskelbė dide- tą laivą Brazilijos teritori- 
lėmis raidėmis, kad Angli-:jos vandenyse. Kai kas Sa
jos “liaudis” nori taikos su ko. kad to frai

‘Mendoza,” kuris gabeno 
maistą iš Brazilijos. Brazi-

naciška Vokietija, o Stalino 
“Izviestija” pašventė net 
pusę puslapio to mitingo 
“svarbai” išaiškinti. Džiau-

Anglai Paėmė 11
Mussolinio Generolų

Iš Kairo pranešama, kad 
anglai sumedžiojo Libijoj 
jau 11 Mussolinio generolų, 
kurie buvo pasprukę iš siųs
tų ir slapstėsi kalnuose. 
Juos pastebėjo besislaps- 
tant anglų orlaiviai. Vienas 
anglų lakūnas pastebėjo 
150 ginkluotų italų besi- 
slapstant pajūry. Matyt, jie 
tenai laukė italų laivo, kad 
juos paimtų. Anglas nume
tė netoli jų bombą, sutarški- 
no kulkasvaidžiais ir nuvarė 
visus, kaip avinus. į anglų 
stovyklą, kur jie buvo tuo
jaus nuginkluoti ir paimti 
nelaisvėn.

,----- komunistų judėji-
, panedėli Berlyno žinių a- n susideda iš laisvų įstaigų, mas> Tenai dar tebėra taip 

ia.!g«ntura paskelbė, kad tokia Yra gižiausia šalies laimė ir vadinamoji “liaudies fron- 
konferencija jau įvyko, nors Todėl ‘didžiausis to” valdžia. Į tą “frontą”
nepasakoma nei kur, nei ka- musl3 \l • tul7 įneina kelios kairesnės par-
da. Kas joje buvo svarsto- ?’l palaikyti demokratijos tijos. tačiau komunistai bu-

Tie streikaisuoka šį utarninką pasakė j nepatinka komiiam- 
Japomjos parlamente pra-:^jie nepatiX ir

P^^damas Amen- valdžiai. Spaudoje jau pasi- ~ :deaia” j »• ••
(kai karu, jeigu ji nesiliaus ik r . ; £7 ima. irgi nėra skelbiama, tik iaeai4- .... vo sumanę panaudoti ji sa
rėmus Angliją. Jis aiškiai J i- - id- turėtu vi«^' bendrais žodžiais pasako- J° gaisas, kaip irvisuo- vo įrankiu ir apskelbti “so.
pimojo. kad Vokietija, Ita- k 1 “ rekvtamtil?:"!?- kad Romos-Bertyno "ėdantis ne^Lud'u^tet YictW re!|,ubli.k*-'’ ku",tu°-
lija ir Japonija turi sudariu- „jdrausti kain wn!asies vadai “susitaikė visais giripaanus, ne skauaus. oet Jaus turėtų užmegsti ‘drau-
sios bloką ir kad tas blokas S* vEriini ir £t^ klausimais.” Manoma, kad svejnus, lengvas, malonus ir giškus santikius” su Stalino
visuomet veiks išvien. Pa- i toj konferencijoj Mussoli- aiskus. Jo žodžiai plauke Rusija ir Hitlerio Vokietija.

žinoma 
kom

vyzdžiui, jeigu Amerika 
pradės karą su Japonija tai 
iš kitos pusės Ameriką už
puls Vokietija ir Italija. 0 
jeigu Amerika susikirstu su 

Jij

franeuzų laivo į- 
gula tyčia pasidavusi ang-įyjsy 
lams. nes ji priešinga Petai ' 
no vyriausybei.

SIRIJA PAVESTA WEY- 
GANDO VADOVYBEI.

Francuzijos valdžios gal
va Petain paskyrė generolą 
Weygandą franeuzų armi
jai Sirijoj vadovauti. Sirija 
randasi Mažoj Azijoj, šalia 
Turkijos. Weygandas yra 
gabus strategas. Jam vado
vaujant, 1920 metais lenkai. -----------------
sudaužė bolševikų armiją, ŠIĄ SĄVAITĖ WILLKIE 
kuri buvo priėjus jau netoli Į SKRENDA ANGLIJON. 
Varšuvos. Buvęs republikonų kandi

datas į Amerikos preziden-

totalitarinėse šalyse.

2UVO ITALŲ PAŠTO 
ORLAIVIS.

Pereitą sąvaitę Atlanto

nis prašė Hitlerio pagalbos. — Bet šitam komunacių pla-
Orlaivių Hitleris jam jau Baisi KoVŪ Su NcW nu* pasireiškė stipri opozi- 
nuriuntė, bet ar siųs armiją, vi D 2 ciJa ’r Padėta jau kalbėti,
tai lieka dar pamatyti.

Italija ar Vokietija, tai joms vandenyne žuvo italų pašto NAUJĄ KULKASVAIDJ 
i ’Uigalbą stosianti Japoni- orlaivis, kuris skrido su pas- ANGLAI TAIKO SU 
įi. Jisai nažvmėjo. kad iš tu iš Brazilijos į Europą. Jis VEIDRODŽIU.

'i orko Banditais, kad “liaudies frontą” reikia 
Du broliai banditai, apsi- likviduoti, nes su komunis- 

ginklavę šešiais revolve- tais veikti negalima. Ir išra- 
riais, peraitą sąvaitę užmušė d°> kad jie turės žlugti te- 
elevatoriaus klėtkoj tarnau- nai. Pereitą sąvaitę į Jung-

totalitarinių valstybių vežė ir 10 keleivių. Nuskri- žiniog <ako Rad Vickels toja ir pagrobė iš jo $649. tinęs Valstijas atvyko Cili

ira nvąMiVaiv Arinio Matydamas, kad jis jau ne- mis ir su visa Amerika priešstangų, kad Rusija su Japo- esąs priveiktas leistis jūron. ! į „ynakalv 
nija susitaikytų; tada tu- Daugiau jokių žinių apie « ^įidčkde Kulks 
siąs keturių totalitarinių negauta.
(fašistiškų) valstybių «blo-
kas prieš demokratinę Ame
riką ir prieš Angliją. Ir šitas 
blokas tikrai nugalėsiąs Įia- 
saulio demokratiją.

SURINKTA 9Ą800.000 tus, Wendell Willk'ie, sausio 
AUKU ANGLIJAI. 22 dieną išskrido Anglijon.

Amerikoj yra įsikurusi Jis nori susipažinti su Ang- 
draugija Anglijai remti au- ’lijos pramone, su valdžios

BREMENAS VISIŠKAI 
SUNAIKINTAS.

Associated Press prane
ša, kad garsus Bremeno uo. 
stas Vokietijoj visiškai su-

ar apačioje. Kulkasvaidis begyvas, policmanas priėjo totalitarines valstybei (Pne 
taikomas su veidrodžio pa- prie jo artyn. Staiga tik ban- totalitariniu valstybių yra 

ditas apsivertė, išsitraukė skaitomos Vokietija. Jajio- 
kitą revolverį ir policmaną nU®» Rusija ir Italija.) 

Antras banditas

galba.

KUNIGAS NUTEISTAS 
KALEJIMAN.

Už tai kad neužsiregistra-
ZS. Zfįvo privalomajai armijos tar-
griautas ir sudegintai Jį su- kun ^rle Brooks
naikino a glų a lac ja. ; Philadelphijoj tapo nuteis

tas 1 metams ir 1 dienai ka

ną nušovė, 
nėrė skersai Fifth avė. ir į- 
bėgo į Wolwortho 10-cent- 
štorį. Čia jis buvo sumuštas 
ir nuginkluotas. Iš jo atimta 
du revolveriai. Išrodė, kad

70,000 ITALU PAIMTA 
NELAISVĖN.

Anglų karo vadovybė 
praneša iš Afrikos, kad per 
savo ofensyv ą tenai anglai

KARAS ANGLIJAI KAI-s...
NUOJA KASDIEN PO

$53,000,000. Brooklyne anądien sude- kiškos trečią revolverį ir jau
Žinios iš Londono sako, gė baksų dirbtuvė, kurioj taikė šaudyt į sustojusius

kad karas Anglijai dabarti- i žuvo ir 5 darbininkai. Be to, apie jį žmones. Laimei, ka

.... - » . paėmę nelaisvėn 70.000
JIS guli jau be sųrnoneg. Bet MusioIjnio fajis,ų.
ne įrm cf'jicr-j ks7in kum unjis irgi staiga kažin kaip ap. 
sivertė, išsitraukė iš kelinių 1,500,000 DARBININKV.ŽADA NESTREIKUOT1

Jau 19 unijų, turinčiu iš 
viso anie 1,500,000 narių,

komis. Ji praneša gavusi; atstovais, su visuomenės niu laiku kainuoja po $53,-12 žmonių apdegė. Ugnis žm kas spėjo smogti jam pasižadėjo nestreikuoti, kad 
jau apie $4,500,000 aukų. veikėjais ir patirti jų nuo- 000.000 kasdien. Pereitų t pasiekė lentų sandėlį ir su- pas galvą, ir jo ginklas iš- nepakenkti karo pramonei.

naikino 30 automobilių, ku. puolė. Banditai buvo italai, šitos unijos apima metalo 
Di Stefano pavarde. , , ir statybos darbus. .

Ji yra nusistačiusi surinkti' monę apie dabartinį karą ir metų išlaidos siekė tik $38,- 
$20,000,000. (kaip jis turėtų pasibaigti. 000,000 per dieną. rie buvo ten pat sustatyti.
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j dolerių, o bolševikiškoj Lie- ’ SVEIKINASI šit vaikais
' tuvoj buvo apiplėšti ir da i 
kalėiiman sukišti, kad ne-

i norėjo visko atiduodi

‘E’'
KOMUNISTAI GĄSDINA žmonės 
LIETUVIUS “TEISMAIS".

Chicagos komunistų “Vil-

renka savo atsto
vais žydus ir rusus, o ne lie- ė>

IR “Ė —DIDELIS 
SKIRTUMAS.

Pajuokdama' hosevikt
tuvius'.' Taip .vi a dėl to, kad laikraštininku tamsuma, vie. 
Lietuvos žmonės dabar ne- nas “Naujienų" skaitytojas

.. . uitrtrtu?, auniik ĮAKtdiu Jia- diria hrj\ IaIUOjU IvZIITIU.
i1S\v?o4anoS“T^ė?iffiVOS- agentaL ? kada.ngi Es«- Maskvai nepriklauso- 
mo, .a\ o organo ie\ynes jietUViu tarpe komunistu 
redaktoriaus, tai jis galėsiąs n^ra; kadangi be-
atsidurti geisme. vejk visi Lietuvos komunis-

•/ . , , tai vra žvdai ir dabar suva-
Ogi užtai. Kad Tėvynė ^iavę rusai, tai tokie ir via

ma Lietuvos valdžia taip 
skaudžiai priešvalstybi
niams gaivalams rėždavo, 
kad bolševikai negali to 
rėžimo užmiršti ir todėl va
dina ii “kruvinuoju rėži-paskelbė tų biznierių ir pro- slatonii kandidatais, 

fesionalų vardus, kurie skel
bia savo* biznius komunistų Aukščiau paduotos žydiš- .. .,
laikraščiuose, ir pridūrė.; kos ir rusiškos pavardės pa- . Let “Naujienų 
kad tokie biznieriai remia rodo, jog “Laisvės" ir “Vil- 
komunistus. nies" komunistai meluoja.

Skelbdama šitokius daly-:kuomet jie plepa, kad Lie. 
kus, “Tėvynė" šmeižianti tuvos žmonės dabar turi 
tuos biznierius ir profesio. "pilną laisvę ir gali rinktis 
nalus, sako “Vilnies" bolše- ką nori." Jeigu Lietuvos 
vikai. ir todėl

redakci
ja paaiškina, jog šitokia są
voka gaunasi tik dėl to. kad 
bolševikai nemoka taisyk
lingai rašyti. Jie rašo “rėži
mas," kuomet reikėtų rašyti 
“režimas." Lietuviu rašvbo-

tie biznieriai! žmonės turėtų laisvę, tai žy- matote, tarp “e” ir “ė

Kaip Okupantai Lietuvoje Šventč 

Rusijos Demokratijos Sunaikinimą
1917 metais revoliucinė; nuotas Vytauto Didžiojo turbut, .kai kurie paveikslai 

Rusijon valdžia sušaukė: paminklas, ant kuino buvo bus rimtesni, gražesni. Ir 
Steigiamąjį Seimą, kuris! iškarstyti Lenino ir Stalino daug kas bus gražiau, nes 
buvo išrinktas demokrati-! paveikslai, o taip pat paka- matėm ir to. už ką verta bo- 
niu budu: kiekviena partija i bintą sovietų žvaigždė. j tago...’
statė savo atstovus, kiekvie- j Matuižiuose, Valkininkų! Toliau laikraštis vedama- 
na laisvai už juos agitavo, o valsčiuj, praėjo taip: “Lap. jame straipsnyje prisipažįs- 
kitus kritikavo. Rusijos liau-. kričio 7 d. iš pat ryto visi ta, kad “buvo pastebėta ir 
dis rinkosi ką norėjo. Bet. rinkomės Į musų paruoštą Įvairių nesklandumų, ku
kai seimui susirinkus bolše- aikštelę, iš kur su vėliavo- riuos reikia šalinti." Kai 
vikai pamatė, kad jie yra mis ir vadų atvaizdais ėjo- kurie po procesijas vadžioti 
mizernoj mažumoj, jie slap- me sutikti Giraitės kaimą su mokiniai to laikraščio korė
ta susiorganizavo, pasikvie- . vadovu. Sutikę draugus, grj- spondentui nusiskundė, kad 
iė Į talką giltų jurininkų,! žome į paruoštą iškilmėms jie nušaldė rankas ir kojas, 
ir durtuvais liaudies atsto- i vietą. Buvo pasakyta daug Kaune, kaip praneša “Ta
vus išvaikė. Jurininkų dur- gražių kalbų, o vaikučiai rybų Lietuva." darbininkų 
tuvais apsuptas. Leninas už- į padeklamavo gražius eilė- kolonijoj pirmasis žygiavo 
silipo ant bačkos ir paskel- raščius. Paskum su daino- su raudona vėliava Petras 

. bė, kad “buržuazija nuvers-: mis ėjome Į Giraitę, kur irgi Liutkus, apie kurio praeitį 
I ta. dabar prasideda proleta-, buvo mitingas. O vėliau bu- pats laikraštis pateikia to- 
‘riato diktatūra." Reikia pa- vo bendras pasilinksmini- kių žinių: “Dėl jo aplinki- 
1 sakyti, kad šitą planą bol- mas su šokiais." Kaip mato- niai gyventojai nakties me-

Atsuankęs j Lyono miestą, ševikams padarė Vokietijos me. viskas ten buvo “gra- tu stipriau užsirakinėdavo
Franeuzijos galva Pstain svei-valdžia, kuriai ru- žu.” Bet drauge pastebėki-duris. Ar užmušti jis ką nors 
kinasi gatvėje su mažais vai- • p^jo pašalinti Rusiją iš ka- me, jog tie patys žmonės gali ar apvogti, sakydavo."
kais. Sako: “Jus esat Franciui- ro Tuo tikslu kaizeris davė buvo vedžiojami iš kaimo Į “Užmušiu, ka nors, tikrai

-----į-.- v --~ 1OOA * - kaiiin mrašv -f61--8* Per, lantg?’ -,s antr° ; Leninui pinigų ir įšmugelia- kaimą, kad sudarius įspūdi, užmušiu, jei* neduosit dar-
įr “jie steigiamąjį Seimą 1920 me- kailio parima.-, o jei parasv- aukšto žiuri vaiku tėvai. vo jį Rusijon. Ir taip kaize- jog daugiau žmonių šiose bo." — nugirdės apie tai
dvoką- tais pateko vos tik 6 žvde- režimas, tai bus \ai_ ■ • • • • ................... .................... _ . . .........................

gali patraukti “Tėvynę" at- du komunistų jie savo atsto- 
sakcmybėn. Esą. jie jau vais nel inktų. Kai Lietuvos 
“kalbėtos* su advokatais žmonės turėjo tikrai pilną 
apie ‘Tėvynėj* talpinamus laisvę, tai iš 112 atstovu i 
šmeižtus prieš juos
dar pasitars su savo advoka- tais pateko 
tais ir pažiūrės, argi ‘Tėvy- liai, o rusų—nei vieno! 
nės’ redaktoriaus negalima ---------------

yra labai didelis skirtumas. 
Nors tas žodis skamba vie
nodai, tačiau jeigu pasašysi 
“rėžimas." tai bus kam nors

džia. arba tam tikro laiko
tarpio santvarka. “galvočių" iš-

no pinigais apsiginklavusi 
saujalė bolševikų atsisėdo vavo.

“gražiose" iškilmėse daly- stora girgždančiu balsu at
sikirsdavo Petras Liutkus.

sudrausti..."
“Laisvės" penktakojai ir

gi gąsdina Susivienijimą 
teismais. Jie sako, jog iri 
Brooklyne esą tokių biznie
rių. kuriuos “Tėvynė" ap- 
šmeižusi, paskelbdama kad j Maskvoje

STALINAS ATIDAVĖ 
HITLERIUI DALI LIE

TUVOS.

“Keleivy" buvo jau rašy- 
kad šiomis dienomis 

buvo pasirašyta

čių “Laisvės” 
dėlis.

~ ~~ - «• Gerai, jei šitą šlamštąPastabelės iš Šalies “Laisvės” pisoriai iš savo kiekvienų metų rudenį ji Natašos Orlov’aitės veda- savo draugų kompaniją ir

rusų liaudžiai ant sprando Deltuvoje, Ukmergės ap. Dabar šis nepataisomas gir- 
1 ir tebesėdi iki šiol. Ir dabar skrity, dainavo “draugės" tuoklis ir valkata susirado

svencia “bolševikiškos revo- mas Milašiunų kaimo kom- neša komunistinę vėliavą, 
liucijos” sukaktuves, kurios, jaunuolių choras. ! Tenka pastebėti, kad
ištikrujų yra Rusijos demo- Raudondvaryje mitinge Kauno komunistų procesu 
kratijos sunaikinimo sukak- kalbėjo iš Kauno atvykęs joje tarp Kremlio įnamių 
tuvės. /‘draugas” Zibert. ikonų nebesimatė maršalo

Pavergę Lietuvą, bolševi- Garliavoje iškilmės vyko Vorošilovo fizionomijos, 
kai dabar šventė tas sukak- i Bekerio salėje, kur “meni- Taip pat sveikinimo tele- 
tuves ir musų tėvynėj. Skai- nę” dali atliko pradžios mo- gramą tebuvo pasiųsta mar- 
tytojui. be abejo, Įdomu bus kyklos vaikai. Tas pat buvo šalui Timošenkai, o naba- 
pasiskaityti. kaip tos bolše- į Seredžiuje, kur žygiavo gas Vorošilovas jau buvo 
vikų iškilmės Lietuvoje bu- Belvederio mokyklos vai- “užmirštas.” O kai okupan- 
vo organizuotos, kaip jos iš- kai. tų maskolių kariuomenė žy-
rodė ir kas joms daugiausia “Drobės" fabrike, Kaune, giavo Į Lietuvą, tai maršalo 
vadovavo. Taigi paduosime prakalbą lietuviams darbi- Vorošilovo paveikslas dar 
čia kai kurių smulkmenų iš ninkams* pasakė okupantų figūravo tarp komunistinių 
pačių bolševikų spaudos. politinis vadovas Ščiuplov. ikonų ir jo vardas buvo mi- 

Veliuonoje, kaip sakoma o paskui dainavo raudonai- nimas kartu su Stalinu. Pl*a- 
sovietų spaudos pranešime,; miečių choras. Raudonar- ėjo tik keli mėnesiai, o jau 
“per demonstraciją sveiki- į miečiai pašoko kazačioką. Lietuvos “išvaduotoju"pasi- 
nimo žodį tarė raudonosios; Kauno skudurų ir šerių darė nebe Vorošilovas, bet 
armijos atstovas." Vakare; apdirbimo Įmonėje tamau- buvęs caro armijos, feldfe- 

dalis, ku- tojams ir darbininkams su- belis, o dabar Stalino mar-
J-’--------! j -* atidarė žy- salas Timošenko.

Tai taip išrodė “bolševi- 
sukakties 
Lietuvoj, 

žydai ko- 
raudonarmie-

oficiozinė “Ta- i V.’ Diolytė padeklamavo i partijos vardu pasveikino čiai. o “publiką" sudarė su- 
i" skelbia savo i “gražų eilėraštį” “Po nauja • “draugas” Bak, o Statybos

laikraščio išmes. Bet pana 
šių šiukšlių jų “literatūra" 
yra kupina. Ypač tokiu žar
gonu pasišiaušus “literato" 

Todėl
vieną-kitą vulgarizmą pa

Žada mokintis “lietuviškai"

Rokas Mizara praneša 
•Laisvėj,” kad dabar jis tu- '

lie deda savo skelbimus i \ nauJa komunistu-nacių su. rėsiąs '‘palaipsniui rašyti ir vipna.i,;,. vulaarL 
komunirtu laikrašti tams, kuria Stalinas sustip- kalbėti" taip kaip pradėjo - ‘ R1 •• vul£ail~““i

Taigi patys komunistai ”no bic?ulisku? santi- kalbėti Lietuvos bolševikai. Kad apvalius lietuviu kalbą
Vari ■yruiic “L-n i kius su Hitleriu, pi'izadeda- Pavyzdžiui jie dabar tenai -i --u , ‘ - *pnpazirta, kad žodis Ko- , . . , .ra^zuziui, uau<*i iviuu reiketų išbraukti iš jos visa

munistas" yra šmeižtas, ii sako ?a.so: t^’Zb?-h*ctu' bolševiku “literatūra."
kad toks pat šmeižtas vra A gazolino kad galėtų va, vietoj sovietų Lietuva. ' p , p ..
pasakyti, jog žmogus skel- :marK.iau ^Pjogdmti Anglį- Sovietų vardą bolševikai bi- r. unaiua.
bia savo bizni komunistu Jos m*estus» įvežti iš Ar- josi vartoti, nes žino. kadlaikiniuose Komun,s^ | gentines kviečių išalkusiai i Lietuvos žmonės to varto la- 

Musiškiai komunistai vir- nac^ armijai. bai nekenčia. Ūkininkai da
to savo tautos pardavikais, Į Dabar paaiškėjo, kad šita atsimena, kaip atėję iš So- 
todėl nenuostabu, kad musų Stalino-Hitlerio sutartis pa- vietų Rusijos bolševikai plė-
žmonės labai Įsižeidžia, jei lietė ir Lietuvą. Stalinas ati- šė juos 1918-19 metais, 
kas jiems prikiša komunis- s davė Hitleriui vadinamai} Toliau Rokas 
tiškuma. Suvalkų Trikampį, i kuri i-

Bet naivus yra “Laisvės"; neina Seinai. Vyžainis, Su- 
ir “Vilnies" gąsdinimas, i valkai, Augustavas ir Pili- 
kad už tokius priekaištus pavas.
“Tėvynė" arkas kitas gali; Na. o “Laisvės", 
būt traukiami teisman. Jei-pieš” penktakojai plepa 

Stalinasgu kuris biznieris skelbia; kad Stalinas “apsaugojo 
savo bizni komunistų laik- i Lietuvą nuo Hitlerio!
rašty, tai kaip gi jis galėtų ----------------
teisme Įrodyt, kad jis to ne- APIPLĖŠT! IR KALĖJI* 
daro? Jeigu iis užvestų dėl MAN SUKIŠTI, 
to byla. tai jis tik pastatytu ... r, •• -
save ant pajuokos ir turėtų;. ^al P° ^urtjos. revohuci- 
užmokėti teismo lėšas.

PO VISĄ LIETUVĄ STEI
GIAMI RUSINIMO 

KURSAI.

Bolševikiško “švietimo’’ 
komisariatas Lietuvoje ofi-

sužinojęs ciališkai skeUjja, kad šiuo 
da vieną naujienybę. Gudų laiku Kaune veikia jau 34 
kraštą Lietuvoje dabar va- rusų kalbos kursai. Šitokių 
dina Gudija, o ne “Baltaru- rusinimo kursų Kaune ne-i įvykusi 

.. sija," kaip jis su Bimba iki trukus busią atidaryta išti- j rioje dalyvavo pradžios mo- į rengtą mitingą atidarė žy- 
11 , V1;‘ šiol rašydavo. sas 100. Lietuvos rusifikaci- kyklos vaikai. įdėlis komunistas Hafkin;

plepa, _ . . . . .. -JQ loR.ji nlopi',, moefu i L-nlkS-in rrirAiilroc (lok

nv
lykas
bei----------- ----------------- ..
kados to krašto ir jo žmonių C1 \lo?e;. 
kitaip nevadino, kaip Gudi.
ja ir gudai. Kai kas dar Sa

jos susikūrė nepriklausoma kydavo Baltgudija. baltgu- 
Lietuvos Respublika, tai A- džiai: bet man niekad nete

tuves pardavikams 
skelbimų!

INKVIZICIJA. Parašė 
Puiki naudinca knyga,

katalikų bažnyčios siautimas 
džia reformos. Su daugeliu 
paveikslų. 215 cusl..................

' mas Amerikos kasyklose ai 
dirbtuvėse turėjo susitaupęs

ŠTAI TIE “ATSTOVAI." tukstamj-kitą. tas išvyko 
nepnklausomon Lietuvon. 

Bolševikų spauda dumia Iš Brooklyno išvažiavo gru- 
žmonėms akis pasakodama, pė lietuvių siuvėjų: jie"su- 
kad Lietuvos žmonės dabai dėjo krūvon sunkiai uždirb- 
turi pilną “laisvę” ir savo tus savo dolerius ir Įkūrė 
atstovais i valdžią renkasi “Drobės” bendrovę, kuri įsi- 
ne “smetonininkus ” bet taisė dirbtuvėlę ir pradėjo
“tikruosius tautos sūnūs." veikti.

Šiomis dienomis Lietuvo- Dabar žinios iš Lietuvos 
je buvo “renkami” (iš kalno sako, kad tie Brooklyno 
jau Maskvos agento Poz- kliaučiai jau apiplėšti, visa<= 
dniakovo paskirti l “atsto- jų sunkiai uždirbtas turtas 
vai” Į Maskvos sovietą. Ii “konfiskuotas.” o jie patys 
štai kokiomis pavardėmis nuteisti kalėjiman. Skelbia- 
buvo kandidatai: mi net jų vardai ir pavar-

Michaliiok, Baršak. Žiro- dė«: Jurgis Žiugžda, Pijus 
kovakij, Šerechov, Kredov* Norkus, Jurgis Garšva, Juo- 
kin, Koltunov, Kotler, Sim- zas Šimaitis. Julius Zoštau- 
son, Nordon, Kisieliov, Tra- t*«, Pranas Strimas, Anta* 
fimov, Volosenko, Joffe, nas Slavickas, Povilas Vai- 
Kozlova, Lazučcnkova, Gu- tekūnas ir Marija Berno- 
čkov, Lukoševič. Suvorov, tienė.
Kovrigin, Morzon, Gudkov.
Trok, Grybin, Krylov, Le
vin, Dbeiling, Obrazov,
Golditein, Periin, Kugalov,
Gingsburg, Krinkov, Sobo- 
levskij, Anisimovič, Korvil,
Levin, Moisenko, Kvasni- 
kov, Salamovič.

Tai ve, kaip, išrodo^ tie!jų sunkiai įsigytą turtą, pa
tais pi. 

turėjo

Visi sugrusti kalėjiman ir 
nuteisti kalėti po keliatą 
metų. Visi jat, nebe jauni 
žmonės, po 50—60 metų 
amžiaus.

Už ką gi iie nuteisti?
Ogi už tai, kad pajutę, 

j jog bolševikai gali išplėšti

“meninė”

sybų Lietuv -------------------- - -------- , .
skiltyse rasų kalbos pamo- vėliava.” po to deklamavo ■ treste kalbėjo Stalino politi- kai- Žydeliai ir kiti Maskvos 
kas, kur greta lietuviškų, j kiti vaikai, kurie taip pat nis komisaras “draugas" agentai pasakė daug pragrota
skelbiami rusiški tekstai. kalbų, tačiau nei vienas ne- 

. „v. ____________v t nušvietė tikrojo tos “revo-
yga NaPSšTta žinoti apie “bolševikų revo- Kaune su Stalino ir kitomis liucijos" veidę. Nei vienas 
luomas k pra- liuciją"? i ikonomis “Tarybų Lietuva’? nepasake,. kad Ji buvo vo-

Rokiškyje buvo išprofa- reiškia viltį kad “ateity, kiečių valdžios suplanuota
_____________________________ ir finansuota; kad kaizerio

į valdžia atvežė Leniną IŠ 
Šveicarijos užplombuotairid 
vagone ir šmugelio keliu |- 
šmugeliavo Rusijon, kad su- 

' demoralizuotų rusų armiją, 
kas Leninui ir pavyko pada
ryti, kaizerio šnipams vado

vaujant. Taip pat niekas 
per šitas iškilmes nepasakė, 
kad Stalinas tada buvo vi
sai paprastas bolševikas ir 
kad Leninas mirdamas pa
skyrė Sovietų Sąjungai va
dovauti iš trijų narių kolek
tyvą. i kurį Stalinas visai 
neįnėjo. Tas Kaukazo ban
ku plėšikas išplaukė į viršų 
tik tada, kai išžudė Lenino 
draugus ir kitus žymesniuo
sius komunistų partijos va. 
dus. šitos teisybės nediyso 
pasakyti nei vienas komuni
stų barškalas. Taigi visos 
to? iškilmės buvo niekas 
daugiau, kaip žmonių mul
kinimas.

' padainavo. £o to vaikai žai-; Gradskij.
! dė. Bet ką gi tie vaikai gali; Dėl bolševikų procesijų1 a* • 1 * •! • CVa.— 1*^^

puikiu
. $1.00

Anglų Komitetas Hitleriui Pasitikti

‘tautos sūnus/’ kurie Mask 
voje atstovaus musų tautai. 
Kažin, ar nors vienas iš tų 
žydų ir rusų supranta bent 
žodi lietuviškai?

Amerikos lietuviams gal 
bus neaišku, kodėl Lietuvos

sidalino tarp savęs 
nigais, kurių jie 
banke.

Tai ve, ka< darosi Stalino 
“išlaisvintoj” Lietuvoj! Ka
pitalistiškoj Amerikoj dar
bininkai užsidirbo truputi

Hitleris senai jau žada išlipti ant Anglijęs žemės, bet vis dar nedrįsta. O anglai laukia jo pasirodant dieną ir naktį, 
ši nuotrauka parodo jų “priimtuvių komitetą,“ kuris yra pasiruošęs tinkamai jį “uasveikinti.“

LIETUVA ATSKIRIAMA
NUO EUROPOS CIVI

LIZACIJOS.
Lietuvos komunistų “Tie

sa" praneša, kad pasieny su 
Vokietija plačiu ruožu oku
pantai kerta miškas, nes su
daromos vadinamos “pasie
nio zonos." Į kurias be leidi
mo net kiškis negali įbėgti. 
Taip “laisvieji" Lietuvos 
gyventojai atskiriami nuo 
Vakat
mi su

ru Europos ir sulieja- 
i Azija ’
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KAS NIEKO 

TO NIEKAS

NEVEIKIA

NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS; Vokiečiai Mokinasi Per Vandenį Keltis

Komunistai įpuolė dos- | ma, galima rašyti, kad J. 
peracijon. t Kairys “eįna šimtu nuosim-

p,.,, n™ i čių’’ su Lietuvos pardavikųGruodžio mėnesyje Broo-, •”
klyno lietuvių organizacijo-< ______
se jvyko valdybų rinkimai, i A . Klmk-.
Kai nekuriu organizacijų j W «
valdybose buvo komunistų.; Amerikos Lietuvių Pilie- 
Pavyzdžiui, SLA 38 kuoposį eių Kliubo valdyboje irgi 
sekretorė buvo komunistė; yra keliatas komunaciškos

vieros žmonių. Bet jie per 
pastaruosius kelis metus jo
kių komunaciškų klausimų 
į Kliubą neatnešė. Jie dau
giausiai linko prie demo
kratų partijos, nes kol kas 
tos linkmės laikosi ir Kliu
bas.

Nors niekas jiems čia pir
ties nerengė, tačiau jie labai į 
jos bijojo. Gruodžio pra-! 
džioje įvyko ALP Kliubo:

S. Sasna-Gužienė. Renkant 
kuopos valdybą 1941 me
tams Sasna nepraėjo. Po tų 
pralaimėjimų atrodė, kad 
komunistams svieto pabai
da atėjo. “Laisvė” per dvi 
špaltas užtraukė dūdas, kad 
socialistai, tautininkai ir 
klerikalai susivieniję išmetė 
Sasną iš sekretorės vietos.

Mat, pas komunacius yra 
reiigiiinis “tėzis.” kuris sa- .. . ...
ko: “Komunistai visur turi ! w Jybos rinkimai. Komu- į 
vadovauti, nes jie yra prole-; naciai . prieš rinkimus tiek i 
tariato avangardas.” Todėl; susuupino. kad visiems sa- ; 
kad ir žiopliausias komunis- ivo kamarotams pasakojo.« 
tas, jis jaučiasi esąs vadas, buk ateinantį susirinkimą

kliubiečiai šluos visus ko
munistus iš valdybos lauk.
Baimė buvo labai didelė ii 
veltui.

Jeigu komunaciai buda- 
retoriu St. Strazdą, surado organizacijose neneša į 
vienu ‘ mėnesiu atsilikusi organizaciją komunaeiskos • . ..
duoklėmis. Komunaciai politikos, tai kam juodis or- ’ 
tuo jaus skundą parašė į gąnizacijų šluoti.

Na. o čia ėmė rinkimuose ir 
pralaimėjo viena komunis
tinė davatka sekretorės vie
tą. “Gevalt!” Negalima pa
siduoti! Išrinktą naują sek- šiame atvaizde matome vokiečiu kareivius kalianties per ežerą Vokietijoj, šitoks paty

rimas būna reikalingas jiems veržianties i svetimas žemes.

MASS. VALSTIJOS LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ KONFERENCIJA 

Įvyks Sausio 26 d., Worcester, Mass.
Žemiau talpinam laiškus, ku

rie buvo išsiuntinėti Mass. Val
stijos Lietuvių organizacijoms 
ir veikėjams per VVorcesterio 
Lietuvai Remti Draugiją.

PIRMAS LAIŠKAS 
Gerbiamas Tamsta:—

Kadangi Tamsta esi išrinktas 
atstovauti savo Draugiją (var 
das draugijos) busiančiame su
važiavime, kuris yra šaukiamas t įr veikėjus į vieningą darbą, 
Massaehusetts Valstijos Lietu- yra šaukiamas šis minėtos vals- 
vių Draugijų ir Veikėjų, idant : tijos suvažiavimas, 
subendrini visas jėgas į vienin- gį, suvažiavimas įvyks sek- 
™ ir bendrą darną kovoje uz ; madienv, 26-tą sausio 
Lietuvos Laisvę ir Nepnklau- ^5941 metais L 
somybę.

lintis savo Tėvynę Lietuvą, ku
rios Nepriklausomybė yra pa
naikinta. ir kuri dabar neša 
okupantų vergijos jungą, todėl 

i mes. Lietuvos sūnus ir dukters, 
gyvendami šioje laisvoje Ame- 

' rikos šalyje, nenuleiskime ran- 
; kų, bet stokim i bendrą darbą, 
’ pasiaukokim dėl savo Tėvynės 
Lietuvos, kad ji butų Laisva ir 
Nepriklausoma. O kad suben- 
drint Mass. Valstijos draugijas

lokalo susi- site ir nekišite savo komu- 
Dėl to rinkimą pranašavo ir tvirti- naciškos politikos į organi-

oit a 4. , j « i niekjiQ ir kanrlirlntiiro^ r>rie4 no. kad socialistai mes is lo* zacijas niekas jūsų ne—SLA Centrą, kad jis “nele- .meisas irKana matui os prieš vaWvbos Zavecka ir mes Bet ieimi ius šoksite
onliekai” išrinktas i 38 kuo- Juos neišstatė, nes nemate J^*° 'aiayoos zravecKą n mes. net jeigu jus sonsiiegaikkai įsiinKias j oo ku , p ž • • lietuviu kitus. Toks liežuvavimas uz Lietuvos pardavikus—
ŠSzdo^iSikiSa nepatvS noras ne prisiėjusius k«U komunaciams patiems neiš- galėsite tesusilaukti 
tino. Sausio mėnesyjeSLA numačius stumti nuo savęs, eis ant gero... Jeigu jus veik-1
38 kuopos susirinkime ko- atbulai — traukti

PATERSON, N. J.

JUOS
munaciai pakėlė riksmą. P1*? savęs. Jie anksčiau ar 
Dėl duoklių pavėlavimo, pa- vėliau susipras ir bus geri 
gal SLA centro sekretoriaus lietuviai...
nurodymą. Strazdas pasi
traukė. Laikiniu sekreto
rium paskirtas šnyras. Va
dinas, vaina jau prasidėjo, i nesudaro didžiumos. Tiesa,

Kriaušiuose.
Kriaučiuose komunaciai

Vasario 16 d. draugijos mi
nės Lietuvos Nepriklauso

mybę.
Vietinės lietuvių draugi-

vįuita. “KiMliufc jos nutarė bendrai minėti 
____________________________________________________Lietuvos nepriklausomybes

CLEVELANDO ir AP1EUNKES ŽINIOS 16 dieną. Kalbėtojais nutar
ta kviesti “Amerikos” re
daktorius Laučka. “Vieny
bės” redaktorius Tysliava, 
“Naujosios Gadynės” re
daktorius Stilsonas ir vietos

Todėl mes, kaipo Įgaliotiniai 
VVorcesterio Lietuvių patrijoti- 
nių organizacijų, turime garbės 
Tamstai pranešti, kad šis, šau
kiamas Mass. Valstijos Lietu
vių Draugijų atstovų suvažiavi
mas įvyks sekmadieny, sausio 
(Jan.) 26-tą, 1941 metais, Lie
tuvių Ukėsų Kliubo svetainėje, 
12 Vernon gatvės. VVorcester, 
Mass. Suvažiavimas prasidės 
11-tą valandą prieš pietus.

Suvažiavimo Rengimo Komi
tetas nuoširdžiai kviečia jus da
lyvauti šiame suvažiavime, ku
riame bus nustatytos Mass. Val
stijos lietuvių organizacijų ben
dro veikimo gairės dėl atsteigi- 
mo Lietuvos nepriklausomybės.

Iki pasimatymo,
Lietuvai Remti Draugijos Su
važiavimo Rengimo Komisija.

ANTRAS LAIŠKAS 1
Gerb. Tamsta:—

žinodami, kad Tamsta -esi vi
suomeninis darbuotojas ir my-

įvyics
(Jan.),

1941 metais, Lietuvių Ukėsų 
Kliubo salėje. 12 Vernon St., 
VVorcester. Mass. Suvažiavimo 
posėdis prasidės 11-tą valandą 
iš ryto. Taigi. Tamsta, kaipo 
nenuilstantis visuomenės dar
buotojas. širdingai esi kviečia
mas dalyvauti aukščiau minėta
me suvažiavime. Bendrinkime 
savo jėgas, nes Tėvynė mus 
šaukia, vieningai dirbdami daug 
ką galėsime jai pagelbėti.

Viršuj minėtą suvažiavimą 
šaukia VVoreesterio lietuvių su
organizuota Lietuvai Remti 
Draugija, susidedanti iš drau
gijų atstovų ir veikėjų, sykiu 
pritariant tam bendram darbui 
Mass. Valstijos draugijoms ir 
kliubams.

Su pagarba.
Lietuvai Remti Draugijos įga
liotiniai nariai. Mass. Valstijos 
suvažiavimo rengėjai. Pasira
šo:—

A. Janušonis, pirm.
J. Lapinskas, sekr.

Nariai —A. Kriaučialis,
J. Dvareckas. G. A. Kybą.

Paskirstyti ALK skyriaus 
pinigai.

Amerikos Lietuvi' 
greso skyrius musų koloni-

tonos priimtuvėms Cleve- 
lande. Kur jie jį suras ir 

ų Kon- Į“‘P » Ctevrfandą parsiga- 
bens, tai laiko paslaptyje.

£ Gal jie mano gauti likusius {^mi^na* kalT^utu svetak Ir Komisija, KUCl gauių SYbiHl-“Laisvė” vėl plūstasi, kei-i jos nesudaro nei socialistai, joj jau senai užsidarė, « ; Smetona žino ee-
kiasi. kad, štai, tokie ir kito- Didžiumą kriaučių vistiek apie tai jau buvo rašyta. Ta-; j ~ skaitėsi «u Ame- lię 11 atLktų ^ltus i^ikalvis. 
kie tie socialistai-sklokinin- sudaro geri_katalikai. . Lo- c.au tikį .drenomis ^TietK kada ulbu- Piliečiu kliubeb.li.nkai

jis bu- Piliečių 
Lietuvos pralaimėjo.

. w _ Patersono Lietuvių Pilie-
do7kad ŠLA'38 kii^’kito mu'naeių. Galima sakyti, lo- kūr padėti skyriaus likusius K,iub^ sausio ? dturė-

Rai-trockistai. buvo užgrie. kalo komitete, turiu minty- darbas buvo visiškai
... draugės Sasnos vietą, je Pildomojoje Taryboje, baigtas. Ūkęs komitetas tu-.- jęa , j.. .. 
Skaitant tas jų tiradas, atn> taip pat nėra didžiumos ko- rejo stoti prieš PJ ‘

kuriuos jis taip

be

ORGANIZACIJOS, KURIOS SUTIKO DALYVAUT 
KONFERENCIJOJE IR IŠRINKO DELEGATUS.

čia skelbiame daliną surašą, SO. BOSTON, MASS. Bosto- 
uamuiiu^ ; * lietuvių organizacijų, kurios no Komiteto už Nepriklausomą
parapijos Klebonas, išrinkta sutiko dalyvauti Mass. Valstijos Lietuvą delegatai: Jonas Baltu- 

konferencijoje ir jau išrinko sa- šis. P. Tumavičienė, Jonas Mar- 
vo delegatus. ke’.ionis. ir Antanas Matjoška.

šiandien jau viso pasaulio lie
tuviai sujudo kovot už atsteigi- 
mą Lietuvos nepriklausomybės. 
Sujudo j ieškoti būdų Laisvose 
Amerikos valstybėse kaip apsi
valyti nuo Maskvos propagan
dos ir lietuviškų išdavikų įta
kos. Lietuves nepriklausomybė 
šiandien suminta didžiulės vals
tybės kariuomenės. Lietuvos 
liaudžiai diktuoja Maskvos at
siųsti komisarai ir Stalino šni
pai. Apvalykime lietuvių orga
nizacijas nuo apmokamų Mask
vos agentų. L. R. D. Koresp.

WALP0LE, MASS. SLA 355 
kp. delegatai: P. Blažys, J. Di- 
xon, P. Kručias. Iz. Vasiliaus
kienė, M. Rinkevičius, ir J. M. 
Pečiulis.

sekretoriaus negali ‘ rinkti, kalo komitetas susidaro iš kelis'dolerius. Kadangi i ko- Sa'iaikė/k fei tik tortu įVŽjka^’ Sdvb
visokių pakraipų žmonių. mitetą giejo didžiuma ko- 1 * vo renkama vaiayDa, ir

Pereituose lokalo rinki- n^istų, dėl likusi« d°- SįodtaeS O dabar Ameri Bln;b?s “aln1?™;. "į?”“8 
u 1 rerejiuose įunaiu iii.m . kįį ir šiek tiek susomnęs. u dabai Amen- pralaimėjo. Iki šiol Kliubo

Komunaca, m Lretu«. gūrose mnnktas verk vien- kos bėrimą, jau tikri “bro- sekretorium buvoP.Saka-Į WORCESTER. MASS. šv.
švento Jurgio Draugijoje balsiai buvęs senasis komį rekSn“ “ 8I.A hal Pateliai.” tauskaSj Bimbos kavalie- Liu<i"k<' delegatai: Ig-

parapijos ko- jls buvo sumustas kaip Lie-
e. iaicių lonąąęo.ao. viso w- dy dienį’^kotokto“ surinko Sėio^ŠktP

pirmininku. Jis pats (J. giją dabar atimti, susirinki- Į?, šešiu šimtu doleril3- Ne ina’” O Sakatauskas«ako-
rašydamasT i “Lai*?- me didžiuma kriaučių stoio $16-86- Taigi- develando rę- . r »na. u oaKaiausKas siko .žin^ dapykrelžta, Sž £2^? “L» ^baigė. blzn- “Draugar. man tarp jaįge-

kaip tik komunacį.
VVORCESTER, MASS. SLA 

57 kp. delegatai: Pijus Račila. 
Petronė Roglienė, P. Erikson, ir 

j A. Karpavičius.

WORCESTER. MASS. Mote
rų Kliubo delegatai: Jieva Da- 
nilienė. M. Laurinaitienė. MAIKIO TĖVUI LAIŠKAS.

WORCESTER. MASS. ALT 
^ras Stalinas, kaip ir Hitle- S?ndaro* J? kP- delegatai: 
*«&.’• Kiti rišuko" “Mes ži- ST

Mirė Marijona Bagočie- nom, kad tarp jūsų Stalino ,
nė nuo 7014 Whitney avė., įr Hitlerio skirtumo nėra. tėsVV d?riosS™'gaL^^S'praiX 
susilaukusi 47 metų am. Salin abudu!” Ir Sakataus- ju‘Ozunas. Juozas Babraitis. Pi- 
žiaus. kas buvo išmestas. Bolševi- jUs Račila.

Mirė Povilas Mulevičius, kai net apsiverkė. , gLA 318 KUOPOS deiegatai;
Mirė trys lietuviai, ! Antanas Janušonis, O. šima- 

Trumpu laiku Patersone

apie Jurginės draugijos rin- korespondento. Tas parodo, Komiteto susirinkime bu-: 
kimus sako: “Septyniasde- kad didžiuma Brooklyno vo kilę karštų diskusijų dėl
šimtis nuošimčių tos organi- siuvėjų nėra komunacių į- apmokėjimo kelionės lesų
zacijos narių padavė balsus takoję. Dr. P. Grigaičiui uz atvazia-
už J. Kairi, ” nors visi žino, Tiesa, komunaciai labai vimą į Cleyelando prakal- 
kad Kairys šimtu nuošimčių tuo užsigavo ir ant pažan- bas. Tuo laiku kalbėtojui
eina su nauja ja Lietuvos giujų lietuvių smarkiai už. buvo apmokėta kelionė tik ,
valdžia” Išeina, jeigu šv. pyko. Komunaciai šiandien 1 vieną pu^, o komitetas Paliko du sūnūs ir tris duk-
Jurgio draugija išrinko ko- nėra pažangus, nes jie kitų buvo pasižadėjęs vėliau ap- tel 1S-
munacį savo pirmininku, tai i nuomonės netoleruoja. A- mokėti į antrą pusę. Bet da- į iai,kmnt' mirė trvs lietuviai. (1) Kon- I-V . 1
supraskit, kad ir “visa” part to, jie stoja už diktatu- bar musų komunistei pasr- hll™eXn^,i ha :Antinas Sprainaitis. Pilie-Į1 R,,?l,s' Preras Juska
draugija užgvi’ė Lietuvos rą, po kuria žiauriausioji naudojo savo balsų daugu- j1 ^tuvhi įlė^Kadanffi Kliubo naiys, kuriam LIETUVIŲ UKĖSŲ 
nepriklausomybės žudytojų (priespauda gludi. Tad jie ma ir Grigaičiui keliones M į e* žJ.*onės vi Kliubas ir vainiką nupirko.
valdžia. Bet taip nėra. Ko-i nėra jokie pažangieji, bet lesų nesutiko apmokėti. Pa- I kJVšrame nareneimei <2) Mykolas Urbaitis, kuris 
munaciai patekdami į lietu- didžiausi atžagareiviai. Tai- sirodo, kad iš tokių žmonių e a, - P vakara'gyveno šalia Patersono, bet
vių oi’ganizacijų viršinin. gi, tie atžagareiviai pyksta, reikia iš kalno gauti pn- žmonių ir kituose Plie Kiiubo nePriWaus«-tSoS^a «nšk«S’
kus be reikalo bando tas kad kliaučiai panaikino jų klausantis atlyginimas. ^vo ^ug žmonių ir kituose i Bladislovas Bubeličius, A štobku>-
draugijas Lietuvos Išdavi- korespondentą unijoj. Bet Pne progos butiįine pro- kiant žmS
kais vadinti. j kas čia paiso, kaip kas pyk- sąlj paklausti, ką Amerikos mėty telaukiant žmones

Aš esu įsitikinęs, kad 75'sta? Niekas!... Liet. Kongreso centraluus myli paūžti
nuošimčiai šv. Jurgio drau-, Prieš lokalinius kriaučių komitetas padarė su sunnk- 
giios narių nekuomet nesu-1 rinkimus komunaciai sklei- ^®ls. pinigais* V.en^ buvo 
tiks Lietuvą pavesti Rusijos ;dė nepamatuotus gandu?, pmigų is kolonijų. Butų ge- 
globai. Jeigu jie rinko J.; Jie net pranašavo, kad so- rai 1Mnrstl ka,n ir kurm-

Mirimai.

kauskienė, J. šablinskas.
ŠV. KAZIMIERO DR-JOS:

nę 
BO delegatai: 
Kriaučialis, J.

UKĖSŲ KLIU- 
J. Dvareckas, A. 
žurlis.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
delegatai: Mikas žemaitis, J.

HUDSON, MASS. Liet. Pilie 
čių Kliubo delegatai: M. Pered- 
nis, A. Sikorskis, ir J. Jeskevi- 
čius.

rai išgirsti, kaip ir kur tie pi
nigai buvo ar bus sunaudoti.

KANADOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUSIRIN

KIMAS.

Keleivio’’ skaityto
jas ir Kliubo naiys. Visi trys

Jonas Jarus. !Palaidoti su bažnytinėm ap
eigom.
BoUcvikai, rilkės ir bulvės.

Patersono lietuviški bol
ševikai pradėjo svarstyti re. i anv
yoliucijos planus prie silkių Weįtai:' K; ?^Ue,Vu^j. 
11 kep.ų bulvių. Nusiperka Į P. Turnila ir J. Arlauskas.

ATHOL, MASS. IJet. Piliečių 
Kastantas 

tanias Marcin-

Kairį, tai ne dėl to, kad jis į cialistai “ruošiasi” V. Za 
eina su Lietuvos pardavi-1 vecką mesti iš lokalo pirmi- 
kais, bet dėl to, kad jis nu-Įninko vietos. Bet socialistai 
eina bažnyčion ir ant šven-'to nedarė. Komunistas N. ir
tų mišių. O kitą, toji organi- į balsus susuko komunacių ______
zacija politinių klausimų ‘ naudai, ir tai jo iš sekreto^ Vo metinį
nekelia. Jeigu kas nors at-; rystės nemetė. Tai pasirodo, šio 2 dieną,_______ .. .
neštų į šv. Jurgio draugiją kad pažangieji lietuviai turi ! joji valdyba buvo įvesdinta. Taiybos Vykdomasis Ko- si, kad Stalino vaiskiu už- 
sumanyma užgirti J. Palec-! pakantos ir tolerancijos. Jie Tarp kitų reikalų, buvo ap- mitetas patieks raportus iš ėmė Lietuvą. 0 Malinaus- 
kio valdžią Lietuvoje, J.; nekerštauja. kalbėtas ir kuopos jubilėjL pereitų metų veiklos ir refe- kas turi užmokėt už ražą ir
Kairys pirmutinis prieš tą Į Jeigu tolerancijos kam nis parengimas šiais metais, tuos ateities veikimo klau- tun da išvalyti patalu, ką
įnešimą išstotų, kad paslėn-1 trūksta, tai tik komuna-; Kuopa gyvuoja jau 25 me- simu* I Š1 teiP svarbų susi-j bolševikai pntersia. tolici-

’’ tai tai rengiasi nrie dideliu rinkimą kviečiame visus! ios nenori žmogus saukti,
iškilmių šiais 1941 metais/ musų sąjūdžio rėmėjus ir kad išvytų tuos “kostume-

‘ ______ simpatikus būtinai atsilan- nūs.
Smetonos lėlininkai ruo- K. L. T. Valdyba, gus.

. „ . M a ••• i______  < šeštadieni, sausio 25 d.,
įvesdinta SLA138 kuopos g vaŲ vakare, lietuvių para-

\ Toronto, Ont., silkių, bulvių, susirenka pas
SLA * --------J- --------------- -------

ti savo komunacišką veidą į ciams. Jie prieš delegato
nuo Jurgio narių. Kaip grei
tai jis parodytų šv. Jurgio 
draugijoje savo tikrąjį vei
dą. taip greitai tenai nepir
mininkautų. Bet pasislėpus 
po slapyvardžiu, supranta.

rinkimus paleido aurbulę, 
buk socialistai “tveria” ra
telį. Jie prieš ALP Kliubo 
rinkimus skleidė gandus, 
kad ateis ir šluos komuna
cius iš valdybos lauk. Jie

tai taiD ir kenčia žmo- 
“Keleivio” Reportere.

"O. S. S.” artu 8N«WM Mkilmė. Musų kolonijos smetoni-į Vkno #lrto fawM labe, juokinrst 
mnkai uoliai rengiasi Sme-^gmu Kam* .... isc.

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 44 nriausią

Jovaro dainą. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... lbe.

NORWOOD, MASS. SLA 355 
kuopos delegatai: K. Mickunas, 
Isabelė Vasaliauskienė, ir J. M. 
Pečiulis.

Gerb. Tėve:—
Aš tavo pasikalbėjimus su 

Maikiu seku jau 28 metai. Tai 
gana senas laikas. Skirtis ir da
bar nenoriu — priimk du dole
rius. Už tuos pinigus pasiašt
rink kardą. Europoje eina ka
ras. Lietuvos jau nėra. Koks, 
po galais, iš tavęs generolas, 
kad leidai maskoliams užimti 
Lietuvą? Kur tas tavo Vyčių 
vaiskas? Jau visai nusenai, 
tėve...

Taip pat, tėve. pasisakysiu ir 
aš tau savo bėdas, žinai, per tas 
šventes užgoglinau į vieną smu
klę ir radau daug frentų—pra
dėjome vaišintis. Fundinau aš, 
fundino jie. Kada gerai įkaito
me. atsibučiavom lyg mergos ir 
įsiskirstėme kas sau. žiuriu, už 
dienos-kitos “Laisvėje“ rašo 
Mizarokas, kad aš. Stasys Para- 
žinskas, daviau “Laisvei” “pa
sveikinimą” ir vieną dolerį. Tai 
melas! Mes visi davėme dole
rius tik karčemninkui. bet ne 
Rokui. Kokią teisę turi mano 
gerą vardą po savo “laisvę” 
terlioti? Aš jam jokių dolerių 
nedaviau! Taip pat ir kiti jam 
jų nedavė. Jeigu davėme, tai 
davėme karčemninkui už per
kamus drinksus. Jeigu visi da
vėme karčemninkui, tai kaip 
galėjo Mizarokas padaryti tokį 
išmis’ą, kad aš jam daviau. Mis
terija. daugiau niekas.

St. Panžinskas.

SO. BOSTON. MASS. Lietu
vių Balso Dr-jos delegatai: Jo
nas Jankauskas ir Antanas Sin- 
ksvičiup.

D.L.K. VYTAUTO DR. dele
gatai: Vincas Gegužis ir Bronis 
Kontrimas.

STEPONO DARIAUS POS- —- -----------
TO delegatai: Stanley Stankus VALSTIJV PILIEČIU?
ir osep J s. AiSkiai iiguldvti pilietybes įstaty

mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir ansrlu kalbose. 
Antra perfiurita ir pagerinta
laida. Kaina.............................. SBe.

SO. BOSTONO 
Dr-jos delegatai: 
ir Peter Yankus.

Liet. Piliečių 
Bemat Alex
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Rubliais, ar Litais?... Sveikatos Kampelis
Arba kokia suirutė pasidarė1 

Lietuvoje dėl Stalino bu* 
■naikų įvedimo.

Kokia anarchija paverg
toje Lietuvoje įsiviešpatavo 
dėl sovietiškų rublių įvedi
mo. matome iš šio vaizdelio. i - - , - - •
atspausdinto Tatybų Oe-■ Re

porteris aprašinėja, kad vatuvoje :
Veža pilietis malkų veži

mėli išdidžiai dairydamasis.

daSkdar tokio a^/auri?' KOJŲ NIE2EJIMAS. ne rūpesčiai ir sunkenybės. KL: Kokia liga yta vadi
nėto^ u panik^ kelėjų fe- Nėra nemalonesnio daly- J™™6 ““ iž‘inka- »**“ «L “AnglSka liga”? -

i beveikia. ' ko, kai žmogui reikia krapš- Į^ą raukšles musų kaktose Anon.
n va. ' tytis. trintis, zulintis dėl nie- 1klaikumus susendtna; Ato.: Kaehitai (angliškai

tos°p^uk%:pxytStuu •*» ssažflsg

vos’’ apie tai
“Tarybų Li< 
i, kaip bolše

būna tik žiemos laiku.
žiuojant geležinkelio ruožu Niežėjimas papiastai bu-; 
šiauliai -Telšiai - Kretinga na blauzdose, nors irkitos j

iyg tikėtųsi visų miestų juo buvęs toks atįitikimas Keli; kūno dalys nėra išimtis. Jis 
apS1 KUL i tipaitaip nepadoriai kalbė- prasideda, kai žmogus nusi-

-Mokėfi liuis, ar -.Jfeb j°g_vienas keleivis įsi-1rengiai pneš eisiant gulti, ir

KLAUSIMAI IR ATSA* 
KYMAL

Atsako Dr. D. Pilka.

voncais?

—Maike. šiandien aš tu
riu prie tavęs labai svarbų 
intarasų. Gali but. kad ir pi
nigo padarysim.

—Girdėjau, girdėjau, tė
ve. Tu rengiesi varlių augi
nimo bizni Smetonai steigti.

—0 kas tau sakė?
—Žmonės kalba.
—Žinai, Maike, apie tas 

varles mudu su zakristijonu 
ilgai galvojom. ale kol kas 
da reikalas neužbaigtas, ba 
nežinom iš katro galo pra
dėti. Nutarėm pasiklausti 
rodos pas “Tėvynės” redak
torių Jurgelioni. Jis turėjo 
slauna kiaulių farma apie 
Čikaga, tai gal ir apie var les į apie tai su zakristijonu.
galės ką nors išvirozyt. Bet *----------------- --------------
apie tai. Maike. pasikalbė
sim vėliau, o dabar aš turiu 
galvoi kitoki skvnra.

but ir man gera draugystė. 
Ar nežinai, kiek kaštuoja 
prie jos prisii ašyt?

—Bet tu, tėve. jau priguli 
prie vienos panašios drau
gijos.

—Teisybė. -Maike, aš pri
guliu prie ščeslyvos Smer- 
ties Susaidės. kuri taip pat 
jieško rakto į amžiną lai
mę: taigi gal galėtume tas 
dvi vargonizaeijas suvienyt 
i krovą ir padaryt naują su
sivienijimą. taip kad ir aš 
galėčiau tapti prezidentu ir 
idėti savo nikčeri i

—Tu. vaike, gal jau ma
tei, kad vienoj gazietoj tilpt 
Susivienijimo
Bagociaus pikceris
kupo Repui e ir su dideliu 
krvžiurr ant krutinės. Jis

tybos arba nesubalansuoto 
maisto. Ji yra vadinama 
“angliška liga” todėl, kad 

jos daugiausia randasi Di
džiojoje Britanijoje.

KL: Kai bunu viduje, na
me, jaučiuosi “o. k.” Bet

ppi. -------- -------------r- , lA- . i i Klausimas: Kuns yra šil-
i kišęs. To pasėkoje įvykęs kai saitas oras perpila jo ku- tesnis. vyras ar moteris? — 

-------- «« žmogus kartais drasko- ~ --toks pasikalbėjimas: nų
... .. ,. , ;si, trinasi valandas laiko ir

—Kaip galite tokius slyk- ; negan užmigti
Litai, sako, tik vienų sąvaitę Į ščius dalykus pasakoti prie I -itog ligog reUi 
bebus gen... . I ltM- YPac Plle moterų. kreipiasi pas daktarų, o nie-

Sustabdoarklp Apstoja —Dabar mes turime lais-žėjimą kenčia ir neskaito to
vę ir galime kalbėti, kų tik;liga. Žmogus kartais nusi- 
norime! ! drasko iki kraujo ir užsikre-

—Tačiau laisvė yra relia- čia, ir tik tada pradeda jieš- j 
tyvus supratimas, — pašte- koti pagalbos. Nudraskytos 
bėjo keleivis.

—Ar pačiam ne vistiek? 
—Mat, kad ne vistiek.

malkas daugiau piliečių.
—Gal įubliais nori?—

piktai juokauja senis.
—O kuriais metais dru-

kavoti?
—Vakar...
—Piemenį įadai, ar kų? 

Nuuuu*

G. K.
Atsakymas:

jas yra šiltesnis

KL:

kaip tik išeinu į kiemų, į orų 
Vyrų krau- ir patraukiu orą per nosį tai 

jaučiuosi tartum mane kas 
čiokina (dusina). Tuojau

Ar “pilės” išgydo- pradeda skaudėt gerklę,
mos? Ir kaip jas geriau gy- krutinę ir lyg tai pečius. Dėl 
dyti, vaistais ar operacija? ko taip darosi?—J. M.

J* K- S. At*.: Tamstos gyvenimo
. _ . , At**: Taip, “pilės” (he- aplinkybės man nėra žino-

žaizdos ant blauzdų dažnai i morojai, raudonoji gysla ) mos. Labai gali būti, kad
—Kas yra laisvė, aš ži- būna panašios į “varicose' yra išgydoma. Chirurgai tamstos apylinkėj yra daug

nau, — atsakė vienas,—bet ulcers” tik, žinoma, jos yra mano, kad hemorojai ge- girių, laukų, žolių, daržų,
Jeigu 

apylinkėje 
dul-

Senamiesčio rinkoje. Mo- taip. lesnių tyrinėjimų. gydymas butų tinkamesnis, deda reaguoti ir sukelia
terėlės apstojusios šepečius, —Taigi, jo teorija yra to- L Sausumas ir šiurkštų- ---------- simptomus, kuriuos tamsta
kibirus, flanelkas... kia. Jeigu tamsta kalbėsi su mas odos. KL: Iš ko yra padai-ytas gerai nurodai. Tamsta, va-

—Rubliais ar litais? — gražia moterimi valanda 2. Nemiga per ilgų laikų įBanana Oil?—A. A. dinas, gauni dusulį arba
klausia didoka “perkupč- laiko, tai tamstai atrodo^ i turi kaž-kų bendro su nieže-1 At».- Banana aliejus yra astm^' 

mišinys iš amyl acetato, ace.ka” Mislunskienė. tartum tiktai vienų sekundę jimu.
—Sakyk, kiek kaštuoja, tebūtum kalbėjęsis. O jeigu 3. Odos nervų sugėdi

ji- viskas. , tamsta nuogas atsisėsi ant i mas, gal but dėl blogos mi-
—Rubliais, šil dei, tiisde- karstos krosnies, tai tamstai ' tybos. įukymo, girtuoklys- 

šimts, o litais dubultavai viena sekundė pavirs va- tės. vartojimo kosmetikų ir
tiek. į landa. panašiai

—Ar pasiutai? Tik de- —Ir tai išrado Einštei-
šimt procentų brangiau te- nas? Nuostabu. Bet kų tai sutrikimas odoje, 
galime, o ji, mat... bendra turi su laisve? Į 5. Kitos priežado ,•

... ma išaiškinti tik nuodug-lclnoJe nevartojamas 
savęs pridursime. - .... -- -- 6 - ------—

tono, benzinos ir piroksili- • .f1’„£ ‘H™ 
no. Platesnį paaiškinimą' įį 4 gydytojus’ į. visi eįkė 
galite rasti Chemijos.žody-

našiai. lr 1,( h«r‘ '/'al A^arts sius. Bįt mažai kį page. ė-
4._ Kraujo cirkuliacijos; ^‘e dides'Jduo™ «* P^ksta..«r ne?

___ _— r».------.. ______ i: —U. W.o. Kitos priežastys gali-inuose- Banana alicjus
Ats.: Pasveikti tai pasvei.

- - UU175UI1V-nian otndiinoiant napiž* li<^ •----- •— į ksi. bet ims laiko. Nežinant
as. Kaip tu vokuoji, Maike? Be to. mano giminaitis, kurs kad dabartinė Lietuvos i ” J . . KL: (su paaiškinimu I: paralyžiaus blogumo, pa-

—Tėve, verčiau pasitark dabar prie valdžios, vakar “laisvė” tikrai yra reliatyvi- i ra gana keistų žmonių, ; Dešinėje kojoje iš lauko, sveikimo laikas numatyti
aiškiai pasakė. Poryt, sako, nė. Užteko okupuotosios i kurie vengia eiti pas dakta- į pusės, arti kelte sąnario/negalima. Jeigu keturi dak-
isikišit jus tuos smetoniškus Lietuvos gyventojams pa- p ą dėl tūkstančio ir vienos į4X6 coHy plotas nuolat būna tarai skyrė po 6 mėnesius,
litus i pečių. Nebeims. Aš būti po bolševikų “laisve” Pažasties. Tokie specialiai j užtirpęs ir užtirpęs. Skaudė- arba 24 mėnesius viso, tai į
tau gerai darau... tik kelis mėnesius, o jie jau • užsiaugina ir laiko ilgus na-j jimo nejaučiu jokio. Ženk- tiek laiko tamsta turėtum

—Kaip tamsta drįsti taip į jaučiasi, lyg butų gyvenę po kad ryte ir vakare gale-; jo jokio nėra. Buvau pas gerokai pasveikti. Nesitikėk 
begėdiškai meluoti! — įsi- jaziatiškų despotų bizunu iš- W pasikasyti odų, arba pa- daktarų ir pats dariau viską, i 100 nuošimčių atgauti svei- 
kišo nuoš iliau stovėjęs pi- tisų šimtmetį. erzinti savo ligų. ' niekas nemačijo. Patar- kata. bet arti tiek galėsi pa
lietis. — Kas per vienas tas Bolševikiškoji “laisvė” Vietoje ilgų nagų, visų- i kit. kų turėčiau daryti ■ ' sveikti.

Lietuvoje leidžia tik ura už;pirma reikia prašalinti nie-j Ats.: Tamsta mesk lau- Paralyžiaus atsitikime
Stalinų šaukti. žėjimų paprastu budu. Tų; kan visas laiške minėtas gy- reikia turėti daug kantiy-

‘ padarius, reikia stengtis ir | duoles. Ir juo greičiau išme- bės. Bėgiojimas nuo vieno
TARP KŪJO IR PRIEKALO. pataisyti odos fiziologiškos; si, tuo geriau sau padarysi, gydytojo pas kitų, gero ne-

gazie- —Na. tai skaičiuok pati. Nuo

VIENOJ DIRBTUVĖJ 
“FLU” PAGULDĖ 2,500 

DARBININKŲ.
Nevv Haven, Conn.—Iš 

7.000 darbininkų, kurie čia
------r. dirba Winchesterio ginklų . . . . ,<k.
prezidento dirbtuvėj, 2.500 susirgo in- me]a£ls giminaitis,

su vys- fluenca.' Tuojau šaukti milicija!
0 Hartforde Pratt and 

VVhitnev orlaivių dirbtuvėj
tenai rašo, kad prigulįs prie iš 15.000 darbininkų, 
tokios rozekrušių susaidės, 1,350 
kur i jieško kažin kokio rak
to. Taigi gal tu, Maike, ga
lėtum man sužino:, kokį 
rakta jie pametė

—0 kokia tėvui bus iš to

?erga ________ funkcijos veikimų. Sausa
Šiandien, kiekvienas su- vio piautynes laikydami.; 2^?. su. ab^a-

sipratęs lietuvis rūpinasi, mes ne tik nieko nelaimėsi-; Keikia būti šiltame kamba- 
' kaip išgelbėti Tėvynę iš tos be. bet ir savo lietuviško a ‘ 08 ^miuži-atm-a

Kas liečia nurodytos vietos padalys. Čia vieno daktaro 
užtirpimų. tai reikia dau- užtenka. \|plgyk lengvų bet 
giau infoimacijų. Tuo rei- maistingų Valgį, ramiai il- 

kad odos temperatūra į kalu siunčiu tamstai atskirų sėkis, nesiginčyk su visais, o 
sveikata pagerės.

nauda?

SUDEGĖ 4 VAIKAI. ............__ .................... ... ........... ............ V1 .
Leice^ter Mass Pereita būklės, kurioje ji dabar vra.: vardo nustosime. nesikeistų nusirengiant ir laiškų su paklausimais.
ueice.iei, reieiių - apsirengiant. Taipgi reikia

Šiuo galvojimu lyškėja pagerinti bendra sveikata, 
ypatingas lietuvių išeivių Kai naminis gydymas ne- 
vaidmuo. Kiekvienas tikra: gelbsti, žinoma, reikia nuei

ti pas gydytoją, kad ištirtų

savaite čia sudegė Larsonu Bet kila klausimas, kaip mes 
3‘kambariu namelis ir 4 mai turime elgtis patekę tarp
ži vaikai, kurie miegojo ant- kūjo ir priekalo
ram aukšte. Larsonas su sa- Atsakymas labai platus ii : Lietuvos sūnūs, kuriame tė
vo žmona sėmė vandenį iš komplikuotas. Šio gi laik- ka dar lietuviškas kraujas 

- -r - - • «j- suknte. kuris randasi toliau rasčio pozicija teleidžia gyslose, šiuo momentu lai
ną pihytjl prie tos susaiues nuo namų, kai pamatė, kad šiuo reikalu pasisakyt trum- nepasilieka užpakalyje ii 
skai bo. i eisybe. raktai tru- jy bakūžė liepsnoja. Kol at- pai ir aiškiai, šiandien visi nebūna posūniu.

—Matai, vaike, aš nese
nai radau visų bunčį raktų, 
tai gal butų galima nors vie. netik kojų niežėjimų, bet ir 

kitas komplikacijas.
Dr. D. Pilka.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

STATISTE

puri jau aprūdiję, ale kero- b^g0. įneiti į vidų per lieps- 
sinu pasmeravus, gal atia- nas jau nebuvo galima.
kintu. Tada, Maike. galėtu- ’__________
me paprašyti radybų. Ir aš NACIAI NORI SUTAIKYT 
mislino. kad gautume, ba GRAIKUS SU ITALAIS, 
sako. kad ta -usaidė suside-
da ne iš kokių dženitorių, 
ale iš labai mokytų žmonių. 
Tokie nenorės but kiaulės 
ir gerai atnagradys.

—Tėve, tu nesupranti da
lyko. Ta draugija jieško ki
tokio rakto, negu tavo.

—Veidiminut, Maike. Tu 
da nematei, kų aš esu radęs. 
Tenai visokių vitrikų yra. 
Išiodo. kad kokie raberiai 
bus pametę.

—Bet toji draugija, tėve,

Sofijos žiniomis, vokie
čiai nori sutaikyt graikus su 
italais. Tuo tikslu jie siūlo 
paskelbti mušiu paliaubų ir

______ posūniu
grupinius skirtumus pali- „ .. . ,
kim nuošaliai. Bent jau da- ®e. P2nikos ir be perdėto
bar jiems ne vieta ir ne lai- Hei vimmosi tunm gyvent
kas. Iš kiekvienos pusės or- Padėtų didžiąją musų tevy- gesnė už senio dienų. Vai- 
ganizacinis (ne principinis) nes katastrofą. Faktas ir at. kystėje kiekviena valanda 
susikalbėjimas ir geros Pigumas visur. Neveiklu- žymi sąmonėje visus daik- i 
draugystės dvasia. Laikas mas’ Pesimizmo dvasia šiuo tus ir nuotikius. todėl ir die*1

JAUNYSTĖ IR SENATVĖ.

Kūdikio valanda yra il-

visiems lietuviams visoje 
Amerikoje, šiaurės ir pietų.

Y patingo dėmė-pradėti taikos, deiybas Atė- susiprasti, 
nuošė. Esą. naciai aiškina, kreipiu Pietų Amerikos 
kad graikai galėtų truputį
nuri’eisti ir duoti Mussoli
niui kari ir nedidelį “atlygi
nimą uz io pastangas, nes 
užbaigti karą l>e jokio lai
mėjimo jam butų “negra
žu.” Bet vargiai graikai no-

lietuviams, kad skaldyda- 
miesi. riedamiesi ir tarpusa-

DIDELIS GAISRAS 
LAWRENCE.

I^av.rence, Mass.—Perei-

momentu pati kenksmingo- na atrodo be galo ilga. Tas! 
ji mums ir musų tautai. Šito- Pats kartojasi ir keliaujant, 
kia nuotaika ir numojima- kai vienas kelio mėnuo pri- 
ranka į visuomeniškus rei-dygsta keturiems išgyven-1 
kalus yra nuodai ne tik pa- tiems namie. Senių laikas 
vieniems lietuviams išeivi- visada trumpas: jų dienos 
;oj, bet ir visai savo tautai, bėga šūvio greitumu todėl, 
Įtakingernioji visuomenės kad jų protavimo gabumai 
dalis viro j tautoj, kad ir to- kiek atšimpa ir įspūdžiai 
limiau iuose užkampiuose, pradeda praslinkti pro juos 
turi skleist santurumą ir mažiau palikdami juose sa- 
protingą nipinimąsi ryto- vo pėdsakų. Priešingai yrai,eSo rakVi ^.tokiomis sąlygomis tai- jau?<£. ra £» ^Si^

k-VIį; Jk buvo užpult., uz- rana k.no Ftankinu, tar ranky. nes dm-"e per- me įspūdžių Įvairumai ir 
puolikas buvo ramumas, to- Hoteli ir visą bloką kiautu- vė|u ,ajkllg g. jaun\£fe 4vokumas pada.
riel Jis turėtų jiems atlygiu- vių_ Bjoadivaj' k Common vaduoti g pražūties. į, ta'i, kad penkiolika metų

kinti, bet pasaulio paslap
tims atrišti.

—Orait. Maike, jeigu ji 
nori utį akinti dangaus kara- 
lystė< paslaptis, tai tam rei
kalui geriausis raktas yra 
kryžius, o Bagočius turi to
ki kryžių pasikabinęs ant 
kaklo. Tai

ti, o ne jie jam. gatvių sankryžoj. Nuorto- 
liai apskaitomi į .$50,000.

PILNAS STRAIPSNIŲ. INFORMACIJŲ.
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ. 

I/jiigvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

SUDEGĖ SENMERGĖ IR 
20 KAČIŲ-

Methucn. Mass.—Pereitą 
:al ta jo susaidė subatą netoli nuo čia sude-

šiuo metu dar daugiau jaunatves atrodo visų įl- 
daibo, dar daugiau rupeačfo KrcusM^gyveniina laikotar- 
avo ateitimi pasaulinėje P18

valstybių aikštėje!
NEW YORKE IŠDEGĖ

t 100 NAMŲ. Viena rūpesčių diena la-
_____ ___ _______ Pereitą nedėldienį New Europoje daug kas vienas biau žmogų išsemia, negu

jieško ir pametus? gė kempė prie Men imack Yorke, Queens dalyje, gaiš- kitam žvėrim pavirto. Mes viena sąvaitė sunkaus dar-
Aš. tėve. neturiu laiko upės. kur gyveno Miss ras sunaikino 100 namų. gi dar labiau pajuskim tar- bo. Žmogus, kuris bijo ryto- 

tokiais dalykais rūpintis. Noyes, 80 metų amžiaus mo- Ugnis prasidėjo nedėldienį pusavio bi’olybės dvasią, jaus, bijo gyvenimo: toks 
— Maike. taip nekalbėk, kvtoja su 20 kačių. Žino popiet ir siautė dar panedė- dar vieningiau, atsargiau, žmogus—bailys. Ne darbas. 

Jeigu ii jieško kelio į dan- liepsnose ji pati ir visos jos į lio rytą. Gaišini plėstis daug • dar teisingiau ir taktingiau! kurį mes atliekame, ne naš- 
gaii- kodvsTe tai lipai? katės, ____ padėjo stiprus vėjas • Dr. Pranas Šarikaunlca*. itos, kurias mes pakeliame.

Hitivris skelbia mažoms t«i;toms "laisvę.”
(Iš Kalendoriatu |

Kalendoriaus kaina "Keleivio” Skaitytojams 25 rentai. 
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arlia pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterj j |x>pierėlį ir Įdėt Į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

"KELEIVIS,” 253 Broadway, S*. Mass.

I
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NABASNINKAS’ TAMOŠAITIS SU- t tentiškas 

GRĮŽO PO /« METŲ. globėjų valdyt KXwl™eva.- ^munacių EiltsVėl Sustiprėjo." ' PAJIEŠKOJIMAI
bt» išspręstaLhtaį Tarno- rttjoseNekurĮ btkj jis te- cto. A. Hathatrav, i išmesti iš komunistų parti
etis pasisakė grysųs ant nai vadinęsis “Bo vardu, tj koraunistu <)lsario:w, prakeikti kaipo “suge- 
fa mos atgal, tik puma no bet vėliau vienas femeiys ,.fail WolUclio- le(£kto. , - '• - -
retų pamatyti kalbančius davės jam “Gus Oberstein > , nuo 1#J# .
tildomus naveikslus. nes iki varna. . . 5 ... ..... nieK

Pa j ieškomas ALBERTAS .JAUNIŠ
KIS. gyvenęs Red Wing, Minn. Yra 
atvažiavęs iš Lietuvos jo giminaitis, 

elementus,” ir viskas. Maloniai prašoma atsiliepti pas:
Mrs. Anna Stroll. R. D. Georgi* 

buvo ant Žemės ka- Schovl Road. Freehold, N. .1.
šiol tokiųdalykų da nema* Šitą istoriją mes paduo- j Jis *eraTi>ra- 1 ‘ek?t’ųir ??ktM- aš.
t£ “Neturėjau laiko,“ sako dam, H^PhHadelphijo dien- įaVfoi„L h-gabus žarna- T“ “XJUre^.P^'^

Pranciška Urbonienė-Puzaus. 
. _ „ , pajieškau KLUSŲ Stanislovo,

. . . .. ra^.io “Record,’f kurį mums Hathasra^tr . latka.čių, Grinkiškio valsčiaus. Vosi-
| Klau inėjamas. kur jis prisiuntė p. Čeliadynas, p p,*nvvdJrin nm eonai «un į pradžią isto- įjškiy para», gyveno phiiadeiphijoj.
per tą 16 metų buvo prapuo-! Philadelphijos lietuviu ad. l0£XnX u^koSfflrT

• patingai paaštrėjo, kai vie-!ši,tu’siaubas bus užrašytas 
’ ra moteris. Edith Uggett iš |ig+orijoj kafo juodžiais

lęs, jis paaiškino, kad visą1 vokatas.

Labai norėc au susirašyti. Prašau at
siliept, kurie žinot kur jie randasi, 
prašau pranešti jų adresą.

Mrs. Frances Urban 
2924 Glasgow st.. Pittsburgh, Pa.

/S LSS 19 KUOPOS VEIKLOS. Minnesotos, už apšmeižimą
savo vvro patraukė “Daily 

sriovės: Wcrkerį” į teismą ir laimė-

laikotarpis. Bažnyčia rodė 
žmonijai laimę po mirties, 
reikalavo vergiško nusiže-Į Brooklyn, N. Y. jo. Tad kataliką --------- _ _______ ___ _______

i Sausio 10 buvo LSS 19 ve*k niekas neatstovauja. Jo bylą. Bylos metu ir ją mjpjmo savo “neklaidinga-
kuonos metinio «usirinkimas Tiesa ako d B Soudie-1 a,in?®Au?’ Hathaway o į jarn” popiežiui, o kas neno-
Kuopo. meuni. . usn įnKimas; - \es^’ aKO v: aPuai? reikalais komunistai nesiru-i r£j,Vft tn “neklaidin- 
Amerikos Lietuviu Piliečių ne. dabar ruošiamasi pne; • „ v iwi.Jlena\° J™" nekiaiam-Kliubo name. Draugė B.; didelio koncerto. Aido Cho- J"°’°Ja buvo XukU! ^mo \Pn.»,az,nt1’ tas buvo 
Spudienė atidarė posėdį, o rui komitetas turėjo atsaky- ni L- T nudarė dar di-^VaS <^nanias.ant laužo.

: vakaro piimininku išrinktas 4i, nes katalikų choras neno-j^ ęįra«ra'tiroe tu dvie komunizmas-nacizmas za-;
iSL , I% Vien? •pag';;.n<1£ **! iu lyderiu BiotvdeHniai nu-

Drg. W. Balvocius pada-j Aido Choru dainuoti. Buvo|j. - ka(l .. ...
rė pranešimą apie kuopos;priešintasi ir Aidbalsių „^nrr.mR 
finansinį stovį, iš kurio pa_; Aeambliui. bet paskum ka-
sirodė. kad kuopa turi viršitalikų sriovės choras sutiko 
$80.00 turto. Nuo LSS 19 i programą pildyti

Pajieškau ONOS LUKOŠIŪTĖS 
po vyru Simonaitienė; girdėjau gy
vena East New York, N. Y. apart, 
nient house. Paeina iš Lūkiu kaimo, 
Vištyčių parapijos, Suvalkų guberni
jos. Kurie žinote kur ji randasi ma
lonėkit pranešti jos adresą, busiu la
bai dėkinga, arba pati malonės atsi
šaukti. Uršulė Suginta (•’!)

š<152 East Forest, Oetroit, Mich.

APSIVEDIMAI.
da ikuiti “dangaus karalys- Pajieškau gyvenimui draugės, do- 
4-^” 4.^,, i ros našlės ar merginos, nesmesnėstę Kilt ŽCMCS, 11 tos 45 metų, kuri myli rimta švaru j?v-

n - karalystė reikalauia vergiš.ivenimą. j.'Miiier <4>
uzgyre Stalino kn mirižeminimn “šviesiau- »«»■»■*»»>B^ki.,,. x. v. 

vykdomą komunistų lyderių cjerns jr genija'iškiausiems Pajieš' au apsivedimui merginos 
žudymą — Zmovjevo, Bu- vadams,” kurie ištikimų yra ‘ * svor^^rn’^ti-Kv
charino ir kitų. Bet vis ken- tamsiausi barbarai ir despo- ta p 40 ir 45 metų amz.iau7.Tun mo-

j vakarienės liko gryno pelno į tuvos pardavikus labai tvirJJJ1?" ctinno-a^i^HbJta*' kas jiems pasiprieši- į ir” nuolaidaus' būdo. Su pirmu laišku
rAik. t«i k,;™ .omo Įe P ^tauno sąjungą su Hit- ....... . . .

Katali
i kuopos 35 metų jubilėjinėsjkai yra nusistatę prieš Lie-

____ . ... . . .. i Drg. J. Jankūnas padarė
1. . . « ™ , Isklandų pranešimą apie LSS

Pniladelphijos lietuvis sa- karą Petras Tamošaitis bu-' 19 kuopos veiklą per 1940 
ko, kad žinios apie jo mirtį vo paimtas Amerikos armi- i metus. Kuopa turėjo dvejas

buvo “perdėtos.” • jon ir paskui gydėsi vetera-! prakalbas, turėjo vieną iš- 
nu lifrnninoi Poitv Tonini •______ •__ ___ •___ .2 !

Hathaway

b SaVmoVatei^rnepit į .dlėse j ra'j ja1mėtį' d7birt?nf ikaiį,

sidės.

M. Strazdienė 
rapor-

Pereita savaite Philadel- Iv, ligoninėj, Perry Point.įvažiavimą ir rūpinosi die-!^8- Dr-gė M. Stra 
phijoj pasirodė ^Petras Ta- - Bet S1?321!. į nos klausimais, o ypatingai; ”leko .SP lįdiene?.b. - .
mo a tis kuris buvo dingęs jls ls,tenal ,sn?k? P.iekas Lietuvos padėtimi. Kaip tik i to nepridėjo. Jos paliktos ir

™ h,?™ i negu ėjo surasti, kur jis ga- Sovietu 1Rusija okupavo itollau tame komitete veiku.

pereitąjį pasaulinį Philadelphijoj gyvena dvi tą, kad įleistų tuo klausi-: užsibaigė LSS 19 kuopos su- 
įo seserys, Monika Varnie- rnu lapelius. Tas buvo pada- Į sirinkimas.

Vytautu Katilius.nė ir Rozalija NorkUvienė.; **yta- . Be to, LSS 19 kuopa į 
Jodvi pradėjo rūpintis jo i Įsteigė industrini skynų, ku- i 
palikimu, kuiis esąs vertas ris rūpinasi unijų veikla, 
apie $10,000, ir kreipėsi į i Raportas įklausytas ir pn- 

_ . teismą, kad leistų joms tą i su paeinu.
2-ram numery parašytą Au- turta likviduoti Teismui Dr-gė B. Spudienė pada kotojo J. K straipsnį apie jr“kad jodvkjų * Piešimą iš Dariaus i, 
taL kaip^p. Tuteliene sten- i>roiis genai yra dingęs be
.giasi gauti tuos $10,000, ku- joki0S žinios. Teismas pri- 
ne esą konsulo p. Budrio zi. p^įno, kad jis yra jau mi
nioje. As patariu tuos pini- ręg jr sutiko kad turtas bu. 
gus sulaikyti, nes jie gali t* lKiski^t\la«
but reikalingi Lietuvos liau- . f ' . ,. i tos sriovės jų labai neap. i iaiKrascio, -išeina, Kaa in.
džiai kai okupantai bus iš _ Dėt pnes pat jo paskirs- kenčia, nes jie užgyrė Lietu-' teligentų^ . dalis nesidomi

Kas Mums Rašoma
Kas daryt su tais $10,000.

Aš skaičiau “Keleivio”

Lietuvos išvyti. O tuo tarpu, advokato C. S. Cęlia
kol Lietuva bus okupuota. no ofise pasirodė su dide- 
patarčiau padėti tą sumą A- le2lkl barzda vyras ir pa- 
merikos valdžios globon, £YIske. nabasnmkas

INTELIGENTAI ŠALI
NASI. •

Komunistų partijos orga
nas “Tiesa” nusiskundžia,

Girėno paminklo statymo 'ka(\ Virbalyje sušauktame 
komiteto. Ji nurodė, kad ta- i dnrbminkų ir tarnautojų 
me komitete yra sunku dirb- pnesnnkimmiam mitinge

. . . , _____ __________r___ _______ r _____ , Mergina ar moteris be skirtumo,
ižSTkSSSSrtS!: ?’ Eui'op°.’e. tpks x."k*^i4 iSinš

ir rimtų gyvenimui draugą, prašau 
rašyti. Aš esu suaugęs vaikinas, 45 
metų, esu Kanados pilietis, turiu 
nuosava nameli, turiu nuolatini dar

bi
. , nu deginimas butu tik vai ,

anksčiau ar vėliau jai bus i k, ir turiu bisk» sutaupu; svaigalų
“kikac” i spdvnp ; t • i............................ nevartoju, piinai sveikas; sutinku pa-Jį I Laisvę myli žmones pnes; imt pas save, arba persikelt gyventi

Taigi dėl tokios “neištiki- vergiškumą “vadams” ture-
yyriausiam ponui įu kovoti, o ne remti juos. 

y vyskiipm čia i jįe nėra jokie socializmo 
Hathaway ir; negėjai jie yra mokslinio 

, „ _ ls_ stalmcų; socializmo darkytojai. So-
brostvos. Dabar komunis-; eializmns skelbia žmonijai 

tų linija bus stipresnė. • iaiSVę jr lygybę, o komunis- 
Bet “neištikimų” Mask- i tai, prisidengę socialistu fir- 

vos popiežiui yra ir dau-' ma, neša žmonėms diktatu-
giau. Sekantis, kaip rodos, ra. po diktatūra pilietis pra. draudė store dirbti, nes kojose skau- 
laukia tokios eilės Chas. i randa ne tik pilietines tei-Slit?uri\/^rL . \u.r\tpa^u’>tL 
Krombainas. Krombainas i ges. bet ir žmogaus teises. ' * ‘ woreester,eMasšree ’
yra gerai žinomas ir lietu- Vytautas Katilius.
viams komunistams, nes ___________
kaitų su Margareta Un-;

i kur jus gyvenat, kaip susitartume.
Su laišku prašau prisiųst ir paveiks
lą, reikalaujant sugrąžinsiu. Plačiau 
apie save paaiškinsiu laišku. (5) 

Dan. Lukšys
Coiinton, Altą.. Canada.

IVorcester. Mass. Parsiduoda
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Biznis ištobulintas per 50 metų. 
apielinkė apgyventa lietuviais ir len
kais. Gera proga įsigyt gerą bizni 
žema kaina. Savininkui daktarai už-

Petronelė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

... . " .. . ® j- . , ” CARO ATSIUSTI RUSAI; GYDU?LES nuo visokio Ku«edziuviene Jisai gaude ir tarp , 111 . £jturit* kokius nesveikumus, kreipki-
jų “raganas.” Tai yra dide- VIRSTA LIETUVOS

ti, nes keliatas to komiteto i ‘‘nesimatė inteligentų.’ Jų ]js ekstremistas. Jis buvo pa- ŠEIMININKAIS.
___i________ ____ A_. !• ' Kuto “lahni maža 7 Pasak , ,, , , ...... ...į narių komunistuoja, tai ki-.^H^ ?ląbai maža.” Pasak 

'laikraščio, “išeina, kad m.

vos (laidavimą Sovietų Ru-; vykstanaais istonmais į vy
si jai. Jeigu komunistai su-; kiaLS musų tėvynės didziau- 
tinka, kad musų tėvų žemę:slals dmbms, užsimojimais, 
valdytų svetimi, tai koks gi' statyba; jiems visuomeninis

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

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

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk-

savo reikalams, bet nereika 
lauti visuomenės sudėtu au

kilęs į komunistų partijos Gaunama žinių, kad Za- 
viršunes. bet dabar jau pa- raSų apskrities žemes ukio 
dėtas “ant pasilaisymo.’ komisijos pirmininku vra 
Jeigu nepasitaisys, turės ei- paskirtas “draugas” S. Pet- 
ti paskui Hjthaway. Mask- rovas. Tenka prisiminti, 
vos inkvizitoriai pasigailėji- kad caro laikais visokie Pet- 
mo neturi. rovai buvo siunčiami kaip

Bet su tais dviem “čyst- sykis i Zarasų apskritį Lie-'
knlnni7iinti T.iotnvnio ,omi.s ir LaP318- <•«> telpa 311 vardų . , jyOIOniZUOll. LiietUVOje , visokių augalų lietuviškai, angliškai 

įsigalėjus Maskvos agen- >«• lotyniškai, ir pĮhiškinimai kokias
s. baltojo caro Petrovą į '.'Sį.Tg kSJS? 3S 

pakeitė raudonojo caro Pet-i Kanados doleris dabar tik 85 centai. >
jie butų visi Sovietu Rusijo- rovas Kaina ?u Prisju’?t,imu PiniS?% .. *uv<ac% geriausia siųsti Money Orderiu, arba
je. jie butų jau apšaukti Tas pats “draugas” Pet. popierinį dolerį laiške. Adresas: (->
kaJP “Trockio agentai ir rovas yra komunistų parti- paul Mikalauskas

Tai musu brolis Petras!” lietuvių ir Lietuvos prestyžą tojus.” Dabartinėje raudo- 
sušuko jos abidvi. “Ir jis nei svetimtaučių akyse? Kada ■ no je Lietuvoje visi tie, kurie

kų. Reikėtų jau užmiršti, kiek nepersimainęs!” ėjo pasiruošimas tokiai ke-;nešaukia “urra” Stalinui, _ ____ _ ___ ______ t___  _
kad Lietuvoj buvo didelė jo turto likvidavimas jau lionei. tai komunaciai išlei-! apšaukiami gandų skleidė- sušaudyti kaip “pasiutę šu, jos Zaiasų apskrities komi- 218 w- Fm,rth su s°- Boston. m>»*.
ponia. Amerikoje dirba ki- sulaikyta?, tik turės but da do lapelius ir Dariiaus-Gi-’ jais ir “socialistinės” staty- nys.” Bet laimė, kad jie A- įeto sekretorius. RAUMENŲ SV A U D* ’ iMAI
tos moterys, gali ir ponia nuspręsta, ar jis yra kompe- lėno įyžtingumą išbiaurio- bos trukdytojais. merikoje. Čia tokius gali tik y .< ■
Tubelienė pamėginti. Ubą- ---------------------- ■ .. . ------------------- ---2' ■■ , .■—: moteris ir socializmas. Pam-

RAUMENU SKAUDĖ 
GREITAI PALENGY2M4MI

gaut sveikai moteriškei tu
rėtų but ir sarmata.

Chicagietis.
Isvnniios Diktatoriukas Paradunia

Nori. kad atletai pakeltų 
lietuvių vardų.

Iš Brooklyno mums yra 
prisiųstas įaštas, kurio turi
nys maždaug toks: munu 
reikia gerų atletų, kad keltų 
lietuvių vardą svetimtaučių 
tarpe. Senesni atletai, kaip 
Antanas Kundrotas ir Jack 
Sharkey, buvo iškėlę musų 
vardą labai gražiai, bet jie 
jau paseno, žmonėms nusi
bodo, todėl reikia naujų to
kių kaip Antanas Kundro
tas ir Šarkis. Ar yra tokių? 
Gal ir atsirastų, bet juos rei
kia išrinkti. Tuo tikslu rei
kia sušaukti visus lietuvius 
drutuolius, visus kumštinin
kus, visus 1 ištikus, ir tegul 
kiekvienas parodo, ką jis 
gali. o Kundrotas su Šarkiu 
nuspręst, kuris jų geriausis. 
Tas bus “Antano Kundroto 
pasekėjas” ir jam bus pave
sta musų vaidas kelti. Skai
tytojai prašomi išreikšti 
nuomonę, ką jie mano apie 
tokį sumanymą.

Redakcija tačiau netiki, 
kad 1 išlikai ar kumštininkai 
galėtų “tautos vardą pakel
ti.” Jie gali tik užsidirbti 
sau keliatą dolerių, kol yra 
žiūrovų, tai ir viskas.

Išskerdęs tuksiančius Ispanijos žmonių, diktatoriukas Franco daliar ruošia fašistiškus paradus. Čia jis parodytas 
marguojant Madride pro fašistų "garbės” gvardiją. Hitleris nori įtraukti jį karau prieš Angliją ir užpulti anglų 
Gibraltarą, kuris yni Ispanijos pajūry; bet Ispanijos diktatorius nori gauti iš Amerikos maisto, todėl bijosi prieš 
Angliją kelti ranką, ne* maisto tada negautų. O Amerika taip ir saku: jei tu susidėsi su Hitleriu, tai kentėsi badą.

šė Atigust Bcbcl, vertė V. K. R. 
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame, 
klausime. Pusi. 429. 1915 m. .. $2 90

IFLORIDA
Katrie važiuosite į saulėta FloriUą 

tviilsiui. mes turime jums kambarių, 
pigus pragyvenimas, graži vieta, ne
toli juros. Geriausia vieta žvejojimui. 
Bašvkit tv-rint informacijų. (2>

* STANLEY JONAITIS
Star Kmite. Bl'NNELL, Flori«Ja.

Nckentckite bcrekaiirg.i: rstnrenų 
skaudėjimų. Tūkstarčiri žmonių 
pasiekė nepapras*ą pa'ertgv: 
reumat’škn skausmų.strin” r?::—-“•t 
skaudėjimų, iš&ū'.arir.ig't. ir s, ai:» *.'U • 
:iei;ų skaudėjimų vien išs -• '..ti ni su 
PaiR-Cxpe!lžriu. šis ser. r r.p; s 
mentas ūmai suteikia ■ .-na ra- 
’ingvinimą. Virš 17 i:~ ų bon-
kuč:u jau iŠF’-.r'iv-'ta. T “d.“1 -~a'.i- 
'’ė’ioCarni nusipirkite ir i"s bo.: :u s 
Pain-Erocliet io. Reika’aui-ite P-ėn- 
LxycUcrio inža.u dėžutės.

Iš KRANO IR B0NK0M1S 
XXX ALE IR STOCK

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

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST, 

WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia R^d, 
South Botton, Mm TeL SOUth Boston 2271.
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Beitas Puslapi? KELEIVIS, SO. BOSTON No. 4. —• Sausio 22 <L 1941 m.

Moterims PasiskaitytA ▼ -A *» sw«nT inriornSJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHKLSONIENfi.

MAŽAS KELMAS GALI
DIDELį VEŽIMĄ AP* 

VERSTI.
Kaip mažas kelmas gali 

apversti dideli vežimą, taip 
mažas nesusipratimėlis Chi- 
cagoje be mažko nesugriovė 
gerą šeimyną.

Buvo taip.
Stasys N. parėjo iš mies

to namo. Ji prie durų pasiti
ko jo meili žmona. Vos pri
ėmus jo overkoti ir dar ne-* * • 
pakabinus klozete, staiga 
pakeitė miną ir sušuko:

—Kas tas?
—Kas? — paklausė vy

ras.
— Kas tas, aš klausiu?— 

dar garsiau suriko žmona.
—Plaukas...
—Taigi, plaukas... Bet 

kieno? Moteries* Moterie? 
plaukas ant tavo overkoto! 
Pasakyk, kui- buvai?

—Mieste — gazo ir elek
tros bylas užmokėjau...

—O paskui I
—Paskui buvau užėjęs i 

storą...
—O paskui?
—Paskui susitikau Felik

są ir užėjom i saliuną alaus 
išgerti...

—O paskui?
—Paskui grįžau namo...
—Meluoji!—sušuko žmo

na. — Pasakyk, iš kur tas 
moteriškas plaukas ant tavo 
overkoto?!

—Ar gi aš žinau...
Tuo tarpu žmona šmukšt

ranka i vvrc overkoto kiše- *• - •<
niu ir ištraukė nosinaitę su 
Įsiūtom dviem raidėm ir 
kvepiančia odekolonu.

—O kas
žmona.

—Juk pati matai 
enkečis...

—Enkečis, enkečis!... Da
bar jau žinau. Parodyk pi
nigus! Kiek praspendinai?! 
—kvotė žmona.

Įkišęs ranką Į overkoto 
kišenę, Stasys nubalo: kiše
nėj nebuvo portfelio su pi
nigais.

—Štai, koks! — šaukė 
žmona.—Dar ir apvogti da
veisi ! Tai tokia tavo priesai
ka, duota man prie kunigo, 
akyse liudytoju... Tai tokia 
tavo ištikimybė tave mylin
čiai žmonai... .

Ir prapliupo ji verkti.

čia? — sušuko

kas-

Vokietijos Moterys Orlaivių Fabrikuose

i —Bet gi. brangioji, aš vi- 
’ siškai nesuprantu, kas čia 
galėjo atsitikti...

’ —Tu nesupranti... Bet aš
'gerai suprantu. Jei šitaip, 
. tai...

Kaip kulka žmona nėrė i 
bedruimi. pagriebė valyzą. 

j atsidarė komodę ir pradėjo 
! -avo daiktus dėti.

—Ką tu darai? — paklau- 
' -ė vyras.

—Ne tavo biznis!... Išeinu 
■ pas mamą. Pamatysi!... Pa
matysi !...

—Bet gi, lisin...
—Šeraap!...
Kada žmona jau buvo 

gatava apleisti vyro namus, 
uskambėjo durų varpelis.

—Aš atidalysiu! — pa
reiškė žmona.

Atidarius duris, pasirodė 
Feliksas.

—Ar yra Stasys namie? 
Atnešiau jo overkoti. Nebū
tų dyvo, jei būtumėm buvę 
girti. Bet dabar, užėję į sa
liuną. nusivilkom, atsisė
dom prie stalelio, suvalgėm 
po senvičių, išgėrėm po po
rą stiklų alaus ir... aš užsi- 
vilkau jo overkoti. o jis ma
no. Mat, abiejų panašus...

Stasys giliai atsiduso.
Supratus kas atsitiko, 

žmona pradėjo valvza išpa
kuoti. ’ * “D?”

ŠUTINTA AVIENA SU 
DARŽOVĖM.

2 svarai avienos.
2 svogūnai.
2 morkvos.
3 bulvės.
4 stiebai salierų.
2 šaukštai riebalų.
2 šaukštai miltų.
1L paintės verdančio 

vandens.
12 galvukės česnako.
Druska ir pipirai.
Supiaustyk mėsą nedide

liais šmočiukais. patrink 
česnaku ir labai karštuose 
riebaluose apkepink. Tada 
išimk, o į skauradoj likusius 
riebalus supilk miltus ir juos 
paspirgink. Kaip miltai pa
tus, užpilk verdančiu van
deniu, sudėk atgal mėsą. 
supiaustytas daržoves, pipi
rus. pasudyk ir uždengus šu
tink ant lėtos ugnies apie 
porą valandų.

Energinga Jachtininke

Evelyna Underwoori. 19 metų amžiaus mergaitė iš I.os An
geles. pagarsėjo tarp vandens sporto mėgėjų kaip nepapra 
štai gabi ir energinga jachtininke. Čia ii parodyta Įlipusi i 
jachtos bures.

Iki šio! Vokietijos fašistai 

Dabar Vokietijos moterys 
pramonei, kuri dabar gam

skelbė, kati moteries vieta yra namuose, prie vaiku. Bet dabar Hitleris to jau nebeskelbia, 
jau varomos i fabrikus ir mokinamos karo mašinas statyti, idant neapsileidus Amerikos 
ina ginklus Anglijai, šis vaizdelis parodo vokiečių moteris dirbant Heinkelio bombanešių

dirbtuvėj, netoli nuo Berlyno.

MALTA MĖSA SU RAU
GINTAIS KOPŪSTAIS.

1 ’ j svaro maltos mėsos.
1 smulkiai sukapotas svo

gūnas.
1 galvukė sukapoto čes

nako.
I išplaktas kiaušinis.
II £» puodukai vandens.
1 j puoduko sausos duo

nos trupinių.
1/3 puoduko nevirtų ry

žių.
3—1 puodukai raugintų 

kopūstų.
1 skardinė tomato soup.
Druska ir pipirai.
Sumaišyk mėsą su visais 

priedais, išskiriant tik duo
nos trupinius,' kopusius ir 
tomato soup. Padaryk iš mė
sos nedideles boliukes. pa- 
voliok duonos trupiniuose ir 
paspirgink karštuose rieba
luose kad gražiai aprustų; 
tąsyk apdėk kopūstais, o ant 
viršaus užpilk tomačių sun
kos. Uždenk ir virink ant 
silpnos ugnies porą va
landų.

JAUTIENOS KUBAI 
RŪGŠČIOJ SMETONOJ.

jautienos su- 
keturkampiais

K< Reiilda Bilionai 
Merių?

šiais laikais spaudoje 
nuolatos linksniuojami bi 
Ilonai. Bilionai skiriami or
laiviams. bilionai laivams, 
bilionai kanuolėms ir tt. Bet 
ar teko kada nors skaityto
jui pagalvoti, ką reiškia bi- 
lionas dolerių?

Jei katras iš musų turi 
$1,000, tai išrodo graži krū
va pinigų. Bet reikia 1.000 
tūkstančių, kad gauti vieną 
milioną, o kad gauti bilioną. 
reikia sudėti krūvon 1,000 
milionų!

Kiek reikėtų laiko, norint 
suskaityti bilioną dolerių, 
imant po 1 dolerį?

Jeigu skaitysime labai 
greitai, po dolerį kas sekun
dė, tai per minutę suskaity
sime $60.

Per valandą—$3,600.
Per visą parą—$86,400.
Per mėnesį—$2,592,000.

} Per metus—$31,104,000.
Skaitydami dieną ir nak

tį. nei valgydami nei gerda- 
i mi, tik per 33 metus pasiek, 
i tume biliono dolerių.

Bet dirbti 33 metus išti- 
Į sai. be miego ir be valgio, 
niekas juk negali, todėl aiš-

Berlyne Esą Jau 800 Lietuviai Visuomet
duoti atėjus susalusiems* r • . ni- -»• • w * •
svečiams, galima išgerti ei-\ LietUVOS rūbegelllį, Jl(lZUm0J€.
nant gulti, ir taip pat gerai į D , --------- „. T • ♦ , a; ku, kad per 33 metus niekas
jo pasidaiyt popiečiui. .Is ,Be,r,yn“ Kaun;™e zi- J-ietuvos gyventojų <>>-biliono Vesuskaitys. žmo-

Proporcija gali būt tokia : nlli. kad bętuvių, pabėgusių dziutnų sudaro lietuviai, to- H dirbti kJasdien
keturiems asmenims imt 2!nuo dėl teisingumas. ir žmonis- « 8Kvalandas Dirban

SU

tyli per
Bet niekas taip ilgai ne

neš okupantai dar stropiau, gai: lietuvių visur skiriama gyvena. Taigi kaip neimsi- 
! nekaip anksčiau, saugoja mažuma, o didžiuma ati- me, bet skaitant po vieną

vilniečių. Nors 
' kaskart darosi

pabėgimas butų didžiuma lietuvių. Bet 
sunkesnis, prie okupantų yra priešin-

KARŠTAS ROMAS 
SVIESTU.

T , . , okupuotosios Lietuvos sie-
Į pusę puoduko verdančio nag, vįs dėlto bėgama po 

vandens įdek šaukštuką i vjen^ į,. joties laiku, kad 
sviesto, šaukštuką cukraus, j ma-jau rizikos. Rusų 
ketunus gvazdikėlius, su- Kareiviai pasienyje ima šau- 
tnnto allspice ziupsnelj ir ^j Yra buvę atsitikimų, 
ant pat galo pusę puoduko ^ bandžiuJieji pabėgti 
romo. Tuoj karstą gert. i buvo okupantų kareivių

ĮVAIRUS PATARIMAI I l)eršauti- Pasienio gyvento-
ĮVAIKŲb PATARIMAI. j jaj pa?akoja kad jįe naktį
Prie virtų ar keptų žuvų dažnai girdi šaudymus, 

labai tinka citrinos sosas. Ir 
šiaip jau paduodant žuvį 
stalan bus labai gražu, jei 
papuošime ją citrinos (le- 
mono) riekutėmis ir Petraš
kos žaliais lapeliais.

Z svarai 
pjaustytos 
gabalėliais.

2 šaukštai riebalų.
2 supiaustyti svogūnai.
2 šaukštai tarkuoto ame-; 

rikoniško sūrio. į
1 2 puoduko rūgščios sme- ‘ 

tonos.
1 2 puoduko karsto van

dens.
Druskos ir pipirų.
Mėsą supiaustyk. pavo- 

liok miltuose, sudėk į karš-; 
tus riebalus skauradoj ir pa- * 
spirgink, tik nepridegink.! 
Mėsai gražiai aprudus, už-į 
pilk karštą vandenį, smeto-; 
na ir sudėk kitus priedus. 
Šutink ant lėtos ugnelės ko-‘ 
kią valandą ir pusę. Duok i 
valgyt karštą.

Verdant ryžius, ant kiek
vienos kvortos vandens Į- 
pilk šaukštuką lemono sun
kos. Ryžiai bus labai balti ir 
kruopos nesulips.

Gazolinas nuims 
nuo nikelinio metalo,

rudis 
o ke

rošinas — nuo geležies.

FRANCUZAI NUKIRTO

KARŠTAS GĖRIMAS 
IŠ VYNO.

štai ne brangus ir labai 
puikus gėrimas žiemos me
tu. Ji? daromas iš portvaino. 
K voltą gero portvaino gali
ma nusipirkti už 50 centą, o 
perkant galioną išeis da pi- 
pjau. Ima pusę vandens ir 
pusę portvaino. Į vandenį 
Įdeda viršutinės lemono žie
vė ir pavirina, kad vanduo 
ištrauktų daugiau kvapo iš 
žievės. Paskui Įdeda cuk- 
: aur. supila vyną ir užkaiti- 
r.a. kad but^ gerokai kars
ta? • bet virint su vynu ne- 
;eii ia. kad neišgaruotų al
koholis. Nuėmus nuo ug
nies i jiaust lemono sunkos, 
supilti gėrimą Į puodukus, 
padulkint ant viršaus trinto 
muskatinio riešuto (nut- 
metl ir duot gerti.

dolerį, niekas biliono dole
rių savo amžiuje nesuskai
tys.

NEBŪK ŽILAS
KRODTK !• METU JAUNESNE

duodama žydams bei ru
sams, kurie sudaro visai ne
žymų visuomenės nuošimtį.

štai, šiomis dienomis iš 
Kauno buvo nusiųsta Mask
von “darbininkų ir inžinie
rių delegacija," kad padir
bėtų tenai porą sąvaičių lai
ko prie statybos darbų ir 
įsigytų “reikalingo patyri- 

delega-, . - . . mo.” Ir štai kas i tą delega-
i-ei- sieną bėgama be jo-1 ciia paskirtas: j. Potapov, 

kios mantos, net be mažiau-(g. Kotova, g.’ci- 
šio cemodanelio, kad neat
kreipus dėmesio dar Lietu
vos pusėje. Kai kurie pabė- var(jėmis vra tik du asme- 
gebai yra plaukte perplau- v. Baranauskas ir J.
kę pasienio upes. Jų neat- Mikaiausltas. [)u lietuviai, 
baide net saitas vėlyvo ru- o penki žydai al. rasai o g

•• k- -r patyrimo juk visi žino, kad Todėl didžioji pabėgėlių žvdai h. pra8čiausį
dalis teturi su savim viena, ,;lechan,:kai ii-amatninkai. 
baltinių porą. _ Keliais atye- Ir t!e netikeliai. “pasimoki- 
lais pabėgėliai pasiekė Vo-į „ę» Maskvoje p(į, sųvai- 
kietija net vienmarekiniai. ^k| paskui vadovaus Lietu- 
? vienas pabegehs atplaukė. voJ statybai, o lietuviai, 
j \ oktetuos pusę sumaudv-. ^aug gabesni žmonės, turės 
mosi kostiumu. Daugelio buti' j* ..žįornaraboėiais.” 
pabėgėlių padėtis yra tikrai

ri.

Imann, P. Lamdanski ii’ A. 
i Atamuk. Lietuviškomis pa-

Gydnolžs, Kurios Pa- 
ŽUiau, Plauko slinkimą ir

Sms Rydnoles privatėtO 
turit kiekvienas, kuriam žyla, sfen- 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso - žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas gereshio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
palteli ai $1.00. Užsisakyk šiandien ir 

doleij. Jeigu , nebusite pilnai 
is, jums pinigai bus sugra

žinti. Reikalaujame agentų. 
VALORTONE HERB CO. 
P. O. Bos SOS Clinton, Ind.'

MOTERIŠKEI GALVĄ. •pasibaisėtina. Daug skurdo paparčio žiedas ir keturios 
. . .. ! turi patirti šeimos su mažais KITOS apysakos:

BordeaUX mieste pereitą ..Q;vQic i <1> Neužsitikintis Vyru; (2) tor-
cąvaitę ’ dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek-francuzai nukirto 
ant giljotinos vienai mote.’ 
riškei galvą. Nužudytoji bu-i 
vo pasmerkta mirti už tai,! 
kad nunuodijo savo vyrą li
jo motiną.

RUSU KALBA, TAI 
“SVARBIAUSIS” DA

LYKAS.
Lietuvos penktakojų or

ganas “Tiesa” Įdėjo piktą

dinti Giria; (3> Klaida; (4) Kol 
ta. Jose nurodoma kaip žmonis pai
kai tiki j visokios prietaras, 
burtus ir tt. K»iua ....................... IBc.

MMMMOOMOMMnaceoeaeo&cooeo

straipsnį apie Šiaulių Pre
kybos Institutą. Nors Insti
tute įsikurusi komunistinio 
jaunimo kuopelė, “bet ji 

B. Kondratui.—Ar Sme- kol kas, matyt, nepajėgia iš- 
tona galės naudotis tais Lie- judinti sustingusio Instituto 
tuvos pinigais, kuriuos A- gyvenimo.” Ji nepajėgianti 
merikos valdžia “užsaldė,” patraukti geresniųjų paskui 
mes nežinom, nes toks klau- save. Ligi šiol Institute nesą 
simas iki šiol da nebuvo ke- nei “tokio svarbaus dalyko, 
liamas ir vyriausybė šituo kaip rusų kalbos lekto- 
atvėju nėra nieko pasakius, riaus.” Instituto taryba ne- 

• b - TTi . suradusi ligšiol nei “socia-ri FeV?ul V-2 listinių mokslų” lektoriaus,
dvirublę sems Maiklo tėvas T i • t tį R i b r 
labai tamstai dėkingas. Sa- LietuVOk svariiiaSa-ra- 
b? m tortai kuo susišildyl
žiemos laiku. neva lietuvigi^ komunistų

AL Gervtckui.—Ačiū už laikraštis. Ar tai ne “penk-
iškarpą. takojų” darbas?

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daageHa spalvaotą puikią paveikslą, 
223 puslapią dydžio, apie 1M įvairią eilią.
JI PALINKSMINS JUSU LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:

TAUTIŠKOS, SEIMYN1SKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK U OS.
Audimo apdarais $L2S.UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

Pritaikyta Amiflua LM«rkmn Mokytis Kalbą 
SUTAISC DR. D. PILKA. Uetavi« K«lbw MekytMn

MASSACHCSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA $1.09.

DR. D. PILKA, 08 Cduabm Av«^ Boston, Mas*.

KiefcrienM 
KtekrieMM
»i*rt *’BI«ray _ ____ __
tame koncerte, bet reflrio aiikiai 
k>.<4 ir nepamirškit prilipyt olt

kayga.
tTnijnn ter'aueia 

_ _iti nanras-
nžraiyti savo ir •‘Keleivio” ad-

"KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS. j

J t
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Stalinas Rado Savo Armotą Maskvai ‘KOMISO KRAUTUVES* IR “TARP- 
VARČIŲ prekyba:*

DARBININKAI NENORI 
KOMUNISTŲ PROPA

GANDOS.
Komunistų valdžios orga

nas, “Tarybų Lietuva,” la
bai aimanuoja, kad darbi
ninkai ir tarnautojai nelan
ko komunistinių paskaitų. 
Plačiai Įsivyravęs toks pa
protys: klausytojai Į paskai
tų ateina, užsiregistruoja, o 
paskum tuojau pat—“išga
ruoja.” “Tarybų Lietuva* 
pati pripažįsta. kad darbi
ninkai ir tarnautojai prie
varta verčiami Į komunisti
nes paskaitas vaikščioti, nes 
klausytojai registruojami. 
Tačiau klausytojai tuojau 
pat “išgaruoja.”

Tas pats laikraštis nusi
skundžia, kad “socialistines 
lenktynes,” kurios tikrovė, 
je yra priverstiniai dalbai, 
darbininkai nesilaiką dis
ciplinos. Darbininkai ateiną 
Į darbą gil ti, todėl darbai 
esąs netvarkingas. Taip pat 
menkai pasireiškia dar' ' 
ninku išradingumas.

rbi-

“BRANGIAUSI KULTŪ
ROS ŽIEDĄI.”

Bolševikai klastingą sa
vo propagandą puošia viso
kiais gražiais žodeliais, kad 
ji neišrodytų Lietuvos liau. 
džiai tiek biauri ir šlykšti, 
kaip ji ištikrujų yra.

Štai, daba? jie steigia 
skaityklas, kurių tikslas yra 
užnuodyti lietuvių liaudies 
sielą bolševizmo nuodais, ir 
tas skaityklas vadina “bran
giausiais kultūros žiedais.”

Rašydama apie tų skai
tyklų steigimą, bolševikiš
koji “Tarybų Lietuva” sa
ko: “Visa Tarybų Lietuva 
turi pražysti brangiais kul
tūros žiedais!” Bet įdo
miausia, kad po šiuo prane
šimu yra padėta tokia 
“brangios kultūros žiedo” 
pavardė: D. Levinas...

Jankeliai, Icikai, Šmui- 
los ir Levinai, tai “bran
giausi kultūros žiedai” Lie
tuvoje. Ištikro, bolševizmo 
niežai brangiai Lietuvos 
žmonėms kainuoja.

KAS TURI ATSARGĄ— 
TAM KALĖJIMAS.

Kadangi bolšev ik a m s 
Lietuvą “apčystinus” žmo
nės negauna nieko nusipirk
ti. tai diktatoriai uždraudė 
pirktis daugiau negu reikia 
šiai dienai. Jeigu turėsi ką 
nors pasidėjęs atsargoje, ir 
jeigu šnipai tą suseks, tai 
gausi kalėjimo.

Štai, Kėdainiuose vietos 
milicija padarė kratą pas 
Moteli KopeiianskĮ ir. sura
do odų, paties Kopelianskio 
Įvertinimu 9—10 tūkstančių 
litų vertės. Motelis Kope- 
lianskis tuoj pat vietoje bu
vo suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą. Kauno apygardos 
prokuroras bylą su kaltina
muoju aktu "perdavė apy
gardos teismui. Šią bylą 
Kauno apygardos teismas 
nagrinėjo spalių 31 d. ir 
MotelĮ KopeiianskĮ pripa
žino kaltu atsargos sudari- 
nėjimu ir nubaudė 4 me
tams sunkiųjų darbų kalė
jimo. Visa pas ji rastoji oda 
konfiskuota.

TAURAGĖS ŪKININKAI 
SKUNDŽIASI.

Tauragėje buvo sušauk
tas valsčių komisijų atstovų 
susirinkimą*. Visi nusiskun
dė, kad žemės “reformos” 
darbai “neina taip, kaip tu
rėtų eiti.” Esą padaroma 
daug klaidu.

Be to. buvo nusiskųsta 
dėl pašaro. Tik 20 nuoš. 
gauta tinkamo pašaro, o vi
sas kitas esąs supuvęs. Dėl 
blogo oro ir zuperio stokos 
žiemkenčiu isėta mažiau.

DR. GARMUS JAU PAŠA
LINTAS Iš KAUNO BUR

MISTRO PAREIGŲ.
Atėję bolševikų laikraš

čiai iš Lietuvos praneša, 
kad D-ras A. Garmus, kuris 
buvo išrinktas Kauno mies
to burmistru, jau pašalintas 
iš pareigu. Mat. Įvykinus 
Stalino konstitucijos “de
mokratiją,** renkami miestu 
viršininkai tapo panaikinti. 
Visus miestų, apskričių ir 
valsčių viršininkus dabar 
skiria Stalino agentai, pasi
vadinę “komisarų sovietu.*’

PASITRAUKĖ PROF. 
BIRŽIŠKA.

Iš Lietuvos pranešama, 
kad šiomis dienomis prof. 
M. Biržiška pasitraukė iš 
Lituanistikos Instituto di
rektoriaus pareigų. Matyt, 
negalėjo pakęsti brukamos 
i tą Institutą bolševikiškos 
propagandos. Jo vietą ūž
ime Krėvė-Mickevičius, ku
ls buvo išvažiavęs Rusijon 

su europietiška skrybėlė, o 
parvažiavo užsidėjęs azija
tišką Stalino kepurę.

Pamaži bus išvalyti iš 
Lietuvos Įstaigų visi intelL 
gentai, kurie nenešioja sta- 
liniškų kepurių.

STALINO ŽVALGYBŲ
N1NKA1 UŽIMA ŪKI

NINKŲ NAMUS.
Iš pavergtosios Lietuvos 

gaunama žinių, kad pasie
nyje su Vokietija bolševikų 
kareiviai yra užėmę dauge
lio ūkininkų triobas ir ten 
apsigyvenę. Taip pat moky- 

' klų patalpose gyvena karei
viai ir GPU agentai. Tokiu 
budu kai kurios mokyklos 
buvo priverstos iš savo pa
talpų išsikraustyti ir jieško
ti pastogės nepatogiose ūki
ninkų triobose. Ypač bolše
vikai išsirenka apsigyventi 
nesenai pastatytų mokyklų 
patalpose, nes jos erdvesnės 
ir gali sutalpinti daugiau 
žmonių.

Tauragės pilyje yra Įreng
tas to rajono GPU centras. 
GPU reiškia Stalino žval-

KAIP JIE “KELIA” KUL
TŪRĄ.

Maskvos agentai mulkina 
žmonėms akis pasakodami, 
kad dabar, pavergus masko
liams Lietuvą, tenai pradė
jusi “gražiai klestėti kultū
ra,” nes bolševikai tokius 
dalykus “remia” ir kiekvie. 
nam gabiam jaunuoliui, ra
šytojui, poetui, padeda ga
bumus vystyt.

Tuo tarpu faktai yra štąi 
kokie:

Grehoble universitete, 
Francuzijoje. mokslus bai
gė vienas žymiausių jaunų
jų lietuvių poetų Jonas Kos- 
su-Aleksandravičius, 1938 
m. laimėjęs už savo poeziją 
Lietuvos valstybinę literatū
ros premiją. Poetas buvo 
pasiųstas studijuoti francu- 
zų literatūros Nepriklauso
mosios Lietuvos švietimo 
ministerijos, kuri jam buvo 
uteikusi stipendiją. Dabar

tinė sovietų Lietuvos švieti
mo vadovybė iš jo stipendi
ją atėmė.

Tai ve, kaip šitie tamsu- 
nai “kelia kultūra.”

UŽ VISKĄ GRĄSINA 
TEISMAIS.

Lietuvos komisarai pa
skelbė, grasindami teismais, 
kad per 3 dienas visi užre- 

.gistiuotų visas laiškams ir 
'lapeliams gaminti priemo- 
|nes: rotatorius, rotoprintus, 
šapirografus, hektografus 
ir tt Matyt Stalino žvalgy
ba (GPU) nori žinoti, kur 
jieškoti “kaltininkų,” jeigu 
pasirodytų kokių lapelių 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę.

ši nuotrauka buvo padaryta Maskvoje švenčiant bolševikams savo revoliucijos sukaktuves. 
Ant Kremliaus stogo matyt Lenino ir Stalino atvaizdai, o apačioje matosi ant ratų veža
ma pro Kremlių ilga armota Stalino vardu pavadinta—Stalin-puška. Vienas Rusijos ca
ras buvo įtaisęs Maskvoje didžiaus} pasauly varpą ir pavadinęs ji “car-kolokol.” o bolševi
kų diktatorius Įsitaisė sau panašią kanuolę. Ir bolševikai labai tuo didžiuojasi. Jie tik 
protestuoja, kai demokratinės valstybės ginkluojasi prieš diktatorius.

BEDARBIAIS BOLŠEVI
KAI NESIRŪPINA.

Tūlas J. Strakšys rašo iš 
Palangos kauniškei “Tie
sai” ir skundžiasi, kad da
bar niekas nesirūpina be
darbiais. Sako: “Pas mus 
Palangoj labai trūksta orga
nizacijos bedarbiais rūpin
tis.” Tiesa, jis sako, bedar
biai neva registruojami, bet 
užregistravus juos nieko 
daugiau nedaroma ir žmo
nės vaikščioja be darbo. Jie 
kas diena ateina į darbo 
biržą klausinėti darbo, o kai 
gauna atsakymo, kad darbo 
birža negali jokio darbo pa
rūpinti, jie kolioja tarnauto
jus ir biržos vedėjus.

Toliau šitas koresponden 
tas parodo, kokia dabar be
tvarkė tarp valstybės Įstai
gų susisiekimo, kitaip paša 
kius, susisiekimas visiškai 
iširęs. Pavyzdžiui Andrie- 
javo valsčiuje, netoli nuo 
Palangos, rusai naikina Lie. 
tuvos miškus, kerta me
džius, ir jiems reikia 600 
darbininkų giriai nuversti, 
tačiau Palanga pilna bedar
bių ir niekas darbo biržai 
nepraneša, kad jie galėtų 
gauti darbo prie tų girių 
naikinimo.

LIETUVIAI STUDENTAI 
FRANCUZUOJ R1 
SI LIETUVOS

Iš MarseiUe, Francuzijo
je, gauta žinių, kad ten pa
silikę lietuviai studentai, be
sirūpindami pavergtosios 
Lietuvos likimu, sudarė lie
tuviams pabėgėliams globo
ti komitetą. Komitetą glo
boja Nepriklausomos Lietu
vos garbės konsulas p. H. 
Mallet.

PAGARSINIMAI^
'KELEIVY*

Norint, kad pagarsinimas įliptą 
ORKIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijom nevėliau RANKOS. 
UlO VAKARO. Siunčiant per pat* 
tą, reikia pasiųst M anksta, kad pa. 
•laktų mus na vėliau kaip panedė* 
ly, vėliau gauti garsinimai | tau 
sąvaltės numeri nespėjama patai* 
pint.

Norint, kad garalnimaa neeual* 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir makeat}.

ORAUOIJOMS rengiant pikniką 
ar kltak| parengimą, trumpą grane*

Į Mmą patalpinam ut 11.00. ut didae* 
nlue garsinimus skaitoma nuo colio.

Ut pajlstkojlmus darbininkų, per. 
davimus Ir kitokius smulkius prana. 
kimus, kaina Se. ui tod). Stambes* 
nėm raidėm antgalvls— 15c. antra.

-Keleivio” prenumeratoriams u* 
pajleika Husus giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. ui iodt. MailausK pajNtke* 
jimo kaina Wc*

talkia fatsgroRją Ir klaust

-KKLKIV1K,”
M AM. »AV,

ZARASŲ APSKRITY 
PERNAI BUVO GERAS 

DERLIUS.

žemes ant Levens upės 
kranto miesto sodui-parkui 
Įrengti. Savivaldybės vietos

Iš Zarasu apskrities gau- i moksleivijos ir visuomenės 
narna žinių, kad ten šaknia- j rūpesčiu toje vietoje jau bu- 
vaisių derlius buvo ypatin- i vo užvestas parkas. Bet šią 
gai geras. Bulvių derlius yra i vasarą, Įsiviešpatavus bol- 
40 nuoš., o runkelių derlius ; ševikiškoms “laisvėms.” kai 

• 30 nuoš. geresnis, nekaip i kurie palaidi žmonės pradė- 
I pernai. Taip pat linu derlius jo Į parką gyvulius leisti, 
j buvo geras. Tiktai "rugių ir! rišti bei ganyti, dėl ko da- 
vasarojaus šįmet užderėjo; bar jau nemaža medelių iš-

— C.. ... mint*) opperpus mažiau, nekaip pe. 
reitais metais.

Tai buvo. žinoma, nepri

minta ar išganyta.
Miesto ribose, Pumpėnų

gatvės gale, visuomet buda-
klausomos Lietuvos derlius. :vo slėni vieta, o lietui pali- 
Dahar, kai okupantų armija Į jus visuomet buvo šlapia, 
suės gyvulius ir ūkininkaii Pereitą pavasarį savivaldy- 
neturės mėšlo, o trąšų nega- ‘ bė per seniūnus paragino 
Ii gauti, tai tokių derlių jau | valstiečius privežti žagarų,
nebus. i molio ir smėlio. Žagarai bu- 

ivo klojami skersai gatvės, 
;ant jų viršaus molis, o pas. 
; kum smėlis. Tačiau vėliau

PASVALIO MIESTELY 
ARKLIAI SKUSTA.

Iš Pasvalio miestelio pra-įj4^38 nebuvo baigtas. Da- 
nešama, kad prie bolševikų b?1' pradėjus lyti, ta gatvės 
“tvarkos” gatvės tenai liko | Y.leta. tapo visai nebeisva- 
tiek apleistos, kad atėjus' ziuojama. Pasidarė baisus 
lietingam rudeniui arkliai i molio purvas, arkliai pasi- 
skendo purvyne iki pilvų. ?ena dn kojomis net
Be to, prie bolševikų tapo žagaras iškelia į viršų.
sunaikintas ir miestelio par-!RYMAs, Romane." Ta knyga yr. 
kas, kuris pirma • buvo 1- ■ versta j visas kalbas, todėl kad yra 
rpno-tas ‘ : R™“** aprašyta apie Rymą. Lietu-
icngui;?. . , viskas vertimas yra lengvas ir gra-

Pranešimas skamba taip: i žus. chieago, m. 1909, pusi. 432.
Iš Pasvalio pranešama: ‘ .................. ””

Prieš keliatą metų miesto Socializme Teorija, tai veikalas, kuri. 
gyventom paaukojo vietos' EŠ&

savivaldybai 15 ha smėlyno uiizmas. Kainr ...................  28c

Paskutiniuoju laiku sovie
tų Lietuvoje labai paplito 
komiso krautuvės. Ypač 
anksčiau buvusios pasitu
rinčios šeimos, kurių duo
nos pelnyto jai atsidūrė arba 
už kalėjimų grotų, arba pa
leisti iš tarnybų, dabar iš
pardavinėja savo mantą, 
kad šiaip taip prasimaiti
nus. Todėl tokiose komiso 
krautuvėse dabar pilna visa 
ko. Čia galima rasti baldų, 
namų apyvokos daiktų, se
nų drabužių ir batų. Buvo 
pasirodę taip pat vertingų 
auksinių ir sidabrinių daik
tų. bet nesenai paskelbtas 
Įsakymas pagal kuri visi to
kie daiktai turi buti suregis. 
truoti. Bijodami konfiska
cijos, žmonės visa tai vėl su
slėpė.

Bet ne vien anksčiau ge
riau gyvenę žmonės yra 
nuolatiniai tokių komiso 
kraut u v i ų aprupintojat 
Taip pat dar tarnyboje pa
silikę valdininkai bei darbi
ninkai neša i jas, ką turi 
vertingesnio, nes iš gauna
mų atlygininimų negali su
vesti galų su galais, pragy
venimui keleriopai pabran
gus. Taip palaipsniui eina 
Lietuvos gyventojų visuoti
nis subiednėjimas ir susily. 
ginimas su likusiais sovietų 
piliečiais.

O kai dėl tokių komiso 
krautuvių pirkėjų, tai į jas 
dažniausia ateina maskolių 
karininkai, iš Maskvos atvy
kę oficialus ir neoficialus 
komisarai ir komisariukai. 
Jie kaip kokie krankliai 
puola viską ir grūda saviš
kiams Į sovietų Rusiją.

Taip pat labai išsiplėto
jusi vadinama tarpuvarčių 
prekyba. Pasigavęs porą 
kojinių, gabalą muilo, siūlų 
špulelę ir tt, toks “pirklys” 
šnibžda praeiviui tyliai Į au
sį ir siūlo šias prekes, kurios 
okupuotoje Lietuvoje, po 
kelių mėnesių maskolių šei
mininkavimo. iš rinkos iš
nyko. Pats oficiozas “Tary
bų Lietuva” sako, kad tokie 
tarpuvarčių kuočiai už siūlų 
špuliukę reikalauja 6 litų 
(oficialiniu kursu lygu vie
nam doleriui). O nepriklau
somoj Lietuvoj tokia pat 
špuliukė kainojo 75 centus

ir jų buvo, kiek tik nori. 
Panešiotų batų poros dabar 
pas perkupčius negalima 
gauti be 100—150 litų. o se
ną kostiumą darbininkas te
gali nupirkti iš 2—3 mėne
sių atlyginimo.

: Šiomis dienomis sovietų
Lietuvos valdžia ėmėsi prie
monių, kad panaikinus ir 
šias komiso krautuves. Išlei
stas Įsakymas, kad komiso 
krautuvės turi užsiregist. 
raoti ir gauti specialini lei
dimą. Nauju komiso krau- 

. tuvių be leidimų negalima 
atidalyti.

‘MENO BRIGADOS” JAU 
NAIKINAMOS.

“Tarybų Lietuvoje” Įdė
tas straipsnis, kuriame sa
koma, kad bolševikų okupa
cijos pradžioje Lietuvoje 
buvę pradėta steigti vadina
mos meno brigados, prie 
kurių ėmė organizuotis cho
rai, vaidinimai ir tt. Bet pa
sirodo, kad sovietų Rusijo. 
je jokių “meno brigadų” 
nesama, o chorai ir vaidini
mai organizuojami prie pro
fesinių sąjungų. Tuojau bu
vo liepta pasekti sovietų Ru
sijos pavyzdį ir visas “meno 
brigadas” likviduoti, o jų 
vietoje steigti “kultūros sky
rius” prie profesinių sąjun
gų. Dar vienas Įrodymas, 
kokia “laisve” naudojasi 
sovietų Lietuva, “genialiojo 
Stalino konstitucijos saulei 
šviečiant”: net choru nega
lima organizuot kitaip, kaip 
sovietų Rusijoje!

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankics reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsnnas <*usl. 95..............35c.

TIKĖJIMU ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie ue Ia Sau. 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių ka’.bon J. Laukis. Knyga di
delio formato. 1086 puls. su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chieago. 1914. Kaina...............S7.00

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl...............25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

ii Dievai, pradedant nuo saule* 
fka pat krikščionių

Seuevėa Uetavią tiayčia

gadynė ja
Dieve

____ tari Z71 puslapį. Kaina popieroa
o and.—81*28. Pinigus galima siųsti popieriai

•ta "Masty Orderi”. Adreauokit tekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

AR ROMOS

•piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Autijoehijos 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 teologiją, 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 V. Popiežių vardai tt devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karšu ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija Ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1898 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- 
rettkimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes jeje ras daeg reiksHagų dalykų ir gerianiai galės 
■aaipažiat aa visa katalikttkea baiayčiea praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį «u- 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
siaimą plačioa visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai. tytTTbip aiškina sava kaygoje kua. M. Valadka.

Knyga apie 230 
Audimą virėsi lėlį 

m varias, KAINA S2.H.
Tvirtais

Bto; aiški.
kiy

81.28.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

REV. M. VALADKA, R. R L DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO?* KNYGYNE 
am broaoway, sa boston, mass.
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KELEIVIS, SU BOSTONAštuntas Puslapis

Ką sako p. S. Mockus. ' DIDELĖ NELAIMĖ BOS- ; dėl buvo pavojaus, kad ji Mirė Autose Kvedaravi- 
Pereitame “Keleivio” nu-S TONO UOSTEL gali nušluoti mus nuo žemėsį čienė.

mery. šitame skyriuje, tilpo Apie 3 valandą šio utar- ’ Velionė pastarais metaisp. Arlausko pranešimas apie ninko rytą Bostono uoste M*’ Jau galėsime ra- gyVeno j pyer ave So. Bo-
SLA 43 kuopos susirinkimą, žvejų laivas “Mary O*Ha- mial mieg°tE : stone. Mirė sausio 20 d. City
ir tame pranešime buvo pa-į ra” susikūlė su “M laivu, ii.™ j ligoninėje. Pašarvota pas

prieškarinius laikus). Kaipo dalyta keliatas pnekaistų kuiis stovėjo ant ikaro, ir .. . jgrabonų Baraeevicią. So.
kalbėtojas. visai prastas kuopos sekretoriui p. S. ■ pradėjo skęsti. Visam laivui, šalčiausia žiema Bostone J Bostone. Paėjo iš Lietuvos

Xo. 4. — Sausiu 22 d., 1911 m.

LAIKYKIMĖS KUOTO- 
LIAUSIA NUO SMETO

NOS IR JO GIMINIŲ.

Žodi* Komitetui Lietuvos
Nepriklausomybei Ginti, 

dėl Vasario 16-tos ap- 
vaikščiojimo..

Kaip jau buvo rašyta. šis 
Komitetas atstovauja 20 
Bostono organizacijų ir yra 
nutaręs iškilmingai apvaik
ščioti Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
ti vasario 16 dieną.

Aš čia neaiškinsiu tos 
šventės reikšmę, jos bran
gumą kiekvienam lietuviui 
ir tt. Per 22 metu Lietuvos 
nepriklausomybės, jos svar
bą puikiai suprato kiekvie
nas lietuvis gyvendamas 
Lietuvoje. Puikiai supratom 
ir mes amerikiečiai. Ką reiš
kia turėti nepriklausomą tė
vynę dabar supras ir tie iš
gamos. ką padėjo kruvina
jam despotui Lietuvą oku
puoti. Pagyvens jie okupa
cijoje. paragaus gruzino 
kietąjį kumšti, ir verks, kaip 
maži vaikai netekę motinos 
—maitintojos.

Mes jiems padėsime tada. 
Mes paskelbėm Lietuvos 
okupantams neatlaidžią ko. 
vą nuo pat pirmos okupaci-' 
jos dienos, ir mes ją tęsim 
tol. kol Lietuva vėl taps ne
priklausoma valstybe.

Mes žinome, kad didžiu
ma tų Lietuvos išgamų-par- 
davikų kasė Lietuvai duobę 
nesąmoningai. Kiti prisidė
jo prie duobkasių norėda
mi savo dalyvumu bent kiek 
sušvelninti žiauriąją okupa
ciją. Da kiti "bėgo nuo vil
ko ir užbėgo ant meškos.” 
Tik maža dalelė Lietuvos 
sūnų dirbo išdavikišką dar
bą už pinigus, parsidavę 
raudonajam Maskvos impe
rializmui.

padaras. Jo uošvis — negar
bingos atminties A. Smeto
na — neteisėtu keliu pasi
grobęs Lietuvos valdžią.

Kuomet oLA Konstitucijų p*<*uejo pu miu ib- taiio let užėjo u<usi<iu>i snie*
reikalauja, kad nariai patysoti nuo apšalusių virvių j ju- go pūga. kuri privertė snie- 
lankytųsi j susirinkimus ir-rą. Iš 23 žvejų. 18 prigėrė, go beveik iki stogų. Tą žle
gu* irin kiniuose duokles mo- o tik 5 buvo išgelbėti, kai'mą iššalo labai daug vais-

gus ir pažįstamus prašome 
dalyvaut šermenyse.

. Broni* Baltrušaiti*.

diktatoriavo ir sau “išmin-; ketų. Į tą priekaištą p. Moc- rytas išaušo. 
t|” sėmėsi iš kitų diktatorių.; kus atsako taip: “Man pa-;
Kaip pats Smetona, taip jo čiam butų daug geriau, jei- 
žentas p. Valiušis pametė !gu visi nariai savo duokles 
Lietuvą ir spruko į “Pru- ■ mokėtų kuopos susirinki-

Kometos uodega mus 
nepasiek*.

medžių ir špalierų.

Radio programos.
šeštadieny, January 25.

Harvardo universiteto i per stoti WORL kaip 8:30 
sus,” nei vieno bolševiko ne- (muose. Mat tuomet nereikė- observatorijos vedėjas Dr. į ryte: (1) Kalbės Yvonne
pamatę. j tu gaišinti savo laiko vaikš--\Vatsoii išleido raminanti Niaurienė iš Dedham, tema

Ne! Visai ne pakeliui, čiojant i jų namus. Bet daly- pranešimą, kad sausio 13 į Grožis ir jo užlaikymas; (2) 
mums nei su A. Smetona,: kas yra toks, kad tūli biz- dieną mes išliksime gyvi ir muzika ir dainos ^(3) žinios 
nei su jo žentais, nei su švo-, nieriai ir profesionalai netu- i sveiki, nes Cunninghamo Sekmadieny. January 26, 
gerkomis! Žinoma, p. Sme-'ri laiko Į kuopos mitingus kometos uodega jau sustojo programa kaip 9:30 ryte: 
tonos artimieji nieku nekaL į ateiti, ir jei niekas nenueis augus ir mus nepasieks. Ta (1) Wally Jason’s Orkestrą 
ti dėl Smetonos darbų. Mesiju duoklių iškolektuoti. tai i diena kometa bus nuo že- iš So. Bostono: (2) daini
uos, kaipo asmenis, galime jie bus suspenduoti ir galų mės už 55,000,000 mviiu, o ninkas Jonas Tamulionis iš 
laikyti lygiais su kitais lietu- gale išbraukti. Dėl to aš tu. jOs uodega dabar turi “tik” Nashua, N. H.
vių visuomenėj, bet kovoje, riu eiti ir kolektuoti, nors 15,000,000 myliu ilgio. Tai- 
už Lietuvos nepriklausomy-; niekas man už tai neužmo-gj mes turėsime apie 35 mi- 
bę mes negalim su jais eiti ■; ka.” ! Honus myliu saugaus atstu-
vienu avangardu. Antras priekaištas p. Moc- mo.

Šitaip sakydamas as ne- kui buvo padarytas tas. kad i Mokyti astronomai gerai 
ra uju ir nereiškiu nei jis priešinosi rezoliucijoms, uodegą išmieravo ir isiti- 
'S lietuviškosios vi. kurios buvo siūlomos prieš į kino, kad dabar ji tikrai su- 

srnvčs nuomo- Mažukną ir p. Kubilių, kaip stojo augusi. Nuo rugsėjo

atstov
vieno

Reikalinga* Darbininkas
ANT ŪKĖS. Pageidaujama kad mo
kėtų Traktorių valdyt. Geram vyrui 
darbas nuolatinis. Atsiliepkite grei
tai. anie mokest} susitarsime laiš
kais. 4. PASTERNAK <5)1

241 Fisher st.. Walpole, Mass. !

r
DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 3 

ir nuo 7 iki 8.

392 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 COLUMBUS AVE.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutarti.

Telefonas: KENmore 7432

suomenes sroves
nės. Bet as seku spaudą ir "bolševikų rėmėjus. Čia 15 dienos ji augusi po 25 
matau, kad mano nuomo- •». Mockus nesigina. Jis sa- mylias kas sekundę arba 

------ tv- , ,.AŠ nesu 1*^-^ ir i 2,500 mvHų j valandą.

T«L TBOMdfls ON

Or. Joki Repskis
(REPtYI)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Vsbadss: 1-4 fe M 

nsmimbu - *—r r-ii 
MM 19 iki U ryte.

17A HARVABD STREET 
kast*. laaaa «L arti 

CAMBRIDGE,

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
197 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

TeL KIR 7119

halių bneclusN.1.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
BROADWAY

Bet aš jau šio rašto ant- 
galviu aiškiai parodžiau, ką 
aš noriu čia pasakyti. O pa
sakyti noriu todėl, kad turiu 
pagiindo.

Bostono Komitetas Kovai 
už Lietuvos Nepriklausomy
bę savo posėdy, sausio 5 d.. 
kalbėjo apie Vasario 16-sios 
apvaikščiojimą. Tam ap
vaikščiojimui parengti, jo 
programai ir kitiems reika- 
lam? atlikti buvo išrinkta 
komisija. Ir jau tam pačiam 
susirinkime pirmininkas 
praritarė, kad 16 vasario 
apvaikščiojimui reikia kvie
sti iš Nevv Yorko kap. Va
lusis.

Kadangi susirinkime apie 
programą nebuvo kalbama, 
tai šis pirmininko prasitari- 
mas plačiau nepaaiškėjo. 
Bet iis bus svarstomas ko
misijos, todėl aš, kaipo Ko
miteto narys, matau reikalo 
ši klausimą pakelti iš anks
to, kad paskui nebūtų per- 
vėlu.

nei daugelis pritars. Pas ko:
mus buvo ir yra lietuvių gru-į jiems nesimpatizuoju, „ 
pė. kuri visu 100 nuošimčių čiau rezoliucijoms aš nieką- BUKIT TEISINU! 
užgirdavo Smetonos režimą j dos nepritariu, nes nieko
Lietuvoje. Jiems, manau, ir gera jomis nepasiekiama, 
dabar Smetonos ir jo parti- tik bė reikalo eikvojama? 
jos likimas gali rūpėti. Jie laikas ir erzinami žmonės.” į 
gali sau daryti ką jie nori:: Trečias priekaištas buvo: 
rengti prakalbas, kviesti į tas ka(j p. Mockus agitavęs i 
kalbėtojus — žodžiu, tai jųį pniečių kliubo valdybą at- 
dalykas. Bet ten. kur Lietu-: kaukti savo atstovus iš Bos-
vos nepriklausomybei ginti; tono Komiteto Kovai už , nAIII.
mes kviečiamės plačiąją, j Lietuvos Nepriklausomybę.Į dr fetteeta/ IIUIU ! 
organizuotąją visuomenę, j «AŠ taip neagitavau,” sako
ten. sakau, reikia vengti bu-i p ]ųockus. “Aš tik pasa
vusio režimo atstovų.

Lietuviški kacapai savo 
pakalikams be persto j imo 
plepa, kad musų kova už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kova prieš okupantus, tai 
kova už Smetonos režimo 
grąžinimą Lietuvoje. Jie 
pasidaro save durneliais ir 
taip kvailai, taip nelogiškai 
nukalba, kad, rodos, be 
Smetonos ir be tautininkų 
partijos Lietuva negali buti 
nepriklausoma valstybe.

Korespondencija iš Broo
klyno, kuri tilpo “Keleivio”
Nr. 2 ir kalba apie ponią 
Tubelienę, ne iš piršto lauž
ta. Tikras esu. kad viskas 
taip buvo, kaip ten rašyta.
Lekcija gera. Ir jei esam 
nuoširdus ir pasiryžę Lietu
vai padėti — užmirškime 
Smetoną ir jo bendras. Pats 
Smetona ir jo artimieji. A- 
merikon atvykę, daug ge
riau padarys, jei tylės ir nie
kur nesirodys. J. Krukonis.

To-
ta-

Savo Laikrodžiui.

Parsiduoda Taverna
G< ras biznis ir geroj vietoj, savi

ninkas pašauktas į karinę tarnybą. 
Gera proga. Kreipkitės pas:

K. J. VASIL. 4*ri Broadv.’ay, 
South Boston. Mass.

kiau. kad aš esu išrinktas 
Kliubo delegatu Į tą Komi-i 
tetą, bet neturiu laiko daly-, 
vauti jo posėdžiuose, todėl 
patariau

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustona 
čia pat ir į to
limas vietaa.

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

Tel. SOUth Boston 4618

Musų ekspertai peržiūrės
Kliubo valdybai i l^ftotriiis jj veltui. Jeigu reikės j 

arba visai savo delegacijąi totabyti. tai mes už mažą kai- j 
iš to Komiteto atšaukti, ar."? totomome. Užeikite pamaty- 
v.. __ i ti musų naują pasirinkimą*naują pasirinkimą 

WALTHAM, HA- 
ir WEST-

Bostono žmonės moka suki- ?AMS f
čiauziu, mokesčius. i MOTERIMS. Musų krautuve 

pagarsėjusi dideliu pasmnki- 
Iš visų Amerikos didmies- mu dovanų. Užeikit šiandien!

čių. Bostono ix>litikieriai ■

ba išrinkti mano vieton nau-i “
« atstovra•”______SCSSr GRUEN

daugiausia plėšia gyvento
ms aukštais mokesčiais.: 
Štai, kiek kuriam mieste 
žmonės moka mokesčius 
nuo $1000 vertės turto:

Bostone
Buffaloj
Detroite

$40.60
33.95,
33.23

Pittsburghe ....... 29.42
Los Angeles ... 
Clevelande .... 
San Franciscoj
Chicagoj .......
Baltimorėj ......
Philadelphijoj 
Nevv Yorke ... 
St. Louise .......
Washingtone ...

28.45
25.56'
19.69
33.71
30.34
28.75 
27.36 
23.29
15.75

Y V O N N E’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Maaa.
Tel. DKDfcam 1636

i: 

• !
«*
J '

S

DABAR TINKAMIAUSIS 
LAIKAS PATAISYT

NAMUS. '
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriaauos Rū
šie. PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ. 
PLUMBINGŲ, Višaki* smulkiu 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ, Višakiu reikmenų 
Elektros. Visokiu reikmenų iš su
mos. et e.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aki*. Viduriu Ligą. 

Ausu, 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
Ii Lenir.trada, 

Specialistas Vyriškų ir 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valandos: nuo IS iU IX 
ano 2 iki 4. ros 7 iki 8 
18S HUNTINGTON AVBm 

BOSTON. MASS.
TeL Commoooenkk 4*7».

J♦• ! «

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAIŠINT

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: M lr 14.

678 Massadmantka
(PRIE CENTRAL SKVRSO) 

CAMBRIDGE, MA88.

DR. G. L. KILLORYPas VINCĄ BALUKONĮ
Viaokių Stiprių ir Minkitų 

Gėrimų ir Užkandžių.
J j Puikų patarnavimą užtikrina- VaL nuo » ryt. « 7 _______

Sme. Vieta gražiai įrengta. Pra- į Nedėliom, nuo iu ryto Sa x.

i
» SCOLLAY SĄUARE, 
BOSTON. Telef. Lafayette X871 

mt 2044-Jarba
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.

šome visų užeit pas mus pavie
šėti. TeL ŠOU

DAKTARAS

J. L Pmukarnis
OPTOMETRISTAS

Sumanymui kviesti p. Va- 
luši kalbėti isterinėj 16 Va
sario šventėj aš esu griež
čiausiai priešingas. Esu tik
ras. kad mano nuomonei 
pritars didelė Komiteto na. 
rių dauguma.

Sakiau ir sakysiu, kad lai
kykimės toliau nuo A. Sme
tonos ir jo giminių. Tas bus 
sveikiau musų veikimui ir 
kovai už Lietuvos nepri
klausomybę.

Ponas Valusis yra A. 
Smetonos žentas. Jaunas 
vyras. Lietuvos kovose ne
pasižymėjęs (turiu minty

Maistas Bostone irgi daug 
Siaučiant Dabartinei Ligų i brangesnis, negu Nevv Yor-

Epidemijai
-Jūsų daktaro nustatytas jums gy

duoles, duokite sutaisyt žymiam 
Chemistui ir Aptiekoriui bavjd E. 
Rosensrard. lietuviams žinomoj An
tikoj BROADVVAY PHARMACY. 
kampas |> ir Broad«a>. So. Bostone. 
Kainos vaistų čia žemos—gerumas 
aukšta*.

ke. Chicagoj, Philadelphijoj 
ir kituose didmiesčiuose.
REIKALINGOS MOTERS

I»ISHWASHKKS. Patyrusios ii ■ 
negirtuokiės. Mokestis gera. Kreip
kite-: BI.INSTRUBS. 3»« BmatUay. 
SOUTH BOSTON. MASS.

L Street Liųuor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Charles Stravinskas. Mgr.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A- Insurance

4JJ VV BROADVVAY.
SOI III BOSTON. MASS. 

<»ffice Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 <-IIKSTNt T AVE.

Jamaica, Plain. .Mass.
L <. Tel. Arnold 102»

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI. 
HILLCROFT RYE DEGTINĖ—100 Proof

Bottled in Bond 4 metų sena
81.79
kvorta

TOP NOTCH GIN kvorta $1.29

FRUITLAND VYNASCheriv& Blaekberrv kr .49

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 4147

195 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS. 
<J. STIUGUNO NAME)

MMBOBBBBBBeeBSeeeBBBBBMOSBBBBSOC

I •z

KETVIRTIS A CO.
312 Broadway, Tel. ŠOU 1649 

South Iloston, Mass.

J 248 BROADVVAY, 
j SOUTH BOSTON, MASS.

Sužinokit gerumą tikro 
Elieus...
Yra atikus skirtumas 
tarp paprastų filių ir 
PICKWICK . su vienu 
stiklu tą sužinosit!

BONKOMIS l» KRANO

PICKWICK
! • CS, Im. aHNa, Man. I

Ofise
Nee 9 ryte ild 7

Nee 9 ryte iU 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

|TeL 28624 Gyv. 21122

! Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 9 iki 12 
nuo 2 iki S, 
nuo 7 iki 9.

Seredofti 9 iki 12 
ir susftaraa.

AKIŲ DAKTARAS 
ė Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
{mu laiku sugrųžinu žs 

žeminuoju ir priskiriu114 SOHUMM
LAMRENCE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.■r —V--- S-ę^s------- S erns —v -TaBIVHyR dveVtUBBI t*lgieOe 

KPwww Su ^BVųųVss^ev^ta4te SU

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jee Kapotiuaas — aariaiakaL

Taisys Ir
1 HAMUN 811UBT

k




