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Italijoje Prasidėjo Žmonių 
Sukilimai prieš Mussolinį

VOKIEČIŲ ARMUA 
MALŠINA RIAUŠES.

Prie sukilėlių prisidėjo daug 
kareivių. Trys fašistų ge

nerolai esą užmušti.
Iš Belgrado ir kitų Balka

nų centrų pradėjo lėkti ži
nios, kad Italijos žmonės 
jau sukilo prieš Mussolinį. 
kinis Įklampino šalį į nelai
mingą karą. Milane, Turine 
ir kitose šiaurės Italijos mie
stuose žmonės pradėjo įuos
ti demonstracijas ir reika
lauti, kad Mussolinis tuojau 
pasitrauktų iš valdžios. Prie
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Hitleris Nusiėmė Ke- Hitleris Pralaimėjo | SOfiOO Orlaivių iki 
purę Prieš Lind- Karą 1940 Metais. į Liepos Menesio.

Taip mano nsujas Anglijos General Mctors stato naują 
ambasadorius Amerikai. fabriką motorams gaminti.
Pereitą sąvaitę Anglija Washingtone jau padary- 

atiiuntė Amerikon naują tas planas pastatyti 30.000

berghą.
Amerikos lakūnas Lind- 

berghas pereitą sąvaitę bu-

Didelės Skerdynės Tarp 
Rumunijos Kom-fašistų

PER 3 DIENAS ŽUVO 
6000 GYVYBIŲ.

“Italijos liaudie! Laikykis vo pašaukus Kongresan pa . .
tvirtai! Emanuelis irBadog sakyti savo nuomonę apie savo ambasadonų.lordą Ha. karo orlaivių iki ateinančio 
lio mus išlaisvins!” Ema- dabartinį karą: ar turėtų A- Masą. Jis atvyko čionai di- liepos mėnesio. į tą darbą

agentai, norėdami duoti 
! progos Rumunijos komunis-

,, •• i“—T > ■ | tams pagrobti valdžia ir ap-
Umjų vadai eako, kad Us ■ ske!bti Rumunjjoj sovietu 
žudynes išprovokavę Mu- |diktaturą Kiti gi mano R.,(j 

kv°s agentai. J Įaj į3us ‘Hitlerio agentu
Rumunijos fašistų šeimy- darbas. Hitlerio tikslas bu- 

noj yra buvusios jau kelios ves sukurstu Rumunijoj 
žiaurios skerdynės. Nešilti- riaušes, o paskui ateiti jų 

ir paimti Rumuni-

italai įsitikinę, kad šiedu sustabdyti irtą pagalbą, ku- prieplaukas, tai sustojo Che- na orlaiviams ir automobi- 
vyrai pašalins Mussolinį ną ji dabar Anglijai siun- sapeake jlankoj, kur jį pa- liams reikalingas dalis.

.....................-- - - -- sitiko savo laivu preziden- General Motors korpora-
tas Rooseveltas. Vėliau p, cija, didžiausia automobi- Rimai'tai p’ju'vvksta dėl to, malšinti 

pukiŠO pusę savo armijos ; HmIituv Mirom įlanka knn. Im stntvnn<5 firma nasaiilv , , • • - >•

Afrikoje.
Halifax turėjo ilgoką kon- lių statybos firma pasauly. r.,J vieni j(J iinįsta (|augiaa vaWžią ranka

eikvoti savo turtus. Ameri- ferenciją su Valstybės Sek- išleido pranešimą, kad ji j Maskvą,’o kiti į Berlyną. United Press korespon- 
Vėliausios žinios sako, ka tuiėtų taikytis prie V o- įetonum p. Hull u. kūnai pi adės gaminti oilaiyiam- perejta savaite iu kemnėi dentas F. E. Stevens prane-

kad vokiečiai užėmę jau vi- kietijos, o ne prie Anglijos, pasibaigus pareiškė: Mes motorus. Tam tikslui ji tuo- * ^4 ^vait? jų Kenųej .. Rumunijos Bu.
są šiaurės Italiją ir įvedę aš- Šitokia kalba labai patiko žiūrim j dalykus vienodai. ‘‘Geležinės Gvardijos” ly- ^’esto. kad per “Geležinė;

Hor.a gima užshna,‘lė Gvardijos” sukilimą, kuri 
nuversti diktatorių Auto- tęsėsi 3 dienas, gvardiečiai

na4fltvma<? kainuos nescu ir paimti diktatūra i is-'kerdę daug žydų. Prie tų pastatymas kamuos iiauMų buv0 ^<1^^ ir
cu pats yra gelžgvaidietis ir l;a» kurios darbininkų uni- 
fašh-tas, bet jis nepatinka jos. kurios paklausė koniu- 
jaunesnio ir karštesnio ™stu vadovybės kurstymu, 
kraujo fašistams, kam
klausė Hitlerio ir atidavė 
Vengrijai Transilvaniją. To
dėl jie apskelbė jį parsida
vėliu, nutarė nuversti ir at-

Iriausią susisiekimo cenzu. Vokietijos naciams. Hitle- 
rą. Paštas, telegrafas, tele- rio laikraštis pasakė, kad vi

žmonių prisidėjo daug ka-fonas — viskas esą vokiečių 
rei viu. Nusigandusi fašistu rankose. Be jų cenzūros nie-, ... i - i . »• - i,„„ ___ ______________ _ __

i vokiečiai turėtų nusiimti 
savo kepures prieš Lind-

Roma šitas žinias, žino. nios sako, kad užimant vo- .
ma. užginčija. Jokių riaušių pečiams valdžios įstaigas Numato Labai Ilgą
Italijoj nebuvę ir niekas vo-‘ Milano mieste įvykęs susi- 
kiečiu Italijon nešaukęs, sa-i ėmimas su italų kanuome- 
ko Mussolinio valdžia. i nės atstovais. Trys italu

Karą.
_______  _ _____ Šiomis dienomis Bostone

Bet Berlynas šią sąvaitę i Į“o<imat*kil!i'i generolai, Raibėjo Pienę Cot. buvęs §„dand ‘“"yįaP
prisipažįsta kad Milano S }«™ nenorėjo vokiečių jsi- Francuzijos ministeris ku- biS>daml gatoS
Turino gyventojai “sveiki- Įvirti, buvę nušauti ant vie- ns pranašauja, kad dabartį- industriia“

ltos. nis karas tęsis labai ilgai, tt
nes Stalinas remia Hitleri

no pasirodžiusius vokiečių;1 
kareivius” tų miestų gatvė-! .T . . r . _ .
se. Taigi šiuo kartu Mussoli-i iVflCMH LlOVeSl 
nis nesusitarė su
meluoti.

Nežiūrint kad Roma nori 
žinias apie žmonių sukili
mus užginčyti, iš Italijos pa
sienio ateina vis aiškesnių 
informacijų apie vykstan 
čius tenai sumišimus.

Paklaustas, ar jis sutiktų dir btuvę Chicagos piiemies- 
paaiškinti. kokios pagalbos ty, Melrose Parke, kur dirb- 
Anglijai daugiausia iš Ame- šią 10.000 darbininku. Dirb- 
rikos įeikia, Halifax atsakė: tuvės

“Visiems aišku, kad Hit- $31,000,000. 
leris stengiasi stiprinti blo-‘Whitnev orlaivių kompani- 
kadą submarinomis ir kito- ja jau davė General Motors 
kiais budais. Tas labai var-i korporacijai $94.000,000 
gina Anglijos laivyną, avia. orderi orlaivių motorams 
ciją ir jūrių prekybą. Viso- i po 1200 arklio jėgų.
se šitose srityse reikalinga. ---------------
pagalba. Jeigu norite, jus SUSPENDAVO BAUSMĘ 
galite mums padėti pagrei- UŽ SVASTIKOS NU- 

mo-i PLĖŠIMĄ,
gają savo i Du jauni jurininkai, kurie 

San Franciscos mieste nu-
Halifax neabejoja, kad plėšė nuo vokiečių konsula-

Tų unijų vadai dabar pa
reiškę.' kad “komunistų va
dovybė mus suklaidino.” 
Komunistų vadai tvirtinę, 
kad sukilimui prasidėjus at-

iimti iš Vengrijos Transil- eisianti rusų ar mija ir įsteig- 
vaniją. Jauni fašistiški karš- “darbininku val-
tagalviai išėjo į gatves ir 
pradėjo šaukti: “šalin par
sidavėlį Antonescu!” Prie

džią.” Bet ji neatėjo, o atėio 
Hitlerio armija, kur i padėio 
diktatoriui Antonescu su
mušti sukilėlius.

Hitleriu bardavę Analiia fasiDaigu eičiau,TSSL'ZSL sssuraa. ™»s gfsssLftsiKSS

.a aa, t u. aa a,b.n!»« n. “,?S1i£TŽSi 1 “
šios sąvaltės pradžioje vo- euzijos valdžia esanti fašiz- ” k“ a ^p^am^tikshTna  ̂
kiečių orlaiviai visai nebom- mo šalininkė ir nenorinti. P™“"1*. “ ‘ O

___  bardavo Anglijos miestų, kad demokratija laimėtų.! VokietiioV karo ealvbė vra
___________________ New!Mat, dabartiniu laiku Ang- Demokratija visvien laimės, jįSai didelė h- mes ceiai U-'
York Times” koresponden- hjo j vieši nepaprastas Roo- us sako, bet ims daug laiko, . • •• , “ B t .
tas praneša iš Belgrado, kadisevelto pasiuntinys, todėl, iki totalitarinės valstybės nridurė kad\arn Dunkirkojau sausio 18 dieną Triesto;spėjamą, vokiečiai nori pa- pavargs ekonomiškai. Jeigu |f tabakinės situacijos eįsprezidentai Rooseveltą- 
mieste riaušes pakėlė mote-daiyt jam tokio įspūdžio. Rusija pakeistų savo pozici- , , • didelis skirtumas I*™ S
įys, kurios ilgai stovėjo ei-i kad Amerikos pagalba An- ją ir sulaikytų naciams Pa- «Dunkirku” vadinamas! lovoj J
lėj laukdamos duonos ir nie-, ghjai visai nereikalinga, nes galbą, arba jeigu anglams . iR kuįmet an„iu ar.į
ko negavo. 20 moterų buvo j08 niekas neatakuoja. ir giaikams pavyktų greitai - traukėsi iš Belai ios iri>uimU i.■ uždaryta policijoj, ---------------- parbloteti Italiją, tai viena nllJa tra^csl Belgijos ir,
kur Mussolinio juodmarški- ANGLAI ĮSIVERŽĖ ETIO- Vokietija negalėtų ilgai lai-
niai suvarė joms po dožą ri- i PIJON. kytis
cinos (castor oil) ir pa-. Anglų kariuomenė jatt: PONU-1

. l”eJO toopvon ir padeda ( AHŪLAI ISMETE PONIS- Tuomet Hitleris turėjęs 
Tarp 21 ir 24 sausio visoj'etiopams mušti italus. Jau PULKININKĄ. ..............

šiaurinėj Italijoj ėjo masi- Į keliolika šimtų italų tenai Anglijos karininkų mo- Anglijon, bet ta proga Jis'ooo skienu nho inflbeneo 
mai areštai, nes kas rytas po paimta nelaisvėn. Etiopams kyklos instruktorius, pullri- prJhnpsnję*. “Aš* manau/’j 10 -KiePU nuo i nuenco 
nakties miesto namai buvo vadovauja pats jų karalius ninkas Bingham. parašė į sako Halifaį “kad kuomet DIDELI KARŠČIAI AUST

Korespondentas priduria,
Jis tiki" i nes teisėias’ bausme iiems vo ištikimai armijai atakuo- kad Rumunijos fašistų or
elis ūmines teisėjas bausmę jiems tj maištininkus. Ii- prasidėjo ganizacija, žinoma kaip 

batalija. Valdžia pavartojo “Geležinė Gvardija.” susr- 
tankus ir kulkasvaidžius. deda iš dvieju frakcini. Vie- 
Miestuose kilo tikras karas, na jų esanti Stalino diktatu- 
Valdžia paėmė viršų ir pra- r^)S šalininkė, o kita—Hitle- 
dėio maištininkus areštuoti, lio. Taigi stalinininkai fasj-

PREZIDENTAS ROOSE
VELTAS APSIRGO 

INFLUENCA.

Francuzijos jier Dunkirko 
? uostą pereitą vasarą, kai pa
aiškėjo, kad Francuziją ne-

NUSKANDINO LAIVĄ 
SU INFLUENCOS VAI

STAIS.

padalysiąs jiems teismą. Ii 
nėra abejorfės. kad visi jie 

. bus sušaudyti. Žinios sako, 
Nevv Vorke gauta žinių. kad Antonescu jau davęs i- 

kad vokiečių submanna nu- sakvma visus juos “likvi- 
skandino laivą, kuns vežė duo>i ”

įsiveržti | jg Amerikos į Angliją 500,- žudytis.

sienos. Suimtiems maišti- bego į bovietų Rusiją, kai jo 
ninku vadam* diktatorius suorganizuota* sukilimą: 
Antonescu pasiūlė patiems susmuko.
nusižudyti, kitaip jis pats

aplipinami proklamacijo- ! Haile Selassie, kuriam pla- Londono “Times” straipsnį, bus rašoma istorija, tai bus 
mis prieš Mussolinio dikta-nūs daro ir ginklų pristato kad karininkai kilę iš darbi- pasakyta, kad Hitleris pra- S 
turą. Viena proklamacija! anglai. . ninku klasės netinka kariuo- laimė fo karą 1940 metu bir-!
buvo užvardinta: “Abasso ———- menei vadovauti. Tik aris- želio mėnesi.”
Germania!” kas italų kal-SU^^IJA JELPSAMERI- tokratų kilmės esą sumanus __ __
boj reiškia: “Šalin Vokieti- RMJDONAS ir gabus. Už šitą darbininkų

Kitas lapelis skelbė: KRYŽIUS. klasės įžeidimą karo minis-.13!’

Rusai Numato Ita 
tijai Galą.

Jungtinių Valstijų vyriau- tėvija pulk. Binghamą Įiaša- 
//«- sybė nusistatė pavesti Šuo- lino iš vietos.

“ mijos šelpimo reikalą Rau-----------------
dona jam Kryžiui, \ietoj GRAIKAI SUNAIKINO1 • • T 1 • c* w

“EMPRESS OF AUSTRA- 
LIA” NENUSKAN

DINTA.

RALUOJ.
Kadangi Australija guli 

pietiniame žemės pusrutuly, 
! tai dabar tenai vasara ir net 
’abai didelės kaitros. Žinios 

įsako, kad Marble Bar mie'*- 
ite per 100 dienų iš eilės tem
peratūra nebuvo nukritusi 

Šio panedėlio naktį Afri- žemiau 100 laipsnių.
koie buvo gautas radijo sig
nalas, kad nežinoma sub- 
marina nuskandino didijį
anglų laivą “Lmpress of ;gva Svvanson, laibutė, vos tardamas 

‘ ‘ 98

NEPAPRASTI GIMIMAI.
Indianos valstijoj tūla

NORI PRIIMTI KUBĄ 
PRIE JUNGTINIŲ VAI 

STIJŲ.
Nevv Jersey valstijos 

natorius Smathers įnešė se
nes patys jie nenori natan rezoliuciją, kad Kuba 

butų priimta prie Jungtiniu 
Per sukilimą buvę užmuš. Valstijų kaip 49-ta valstija, 

ta 6,000 žmonių. Vienoj tik Dabar Kulnis sala yra nepri- 
sostinėj Bukarešte žuvę klausoma respublika, bet
3,000 gyvybių. jeigu Kongresas šitą rezo-

Kai kas spėja, kad šitas liuciją užgirių, tai preziden- 
skerdynes sukurstę Rusijos tas Rooseveltas galėtų užve- 

... ■ , , , - - sti derybas su Kuba dėl ios
a - - n prisijungimo prie U. S. A.Amerika Nuėmė Em- ___ ____
bargo Nuo Rusijos.
Kai Rusija užpuolė ant 

Suomijos, tai prezidentas 
Rooseveltas paskelbė Mask
vai "moralinį embargo,’’ pa- 

Amerikos fabri-

e-

NUTEISĖ PLĖŠIKŲ 
GAUJĄ.

Salem. Mass.—Pereitą są
vaitę čia buvo nuteista 8 
plėšikų gauja, kuriai vado
vavo Aleksandras Valilčuk, 
20 metu amžiaus rusas iš

Maskvos laikraščiai galų SĮ .,TAL¥ KONVOJV
gale pamatė Anglijos galy- • r» j .. . Žinios iš Atėnų sako, kad arimu iaiva rmpress oi
rę n, turbut, jau gailisi, kad vra Suomijai pašaipu! užkluno italu konvoiu *n*i Ąustralia. kun gabeno Af-98 >varų moteriukė, tapda-

Stalinas susidėjo su Hitle- $2.379,000 ir dabar vėl į igo u"ku ?i’ k ko“ ” ^relV-^ ’S ’ma »)irmu kartu motina’ ’,a"

YMtoi ir kitokiems įeikmenims ** “P-

kantams neparduoti jokią f Jis gavl) 10 mvtlJ
.ginklą tokioms raidžioms, kalėjimo, o j‘o sėbrai nuteis* 

pn 2'.. kurios užpuola silpnesnes įiumpcsniam terminui.

kietija ir Italiją lengvai nu- ?50O (MW. 
galės demokratines valsty
bes. Bet dabar raudonosios ANGLAI PAĖMĖ DAR 

25,000 ITALŲ.
. - . j .. . . Pereitą sąvaitę anglų ar-

neapsakomai didele ir jos mjja italų Libijoj (šiaurės, 
karo strategija stebėtinai Afrikoj) paėmė Tobruko! 
gerai suplanuota. Italija tvirtovę ir daugiau kaip 
esanti jau paklupdyta ir i 25,000 fašistu nelaisvėn. Be 
vargiai galėsianti vėl ant Į to, į anglų rankas pateko 50

armijos organas pripažįsta, 
kad Anglijos galybė yra

siunčiama 
parama, ir visus juos bom. 
bomis sunaikino, italų veži
mai važiavo siauru tarpke- 
liu, tarp dviejų aukštų kal
nų.

HALIFAXE SIAUČIA 
LIGOS.

į paskirtą jam uostą; mino jaus valstijoj tūla Mrs. stus ir žudo nekaltus zmo- Cation.” 
visiškai sveikas. 'Paris pagimdė dvynukus, nes. Nuo to laiko Rusija ne-

micvivrMK.n kurie svėrė po 11 svarų, galėjo čia nusipirkti netik 
ANGLAI NUSKANDINO i Abudu auga.

ITALŲ LAIVĄ.

_ ,—c, T-------------r------------------ Halifaxo mieste. Kana- armijai Afrikoj pagalba.
kojų atsistoti. O Italijai su- itališkų tanku ir daugybė ki- ^os provincijos Newfoun- 
klupus, Vokietija neteks sa-Į tokių karo pabūklų. lando sostinėj, dabartiniu
vo talkininkės, tuo tarpu gi - •• *- t laiku siaučia baisi kelių ligų
Anglija gavo talkon Graiki- GRAIKAI  ̂TURI * PAĖMĘ ■ epidemija. Žmonės serga in-

Londono žiniomis, anglų METODISTAI ANGLIJOJ 
submarina “Parthian” nu- NETEKO 500 BAŽNYČIŲ, 
skandino 7,000 tonų Italijos Iš Londono pranešama, 
laivą, kui is vežė Mussolinio kad vokiečių orlaiviai su-

... - 121,948 AUTOMOBILIAI
ginklą, bet ir kitokią masi- pER SĄVAITĘ. 
nų kurių jai labai reikia. T1 . . ..

Dabargi VVashingtono vy- I ei eitą sąvaitę Amerikos 
įiausybė šitą embargo nuo automobilių fabrikai paga- 
Rusijos nuėmė, taip kad So. ™ino 1-LJ48 naujas ma. 
vietai gali dabar nusipirkti sinas-

gnove arba apgriovė arti ™ ’v^Smc FARMERIAI PERNAI GA-
' kad šituo žUtu VO $9.094.000,000.500 metodistų bažnyčių An

glijoj.
ro
manoma,
Roosevelto vyriausybė nori Agrikultūros Departa- 
įvaryt kylį tarp Rusijos ir menta* praneša, kad oe»ei- 
kitų totalitarinių valstybių, tais 1940 metais Amerikos 
ypač atitraukti ją nuo Vo- farmeriai turėjo JŠ9,O94.-

y,.a
negu

sulaužvt. 11939 metais.

KKK VADAS NUTEIS
TAS UŽ SUKTYBES.
Ku Klux Klano lyderis 

buvo nuteistas Geor- 
valstijoj užmokėti 

000 pabaudos už sukty- 
vo mokslinę misiją stud i juo- bes pardavinėjant tai valsti- 
ti kovą su tomis ligomis. J ja i asfaltą.

ją ir dabar da jai jiadės ga- 14,000 ITALŲ. fluenca. skarlatina ir difte- Evan 
iinga Amerika. Taigi Angli- Atėnų žiniomis, nuo karo rija. Harvardo universitetas gijos 
jos padėtis kas sykis darosi pradžios iki šiol graikai jia- šią sąvaitę siunčia tenai sa. ši5.<

SUIMTUS ITALUS ANG
LAI GABENS INDIJON.

Iš Ne\v Delhi pranešama.

-tipresnė. tuo talpu kai Vo
kietija eina silpnyn.

ėmė jau 14,000 italų nelai; 
vėn.

nuo Vo- farmeriai
kad šiomis dienomis anglai kietijos. Bet vargiai pavyks OO0.00O pajamų. Tai 
atgabensią tenai 38,000 ita-j Stalino-Hitlerio bičiulystę $576,000,000 daugiau 
lu belaisviu
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Suomių Pagarba Mirumam Prezidentui Truputis Faktų Apie 
“Stachanovščiną”

JUOZAS GABRYS “PU- 
CUOJA” ANTANĄ SME

TONĄ.
Gavome hektografuotą 

laikraštėli, susegtą iš S at
si ii u lapelių ir užvardintą 
“Gabrio Žiniomis.” Pirmu
tinis numeris (p. Gabrys ža
da išleisti ir antrą) pažymė
tas 1S40 m. gruodžio 4 die
nos data ir išleistas Šveica
rijoj.

Visų piima p. Gabrys pa
aiškina kokiais tikslais jis 
tą laikraštuką leidžia. Ji; 
gaunąs iš Amerikos nuo sa. 
vo draugu “daugybę laiš
kų.” prašančių žinių apie 
Lietuvos likimą: taigi, norė
damas tuos savo draugus 
painformuoti, bet negalėda
mas kiekvienam, skyrium 
atsakyti. buvęs “privers
tas” atsakyti visiems bend
ro pobūdžio raštu. Tai dėl 
to ir gimė “Gabrio Žinios.”

Dabar pasiklausvkit, kain 
p. Gabrys aiškina “tikras 
r ricžastis negarbingo Lietu
vos žlugimo J’ Kodėl “ne
ga bingo”? Todėl, kad Lie
tuva būdama “didvyrių že
mė.” pasidavė užpuolikams 
be kovos. “Jeigu Lietuva 
b t tų žuvusi su ginklu ran
koj. tai ji butų žuvusi gar
bingai.” sako jisai.

O kodėl Lietuva nesigy
nė?

Todėl, kad joje buvo 
daug “supuvimo.” Tas “su
puvimas” ėjo iš viršaus. Juk 
ir patarlė sako. kad “žuvis 
pradeda puti nuo galvos.” 
O Lietuvos galva buvo Sme
tona. Taigi jis ir yra di
džiausis negarbingo Lietu
vos žlugimo kaltininkas. Ir 
nuo čia jau p. Gabrys pra
deda buvusi “tautos vadą” 
akėti. Girdi:

“Valstybės aparatas buvo 
kuriamas ne tam, kad tarnau
tų tautai, bet ‘tautos vadui.* 
kad iis galėtu išsilaikyti vy
riausybėj bet kokia kaina: 
priesaikos (3 kart) laužymu, 
konstitucijos panaikinimu, 
konstitucinių piliečių teisių 
po kojom paminimu, visai tau
tai karo paskelbimu ir per 14 
metų negailestingai varomu 
(Tauragės. Skirstupio ir kitos 
žudynės).

“Nebuvo rūpinamasi tautos 
ir valstybės saugumu, bet 
brangiu ‘tautės vado’ saugu
mu, kuriam kasmet buvo lei
džiama desėtkai milionų litų, 
kuom buvo demoralizuojama 
visa tauta. Azijatiški serviliz
mo papročiai buvo Įvesti ‘tau
tos vado’ Lietuvoj, kuom jis 
suverginęs tautą sumažino jos 
atsparumą ir paruošė dirvą 
azijatams.“

Šitą savo tvirtinimą, kad 
Sme-ona “sumažino tautos 
atsparumą ir paruošė dirvą 
a'■ratams,” Gabrys remia 
šitokiais argumentais:

1. Karininkų padalytas 
1T26 metų pei versmas Įvy
ko vien dėl to. kad išvengus 
bolševiku pavojaus.

2. Gerai atsimenam, kad 
prieš pirmąjį pasaulini karą 
visa lietuvių tauta buvo nu- 
s’stačiusi prieš svetimųjų

3. Bet kai raudonieji azi- 
atai dabar toki jungą Lie
ti va i atnešė, tai žmonės jau 
lesipriešino: atsirado net 
nteligentų, kurie tą jungą 
riėmė. sakydami, kad blo- 
iau nebus, kaip buvo prie 
•m et onos.

Vadinasi. Smetona kal
as, kad okupantai rado sau 
n itarėjų Lietuvoje.

Gabrys sako. kad po 1926 
netų perversmo Smetonai 
urvo “duotas mandatas” 
•ienyti tautą. Kas jam tokj 
‘mandatą davė,” Gabrys 
leaiškina. tik kaltina Sme- 
oną neatlikus savo misijos. 
Jaldžios pareigūnais jisai 
kyrė ne rimtus, patyrusius

vyras, bet vien tik savo pa
kalikus. kurie rangėsi ap
link ji lyg vijūnai.

“Po pretekstu susiklausy
mo,“ sako Gabrys, “buvo rei
kalaujamas absoliutus klusnu
mas. Tad atsakingiausiose vie
tose atsirado tik akli "aukš
čiausios valios* pildytojai. Bu
tų pusė bėdos, jeigu ta "aukš
čiausia valia' butų pasireišku
si kūrybine, o ne destruktyve 
musų tautai linkme. Bet ne
sant kūrybinės krypties, buvo 
rūpinamasi vien tik išsilaiky
mu vyriausybėj ir nepr įleidi
mu prie jos gabiausių, doriau
sių. išmintingiausių žmonių."

Todėl ir susidariusi tokia 
atmosfera, kad atėjus sveti
miems okupantams daugelis 
nematę reikalo priešintis ii 
priėmę svetimą jungą.

Lietuvos inteligentija ii 
paprasta liaudis, kuri 1918- 
1920 metų laikotarpy su 
ginklu rankoje gynė Lietu, 
vos laisvę nuo tų pačių bol
ševikų ir išvijo juos iš savo 
žemės, matė dabar pragaiš
tingą “tautos vado” politiką 
ir stengėsi ji pašalint. Bet—

“Veltui, jo ‘apričnikai’ ne
blogiau už rusų žandarus su
valdė laisvės kovotojus, vienus 
nužudydami, o kitus pūdyda
mi kalėjime, jei nespėjo pa
sprukti užsienin.

""Kaltas buvo Vyriausis Tri
bunolas ir jo prokuroras, ku
rie leido "Smetonai sulaužyti, 
o paskui ir visai panaikinti 
konstituciją ir nepatraukė ji 
atsakomybėn už priesaikos 
laužymą (3 kart). Kai papras
tas žmogelis kreivai prisiekia, 
jis gauna 3-4 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o prieš di
džiausi musų tautos nusikaltė
li, panaikinusi pagrindini tau
tos įstatymą, kuriam jis buvo 
iškilmingai prisiekęs ir pasi
žadėjęs ‘šventai saugoti ir 
pildyti.’ Vyriausis Tribunolas 
ir jo valstybės gynėjas nuže
mintai nusilenkė.

“Negirdėtas Europos lais- 
vujų tautų istorijoj atsitiki
mas, kad valdovas, koks jis 
nebūtų, vienu plunksnos brūk
šniu panaikintų teisėtą šalies 
konstituciją ir sauvaliai ją pa
keistų kita (kurios irgi nepil
dytų).

“Net Napoleonas nedrįso to 
daryti: jis keitė įstatymus per 

, parlamentą (Conseil de?
500)...

“Visų kalčiausia po Smeto
nos yra musų kariuomenės va
dovybė. kuri 1926 metais pa
statė Smetoną tautos prieša
ky, kad saugotų ją nuo bolše
vizmo pavojaus. Kai ji pama
tė. kad tariamasis ‘tautos va
das’ pradėjo sauvaliauti ir ne
pildė pavestojo jam mandato, 
turėjo jį pašalinti ir pareika
lauti atskaitos.”

Pagaliau Gabiys užva
žiuoja per kuprą ir Ameri
kos lietuvių tautininkams, 
kurie rėmė Smetonos kom
paniją. Sako:

“Kaitas yra ir Amerikiečių 
elitas — inteligencija. Labai 
stebėtina, kad laisvo i demo
kratinės Amerikos šaly galėjo 
atsirasti mus elito dalis ir net 
keli laikraščiai, kurie galėjo 
pateisinti Smetonos režimą 
Lietuvoj ir driso ji viešai rem
ti.”

Kalti esą ir tie ame: skie
čiai, kurie buvo Smetonos 
diktatūrai priešingi, bet ne
davė Lietuvos laisvės kovo
tojams pakankamai para
mos, kaip jie atkartotinai 
prašė, kad galėtų nuo Sme
tonos atsikratyti.

Galų gale p. Gabrys at
randa, kad ir jam pačiam 
reikėtų bizūno, nes ir jis nu
sidėjęs Lietuvai. Esą—

“Didžiausia mano klaida ir 
kaltė, kad aš. turėdamas kelia
tą kartų progą paimti Lietu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

šis vaizdelis parodo Suomijos prezidento Kyosti Kailio laidotuves Helsinkio mieste. Bū
damas silpnos sveikatos, jisai rezignavo iš savo pareigų ir atsisveikindamas su jį mylin
čiais sostinės gyventojais, staiga susvyravo ir mirė širdžiai sustojus. Atiduoti jam pa
skutinę pagarbą išėjo į gatves beveik visi 320.000 Helsinkio gyventojai. Uniformuoti Suo
mi jos darbininkai žibina žibintuvais kelia savo mylimam vadui.

vos valdžią i savo rankas to 
nepadariau, dėl to kad neno
rėjau teršti savo rankų tautie
čių krauju ir nenorėjau žengti ,
prie valdžios nėr lavonus, kaip tūlo Dl. J. K. laišką, kili 
_ " L-if.i L-n ienr«iiieta cifn_ :Smetona.

“Mano kaltė ir
tarp kita ko įsprausta šito- 

klaida. kad kia Įdomybė: ‘
aš nepasipriešinau 1926 me
tais Smetonai pagrobti Lietu
ves valdžią...”

Mums rodosi, kad p. Gab
rys butų priešinęsis visomis 
keturiomis, jeigu jis butų 
galėjęs. Bet jis negalėjo. Si
tuacija buvo tokia, kad Lie
tuvos "pučininkai,” kurie 
1926 metais pastatė Smeto
ną "tautos vadu.” p. Gabrio 
patarimų visai nesiklausė.

Reikia pripažinti, kad p. 
Gabrio kaltinimuose yra 
daug tiesos: tačiau kaltinti

Buvo ir Amerikos laik
raščiuose gandų, kad “tau
tos vadas” bėgdamas iš Lie-

Smetoną dėl Lietuvos nepri- tuoTįnd^buĘ

bolševikų laikraščiai. Bet 
bolševikams negalima tikę-

klausomybės žuvimo butų 
neteisinga. Lietuvą rasai 
okupavo ne dėl to. kad Sme
tonos režimas buvo blogas, 
bet dėl to, kad jie norėjo ją 
okupuoti. Juk Latviją ir Es-

, — K-7A11 VVVFAld lCCIilVCViią jie .aip pa, pavergę, o 000 .. Kiek vžljau
tenai Smetonos nebuvo. De
mokratinė Suomija turėjo
labai pavyzdingą tvarką ir 
tikrą žmonių valdžią, ta
čiau ir ii buvo užnulta.

Bimba aiškino, kad “Smeto
na pasigrobė 12,000 dole
rių.” Gi dabar vienas iš 

j Smetonos artimųjų rašo, 
kad jis “pasiėmė 10,000 do-

Smetonos režimą mes vi- lerių.”
sados smerkėm ir neturim Taigi kiekvienu kartu pa
jam gero žodžio dabar: mes duodama vis kitokia suma. 
tačiau nenorėtume sakyti. Kįek Smetona ištikrujų 
kad dėl to režimo žlugo ne- “pasiėmė.” jeigu jis tikrai 
priklausoma Lietuva. Dėi “ėmė.” mes nieko nežino- 
Lietuvos. nepriklausomybės n?e. Bet vėpla jis butų, jeigu 
sunaikinimo ieikia smerkti bėgdamas ir galėdamas pa- 

i siimti nebūtų pasiėmęs. Jei- 
i gu Stalinas 1903 metais ga- 
i iėjo pagrobti iš Tiflizo ban
ko 340,000 rublių, tai kodėl

Komunaciu •■Laisvė” (Nr.'f™*"“ ‘“H"“
Si0.000? Juk Lietuvos Ban-

Maskvos imperializmą.

KODĖL JIE SLEPIA 
HITLERĮ?

14) nori Įtikinti savo skaity
tojus, kad visi “unijistai' n
visi “svieteiai yra pnes 
Roosevelto Bilių”—prieš tą 
bilių. kuris atkreiptas prieš 
kiuvinaji fašizmą ir visus 
diktatorius. Ji paduoda ir 
kelioliką vardų (daugiausia' 
vokiškų) pasisakiusių prieš straipsneli atidžiai. Jis labai 
tą bilių. (Įdomus. Rokas Mizara sau-

Bet kodėl “Laisvė” slepia šio 21 “Laisvės” laidoje 
Hitlerio vardą? Juk jis dau- rašo: ,
giausia tam "Roosevelto bi-i 
liui priešingas. Jo agentai

visus tuos 
kurie

kelia Amerikoj triukšmą 
dėl telkiamos Anglijai pa
galbos. Prie vieno tokių ko
mitetų buvo prisidėjęs ir se
natorius Wheeler, fanatiš-( 
kas izoliacionistas, bet da
bar pasitraukė, nes pamatė, 
kad to komiteto propagan
dai pinigų pristato Hitlerio 
agentai Amerikoje.

Kodėl “Laisvė” neprane
ša šitų faktų savo skaityto
jams? Kodėl ji bijosi prisi
pažinti. kad ji taip pat dir
ba Stalino-Hitlerio naudai? tą “laimingą pasaulį” (su-

organizuoja ir
“no war” komitetus.

SAKO, “TAUTOS VA
DAS” APSIRŪPINĘS...
“Gabrio Žinios” skelbia

“ ‘Tautos vadas’ turbut jau 
pakely į U. S. A. Juom visa 
Lietuva labai pasipiktinusi: iš 
anksto suorganizavo visą šei
mą, pasiėmė 10,000 dolerių 
valstybės pinigų ir išdūmė...1 
Išvežtais pinigais nepasidalino! 
su kitais pabėgėliais—savo 
ministeriais, gen. Musteikiu ir 
kitais... paliko juos skurde. 
Gavo tik Tubelienė, Valušiai 
ir Smetoniukas...”

ti, nes iie ir patys nežino, ką 
jie rašo. Pavyzdžiui, “Lais
vė” iš pat pradžių rėkė, kad 
Smetona “išsinešė $12,000.-

, ko pinigai vistiek nuėjo vel
niop.

ŠTAI, KAIP IŠRODO 
“LAIMINGAS PA

SAULIS.”
Prašome perskaityt ši

"...praėjo tie laikai, kada 
mes galėjome mokyti Lietu
vos žmone?—net savo gimi
nes.

“Ateityje mes turėsime mo
kytis iš jų ir mokytis labai 
daug. jei norėsime ko nors iš
mokti.

“Lietuvos žmonės įžengė į 
tą istorinio gyvenimo stadija 
—(tartum butų ir neistorinių 
“gyvenimo stadijų.”—Red.), 
—kurios trokšta pasiekti viso 
pasaulio išnaudojamieji ir pa
vergtieji... Jis žengia Į laimin
gą pasauli.”

Dabar pažiūrėkime, kaip

prask: bolševikų “tvarką”) 
piešia savo 63-čiam numery 
“Tarybų Lietuva.” pačių 
Lietuvos bolševikų vyriau
sybės organas, štai ištrauka 
žodis-žodin:

“Gruodžio 10 d. visiems val
gio tresto Nr. 15 kavinės 
(buv. Aldona) padavėjoms, 

muzikantam, virėjom ir kitiem 
tarnautojam buvo pranešta, 
kad nuo gruodžio 11 d. kavinė 
likviduojama ir toje patalpoje 
įsikurs Kauno Butų skyrius. 
Visiems tarnautojams buvo 
įsakyta atvykti 11 d. 7 vai. 
ryto indus ir baldus sutvarky
ti. Jie visi ir atėjo, sukrovė iš
gabenimui visus indus, suval
gė maisto likučius, dešimčia 
sunkvežimių išvežė gausų in
ventorių kartu su fortepionu į 
Panemunę; nuimta elektrinė 
armatūra, išjungtas telefo
nas, buvo pakabintas Butų 
skyriaus plakatas ir 12 vai. 
jau pradėjo į Butų skyrių 
(buv. Aldona) kreiptis pir
mieji interesantai.

“Kiek vėliau atvyko Valgio 
tresto Įgaliotinis ir įsakė: 
‘Atgal iš Panemunės vežkite 
baldus, Įtaisykite elektrą, į- 
junkite telefoną. Mes vakare 
šiandien vėl grojam...’ Ir vėl 
prasidėjo ‘kelias atgal.’

“Viso šito rezultate padary
ta valstybei nuostolių ir tik 
dėl to. kad ‘viena ranka neži
no, ką daro kita ranka’.”

Tai ve, kain tikrovėje iš
rodo tas “laimingas pasau
lis” (bolševikiška “tvar
ka”), iš kurio Rokas Mizara 
žada daug mokytis.

Ištiesų, lietuviškiems bol
ševikams iš “Laisvės” ir 
“Vilnies” pastogių vertėtų 
iš to pasimokyti. Pasiskai
tę šitokių pavyzdžių savo 
vienminčių spaudoje iš Lie
tuvos, jie "turėtų nors syki 
suprasti, kad bolševizmo 
reikia vengti kaip didžiau
sios nelaimės.

“KULTŪRA” VĖL PASI
RODĖ, BET...

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais Lietuvoje ėjo “Kul
tūra,” socialistinės minties 
žurnalas, apie kurį spietėsi 
visa pažangioji Lietuvos in
teligentija. visi žymesnieji 
musų mokslininkai.

Rusijos bolševikams mu
sų šalį pavergus, “Kultūra” 
buvo pasmaugta kartu su ki
tais nepriklausomos Lietu
vos laikraščiais.

Kitų laikraščių vietoje 
bolševikai pradėjo leisti sa
vus organus, bet “Kultūros” 
jie neturėjo kuo pakeisti, ir 
jos vietoje pasiliko didelė 
spraga. Inteligentija, uni
versitetas ir kitos akademu 
nės grupės pradėjo reika
lauti sau tinkamo žurnalo, 
nes bolševikų propaganda

“Stachanovščinos” vardu 
Rusijoj yra vadinamas dar
bo spartumas. Tūlas bolše
vikas, Stachanovas vardu, 
beprotiškai skubėdamas, at
liko daug darbo, parodyda
mas tuo budu pavyzdi, kaip 
“proletariato tėvynėj” dar
bininkai turėtų prakaituoti.

Dabar, kai Rusijos bolše
vikai užėmė Lietuvą, tai jie 
ir čia pradėjo tokią “stacha
novščiną” propaguoti. Jei iš 
kelių šimtų darbininkų atsi
randa toks neišmanėlis, ku
ris nepaisydamas savo svei
katos padaro daugiau darbo 
negu kiti, tai tokio vardas 
užrašomas dirbtuvėje ant 
“garbės lentos” ir skelbia
mas laikraščiuose. O mūsiš
kiai penktakojai Amerikoje 
aiškina, kad dabar visi Lie
tuvos darbininkai atlieka 
dusyk daugiau darbo, nes

ir vergiškas Stalino garbini
mas negali jų patenkinti. 
Bet bolševikai negalėjo to
kio žurnalo pagaminti, nes 
pas juos nėra mokytų žmo
nių. Todėl jie sugalvojo pa
vesti šitą darbą rusams ir 
žydams atlikti. Ir štai. šio
mis dienomis pasirodė nau
ja “Kultūra.” Jos turinys 
toks:

S. Ravin rašo apie “Są
junginių tarybų socialisti
nių respublikų konstituci
ją,” S. Altšuleris — “Naują
ją Mediciną.” L. Geller — 
“Imperialistinis karas ir so
cializmas,” B. S. Deriabin— 
“Siela ir smegenys,” V. Bu- 
kin — “Augaliniai vitami
nai,” N. A. Nekrasov—“Bri
tų kolonialinė imperija,” 
A. J. šternfeld — “Tarp- 
planės kelionės ir žmogaus 
fiziologija.” be to, įdėta lat
vių rašytojo Upičio novelė 
“Klemenso Perjės mirtis.”

Perskaičius visą naują 
“Kultūrą” savaime siūlosi 
klausimas: kodėl ji spaus
dinama lietuvių kalba? 
Noi’s straipsniai išversti lie
tuvių kalbon. bet visame 
žurnale nesimato nei vieno 
lietuvio rašytojo ir nei vie
nu straipsniu nepaminėta 
Lietuva.

KUR DINGO PALECKIO 
“VALDŽIA”?

Mes jau senai sakėm, kad 
Lietuvą dabar valdo ne Lie
tuvos žmonių linkta val
džia, bet Maskvos diktato
riai. Komunistai gi be palio
vos kartoja, kad Lietuva 
kaip turėjo, taip ir tebeturi 
savo valdžią. Jos galva esąs 
“draugas” Paleckis.

Bet štai. atėjęs dabar Lie
tuvos bolševikų laikraštis, 
kuris vadinasi “Tarybų Lie
tuva,” turi Įsidėjęs oficialų 
valdžios pranešimą apie bu
vusius “rinkimus” Į vyriausi 
Rusijos sovietą, tačiau šitą 
paskelbimą pasirašo ne 
“draugas” Paleckis, bet 
Maskvos valdžios pirminin
kas Kalinin ir sekretorius 
Gorkin.

Iš šito fakto jau aiškiai 
matom, kad Paleckio “val
džia” nėra jokia valdžia, o 
tik Stalino valdžios tarnai
tė. Ji negali net rinkimų sa
vo vardu paskelbti.

PRALENKĖ VISUS INPE- 
RIALISTUS.

“Naujienos” pastebi, kad 
Lietuvos atžvilgiu šiandien 
nėra didesnių imperialistų, 
kaip Rusijos bolševikai. Pa
vyzdžiui,

“Lenkijos imperialistai bu
vo pagrobę tiktai Vilniaus 
kraštą, Vokietijos imperialis
tai atplėšė nuo Lietuvos tiktai 
Klaipėdos kraštą. — (uo tarpu 
kai Rusijos imperialistai pa
grobė visą Lietuvą.”

Šito neužginčys nei pats 
Stalinas.

<4jie dirba patys sau, savo 
tėvynei.”

Bet kaip ištikrujų Lietu
vos darbininkai dabar dir
ba, tai geriausia matosi iš 
Lietuves komunistų partijos 
organo “Tiesos.” šis laik
raštis Įdėjo specialų veda
mąjį straipsni apie Lietuvos 
pramonę ir tiesiai sako, kad 
“nacionalizuoto] pramonėj” 
prasidėjo tikra dezorgani
zacija. Kas iš to, sako “Tie- 
ra,” kad dirbtuvėj atsiran- 
a vienas-kitas stachanovie- 

tis, vienas-kitas spartuolis, 
kuomet “dar yra nemaža 
žmonių, kurie stengiasi 
dirbti ko mažiau ar ko blo- 
giau, o atlyginimo išplėšti 
ko daugiau? Dar yra nema
ža žmonių, kurie supranta 
tarybinę (suprask sovietiš
ką.—Red.) santvarką tokia 
jiatme, kad jiems yra leis

ta tinginiauti ir laužyti dar
bo drausmę.”

Taigi čia aiškiai pasaky. 
a, kad Lietuvos darbinin
kuose nėra tokio entuziaz
mo dėl “tarybinės santvar
kos,” kaip “Laisvės” ir “Vil
nies” redaktoriai savo skai
tytojams pasakoja. Lietu
vos komunistų organas aiš
kiai parodo, kad darbinin
kai dabar stengiasi dirbti 
ko mažiausia ir ko prasčiau
sia, bet atlyginimo nori “iš
plėšti’’ ko daugiausia. Taigi 
Lietuvos komunistų’ partijos 
organas Lietuvos darbinin
kus vadina jau “plėšikais.”

Toliau “Tiesa” mus in
formuoja, kad ištisoje eilėje 
vietų pasitaiko nemaža gir
tuoklių. kurie meta darbą ir 
eina girtuokliauji, kurie ne
klauso vadovų nurodymų. 
Čkalovo fabrike visai nese
nai buvo pašalintas iš darbo 
už nuolatini girtuokliavimą 
darbininkas Kairys. Pramo
nės treste sistematingai at
eina Į darbą girti darbinin
kai Povilaitis ir Vizgaitis. 
“Raudonojoje Vėliavoje” 
sitematingai vėluojasi tar
nautojai, o direktorius to 
nemato ar nenori matyti. 
Juliaus Janonio vardo fab
rike nuolat girtuokliauja 
Dreslius Arturas, čiurlins- 
kas, Klapkus, Butakovas, 
kurie darbo metu išeina iš 
darbo, o grįždami negali su
rasti savo darbo vietos. Pa
našiai elgiasi to pat fabriko 
darbininkas Paškevičius.

Skandalinga demoraliza
cija ir dezorganizacija. pa
stebimu ir kituose fabrikuo
se. “Drebės” tarnautojai si
stematingai vėluojasi. “Au
dime” Langienė, nepaisy. 
dama direktoriaus nurody
mu, paliko darbą, o “Mais
te” akordiniai darbininkai 
sueina ir kortuoja darbo 
metu. Viliamnolėje statybos 
darbininkų didelis būtys 
metė darbą ir nuėjo gir
tuokliauti, nepaisydami 
techniko nurodymų. “Livie- 
loje’’ esą darbininkų, ku
rie po kiekvieno šventadie
nio ateina “su žymiais pavė
lavimais.” Dėl darbo draus
mės laužymo didžiausia be- 
tvaikė esanti ir geležinke
liuose.

Dar blogesnė padėtis
esanti naujai Įsteigtuose 
sovchozuose (valdžios dva
ruose). Jų vedėjai esą pir
mieji drausmės ardytojų 
gynėjai ir net patys duodą 
pavyzdį.

“Tiesa” sako. kad įmonių 
vadovai perdaug pataikaują 
darbininkams. Toks reišKi- 
nys esąs lygus sabotažui.

Tai ve. kain faktų švieso
je išrodo ta bolševikų išrek
lamuota “stach anovščina.” 
Ir prašome Įsidėti galvon, 
kad tuos faktus paduoda ne 
senojo režimo šalininkai, 
ne komunizmo priešai, bet 
pačių Lietuvos komunistų 
organas “Tiesa.”

i
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS I IETUVTU GYVENIMAS
KAIP AIRIAI VYSKUPAI IŠNAUDOJA 

LIETUVIUS KATALIKUS.
Anglų Mašina ir Arabo Asilas

Chicago, I1L | Didžiojoj viešbučio salėje
Visiems vra žinoma kad 'buvo. iren^ ir ^puošta 16 

Amerikoje ^Eomos katalikų į al!°/iy* .pl?ie kuį^ ll? ,arki; 
bažnyčios ir kitokis parapi- apai 11 v^s Upai al^e į 
iu turtas turi būti užrašytas1 ias*
vyskupams. To parėdymo! Aišku, kad šis pasiputu-! 
turi klausyt ir lietuviai ka-rių romiškos bažnyčios val- 
talikai. O kadangi lietuviu donų gyvenimų milionierių 
parapijų nuosavybės yra ne- i viešbutyje ii* iškilmės kated- i 
menkos, tai lietuviams susi- r°je atsėjo desetkus tuks- 
daro didelė skriauda. tančių dolerių. Todėl ne-i

Kadangi šitokia tvarka nuostabu, kad ir lietuvių: 
senai įgyvendinta, tai dau. švento Jurgio parapija ture- į 
gelis su tuo jau ir apsiprato, jo dėti net $400. prie tų lėšų 
Bet metinės parapijų atskai- padengimo. Aišku, kad ir 
tos, kurios būna daromos kitos lietuvių katalikų para- 
naujų metų pradžioje, vi- pijus turėjo prie tų iškilmių 
siems tą skriaudų primena prisidėti.
ir parodo jos baisumų ii- di- čia kiekvienas liberališ- 
dumų. Jos ton gražu nepa- kas žmogus nusistebės ir pa
rodo. kiek žmonėms kasmet kiaus, kodėl gi arkivyskupų 
atsieina parapijas užlaikyti, jr kardinolų Įšventinimai 
bet visgi iš jų galima pusėti- beį įvezdinimai nerengiami

y‘.<'3įįKv^įf^nįwyjV.^-'.".
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CHICAGO, ILL. tai užlaikymo nuo savo vyro
Onos Kairienės pelenai bus p pau^ ne&ab* L. , 
perkelti j Tauriika, Kapine. Pagyvenus koki ląPąs 

. savo tėvų, moteris vėl sugių-
j Ona Kairienė mirė perei- žo pas savo vyrų. pasiėmė 
j tų metų lapkričio pradžioje vėl gražius kambarius, vis- 
I Pennsylvanijos valstijoj, kų susitvarkė ir pradėjo gy- 
Hunlock Creek ūkyje. Prieš vent iš naujo.
savo mirtj ji paliko prašy- Bet po kiek ,aiko ir vėI ta 
mą, kad jos kūnas butų su- patį istorija. Tėvas ir vėl pri
degintas krematonjoj ir pa- kaibina dukterų gijžt gyvent 
laidotas Chieagos lietuviu -• —-i 4 -A • ? • lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, nuo
savam lote. kur jau ilsisi ve
lionės mylima dukrelė Mil
da ir giminaiiis Bigelis. 

Velionės vvras, P. M.

pas jį, ir vėl žentų į teismų 
už pačios neužlaikymų. Tei
smas vyrų ir antru kartu iš
teisina.

Pagyvenus dukterei kokj 
laika pas tėvą. pasidarė Kaltis, norėdamas jos palik. ankšta & jai. Tetas jau varo 

tų prašymų išpildyt, nutarė dukterį jieškotis darbo ir po 
jos pelenus atvežti į Tautiš- čįaj dienai ji dirba pas žydų 
kas Kapines ateinanti pava- u£ mizernų algų. O jos vy- 
sari, kai gražesnis bus oras. ras gyvena labai gražiai ir

Velionė Ona Kaitienė bu- augina savo dukrelę. Tai 
vo baigus akušerės mokslą matot, kaip piktas tėvo iie-

nas išvadas padaryti. paprastesnėmis iškilmėmis.
štai. po ranka turiu trijų kad neapkrauti parapi jonų 

didžiųjų Chieagos lietuvių tokiais mokesčiais? Juk 
Komos katalikų, parapijų Kristus, kurį tie vadinami 
atskaitas. Iš jų matosi, kiek bažnyčios kunigaikščiai sa- 
per praėjusius metus para- kosį atstovauju, gyvenda- 
Pi'oraį rudėto pinigų toms mas ant žemės vaikščiojo
parapijoms užlaikyti. basas ir neturėjo kur galvų

Seniausia šv. Jurgio pa- priglausti. Kam iiems sekti 
rapija per 1940 metus įplau -

čia matome vaizdų iš šiaurės Afrikos, kur analai muša dikt atoriaus Mussolinio fašistus. 
Vietos arabu didžiūnas atjojo savo asilu pažiūrėti anglu technikos. Jisai stebisi žiūrėdamas 
į mechanizuotą jų kanuoię, kurią operuoja Australijos karei. iai. Australiečiai, matyt, ge
rai nusiteikę ir smagiai juokiasi žiūrėdami į arabo asilą.

ir ilgai savo profesiją prak
tikavo Chicagoje, kur ilgus 
metus gyveno ir visa P. M. 
Kaičių šeimyna. Taip pa
žangių Chieagos lietuvių 
pp. Kaičiai yra žinomi kaip 
rimti

žmonės.
Apie S metai

draugiški ir inteligen-

žuvis padarė žmones nelai
mingais. Svotas.

F. Abekas Nori Būt 
Lietuvoj Komisaru.

Kas sakė, kad musų lietu- 
atgal pp. viai komunaciai nenori vykt 

Kaičiai nuripirko nedidelį į Lietuvų pas d. Paleckį? Jie 
ūki Hunlock Creek, Pa., nori! Ir dar kaip nori...

ku turėjo $28 929.82. Jau
niausioji švenčiausios Pa
ros Marijos Gimimo para
pija turėjo $36 820.28 na- 
jamų. o Nekalto Prasidėji
mo oarapiia—$24,414.01.x - X M • 7

ištvirkusio pasaulio papro- metų, tai šiandien jau butų Romos katalikų bažnyčia, 
čius ir išlaidumų? beturį puikiausias savo lab- airių vyskupų valdoma. Jei

Kai praėjusi pavasari darybės įstaigas. Ir jose lie- kapitalistai išnaudoja dar- 
Chicagoje įvyko minėtos iš- tuvių vaigsai, seneliai ir bo žmones, tai ta daro atvi-
kilmės naujam arkivysku- našlaičiai, butų puikiausiai i ai. O kunigai daro tai pi isi- -----------------
pui istaliuoti tai buvo ola- užlaikomi. O šiandien lietu- dengdami Kristaus artimo Kliubo mitingas, kuriameT.* * — . -« - — -a - - <-» ■« r, n 11 n , »*» Vlrtfllnl 411 /M I nn O 1C—T y-.., - . — —« X Z__ — 1 _ - J • 1 * A _ _ • •

AKRON, OKIO.
Komunistai pastatė save 

ant pajuokos.

Sausio 19 d. buvo A. L. P.

apie 15 mylių nuo Wi!kes- 
Eaniu. ir tenai apsigyveno.

Brooklyiiiečiams yra gerai 
žinomas Ferdinandas Abe-

Ona Kairienė tenai ii- mirė, kas *paj toks tinginys, kuris
susilaukusi senatvės.

Senas Petras.
nieko dirbti nenori, bet nori 
gražiai ir pertekliuje gyven
ti. Jis dabar per kelis metus

PAUL^BORO, N. J. “dirbo" prie “Vilnies" už 
“vyriausi'’ redaktorių. Bet 
“literatinis” darbas mat į- 
kyrus, o ypatingai kai reikia 

d raip. ramo- ‘-pi įžiūrėti’’ Andriulį ir Pru- 
nandagus jie- ?eįka> kaįį nenuluyptų nuo 

čia susipa- komunaciškos linijos. To- 
su jauna mergina n kį0je atsakomingoje vieto- 

et te- je “bedirbdamas” — apsir- 
vienas nesą- k. įšvyko į Floridą “svei- 

Q f0* katos pataisyti.’*
Dabar Abekas rašo vie

nam Great Necko piliečiui 
šitokį laišką: “Drauge, jei
gu norėtai atvykti į Flori- 

1Z- Viena karta tėvas itužes pa- aš. pai-uninčiau apsisto-
(ku- cakė kad vaiHnaš d?'i<nau Cla labai glazu 11 Sil“.aRe. kad vaikinas daugiau Padaviau Tarybų Lietu-

į jo namus neateitų ir pne jo Vflidžiai nrašvmh kaddukters nesimeilintu. Bet xo~ , zįa? Plas^’
i™, man suteiktu nors ginnmko

" ' 6 'ietų. Viskas prirengtą ir

ninku toliau. Bet jis apsiga- Įr il«'“ aP;’^dž; kad vietų gaunu, tai tuojaus
tėvai nuvo pasitunn- ]aivakortę ir važiuoju

lien. viai seneliai ir našlaičiai meilės skraiste. Taigi romiš- turėjo būt įvesdinta naujoji __
syta skursta, o airiai lietuvių pi- ki vyskupai atlieka baisesnį valdyba, išrinkta gruodžio Tevo hcžuviavim&s suardė

čiai rašyta angliškuose dien.
I minėtas sumas da ne- raščiuose. Buvo aprašyta. . . . . - - . . _ ..

ir eina pinigai, Kuriuos zmo. arkivv^kuDai ir wskn- nigais naudojasi. žmonių išnaudojimą,
----------- ““ pai apsistojo milijonierių Juk tai nereikia didesnio svietiski kapitalistai.

viešbutyje : kad viešbučio išnaudojimo, kokį atlieka Krivaitis.
r ė- sumoka kunirams uz 
mišią’, krikštu13, šliubus ir

negu menesy. Komunistai atėjo 
suriorganizavę ii- dėjo visas

šeimyną.
Dalykas buvo taip. Pamo-

laidotuves. Taipgi neparo- salėje buvo jiems pastatyti 
išlaidos -* • »---------lyte’ parapijonų išlaidos puikus ir brangus altoriai, 

rengiant kunigams iškeistu- įr buvo tų altorių paveiks- 
f’biktuves. vardines. iai. Kaip parapijonai pama- 

rfci ėur ir nrimiciias. Ir tė tuos aprašymus, tai dau-

Balsas iš Senos Lietuvių Kolonijos.

ravo pastangas, kad naujoji Rytąs ir gana man< 
valdyba butų atmesta. Vie- tuvis va'ikinas čiž

Nsw Haven, Conn.

neįskaityti parapijonų sude- gelis iš jų be galo nustebo ii Ąš skaitau “Keleivį5' jau -lygu Įmonės ansiieide’ 
darni pinigai vienuolynų pa- pasipiktiAo. Pradėjo apie apie 37 metai., bet jau apie kaa..n™s’J apsileidę,

r.as jų atsinešė ii- protesto žino 
laiškų, kurio turinys maž- pradėjo draugauti/ 

gi nėra daug. Gal tik kokia daug toks: “Vienas žmogus vui anie tai nei vier 
pora tuzinų. Bet bėda tame,

- pasipiktino. Pradėjo apie 04 uvt ^ic neriianko' i sutrinkimus ir
laikvmui. Taigi aišku, kad tai visaip kalbėti ir kritikuo- Pcla kaiP I?®SH mat?s nepaiko kas btį išrinktas iminėtas sumas reikėtų pa-ti. Kai apie tai išgirdo tie jame jokių žinių iš šitos se- “j/į" 1(35 ’-rmktas į 
dvygubinti, jei sudėtum vi- naraniionai. kurie nebuvo nos lietuvių kolonijos. O se- ?

štai. Švenčiausios Panos Chicago je tiek puikių kle- M nors tingi.
Marijos Gimimo parapijos, bonijų, tiek brangių bažny- Katalikai lietuviai čia tu- 
kun randas Marquette par- čių. tiek puošnių vienuoly- rf nemaža bažnyčia ir salę,

ne pap: ašių visumi-ią susi- 
i inkimą ir išneškim savo ko
lonijos vardu protesto rezo.

man sakė, kad renkant šitą kė. Sužinojęs merginos tė- 
valdybą, viena moteris įme- vas kad jiedu draugauja, la- 
tus kelis balsus, todėl aš sa- bai užpyko, kad busiantis 
kau, kad šita valdyba išrink- žentas uošviui niekad ne- 
ta neteisingai, o jeigu jus fundina, draugauja su jo 
manęs neklauskit, tai aš at- duktere ir žada jau ženvtis.

nugąsdysiąs .*> taip i’eikalai susidėjo, ' ' tfk lauldu Xkv-
na ir liksiąs iždi- y^ki- mo’ gausiu,

f 51 <2

si? s išmestas iš Kliubo. Ko- du.\te.i 
mm irtas, kuris norėjo nu- n , 
gąsdinti susirinkimą, dabar po - 
pats nusigando ir pareiškė. Eia nau;as

ir rodės kad tėvas bus, tai draugas Abekas ar 
daugiau jau nekerštauia. tojaus darbo nenori, 

laiko pasireiš-
lykas.

dėtis orie jokios partijos, ir p<\k*ek ;<i: o uošviai j0 o Apgarietis Sibyre mal
pareiškia: Matote, kas čia Prikalbina kad ir žentas kas skaIda nebus

ven?iFtui, $25:. a^ghslrai paniekinti žmonių išstatytas davikams laisvai šeiminin- 
katahkų spaudai. 854.lo; bažnyčias ir vienuolynus? Rauti.

Vy- 
drg.

. . ,. . juos užlaikome. .Jei jie k. Blažaitis pasiūlė suma-
C/ięagos naujo arkivysku- butų laikę mišias bažnyčią- nVma sušaukti visų New 
vo įstauacnai, 54 Jt); ka a- S€ įr vienuolynuose, tai d,- Haveno lietuviu mitinga, 
lilm airių labdarybei, $1000. dėlės minios žmonių butų pasikviesti gerą kalbėtoją ir

Tai ve. kokios sumos iš rinkęsi į tas pamaldas. O išnešti protesto rezoliuciją 
lietuviu kišenių išimamos ka*P da,bar .savo ”?** c’ėi Lietuvos pavergimo. O, 
svetimtaučių reikalams! Pa- sias žydiškame viešbutyje, tu mano broleli! Kai pašoks 
našiai darosi kasmet ir kito- Jai ten žydai juk nėjo jų mi- balso prasyti visi Stalino pa
se Chieagos lietuvių Romos slll klansj’ti. sekėjai, tai kitiems jau nei _ _ .
katalikų parapijose? ir ap- Reikia pripažinti, kad to- P»ogos nėra. Kai visi jie tą vž garbę pranešti sa 
skiltai visoje Amerikoje. kk» parapijonų išvadžioji- sumanymą nupeikė, tai tuo- gams, kad šių metų

«, u»,rin ^kJSKS atmesti. i 71., Ta pačia, proga, linkiu mi ■ bei draugijomis!"

kad i‘s atiduosiąs iždą nau- Pr’kalba dukteriai, kad jie- 
jam Kiiubo iždimnkui. Tuo *Tzt’’ •svve;?t ’°ą.

perskaito Kliubo kon- peraiv a-avo uaeiukes. ne= 
tituciioi ta vieta-kur paša-fusi.eiusi savo Gulsis 

ky?a/ka<T Skubąs negali eyvert pašte

. Kažin kokios vietos drg. 
Je??ai Pruseika pas d. Paleckį pra

šė? Kai kas sako. kad jis 
norėtų būti ambasadorių 
Washingtone. Bet aš esu ti
kras, kad tokios aukštos vie
tos d. L. Pruseika negaus, 
nes šitokio džiabo senai jau 
r.oii Rokas Mizara. Jis da
bar apsivedė, gana surimtė-

K.
Prie progos

kupros

to atstovui, tai gero ir uerei.
Vytautas Katilius.

rapija aukavo $400. Tokios l,n“ 
iškilmės ivyko 1940 m. pa

1 . 
susilaukti kuo ilgiausio am- .. -i • i • m - i Tėvas prikalbina dukterį kia.. . . Čia vėl mokai. Tam vep- , - ,,x __ziaus visiems, mano p'žįsta- > • . nutekinta lnd ? P ne.- wrą uz ne-miems, visiems “Keleivio“ . bavo t<aKlcinta' .7,^' užlaikvma ir reikalas atsi- Lengvas 

n n””®1' Lietuvos nepnklau- rW ,•vvras 
somybes oaskemimą ben-leidėjams ir skaitytoiams. o

Kitas dalykas, apie kurį vyžtos dbagjjos metinis su- X’StSvS"S» taiSb nėra^si^taS S

K. l ollio’ "O!S Kliu-nors partijos.
ba^ minės šitą šventę bend 
rai su kitomis draugijomis 
jau trečiu kartu, o ateityje 

ramšė daktaras a. j. K»rai»w* eal minės bendrai ir liudė- 
diena, kada Stalinas už-

__  _ DAKTARAI
J«.’ apgyvendinimui* buvo stanriais* dofeiių ' labdary? imkit kepures,” jis sušuko *™v 
paimtas vienas puikiausių bei. 0 lietuvių nei seneliai, j ^pkas daloi • Si nauja knyjja užpildyta vien re-

Chieagos viešbučn^-Drake nei našlaičiai tas labda^-i Tai matote, draugai, ko- Tietuva
I. oMi13. Tas milijomenų bės negauna. Jei lietuviai kie dalykai dabar dedasi ta »it» knysu įsigyti visoms, n^ n* ri*“ •

hiivrs cnaAtoliai V«4«KL.n* B.,,*-., n,.L-n..y> pas mUS Nevy HaVene O Psktsras yra vienas iš rei^a.in- ,viešbutis buvo specialiai katalikai butų aukavę iš sa- 
prirengtas Romos katalikų vo parapijų tokias sumas pi- 
bažnyčios kunigaičiams. nigų per praeitus 20—30

t VT_™ TJI'akt s ras yra vienas iš pas mUS NeW Havcne. O (.jausią knymi kiekvienam 
reikia pasakyti, kad šitų nK«inaknye*’

lietuviui 
anie

Lietuvos pardavikų čia vis- AudeUo virčiais .............. «.5c

Komunistų nosys pasida
rė da ilgesnės.

Teisybės Mylėtojas.

Budas
Išniokt Angliškai.Teisme vyras 

išaiškino reikalą, kad jis 
pačią geriausiai užlaikys, 
ieigu ji ewenc su iuo. Tei
gėjas paklausė ką ii nori da
ryt. ar eis gyvent eu savo vy- i- u^kant. v, .«>, t ų!;r r ,-s. nu-

,’jui. .-reutuvJr.. pas dakuir.-;. ds* bar- 
pus kriaučių ir t S:. fen«- 

išku ištafinu i- p*nn?»tika \-tn
nadid'nta ir pnjre-tnt* iatda Sutaisė

Raukiu* i>ik»šinrisu*iu indžio *t 
pasikalbėjimų S: knvpt1 taip
•er-evai ir -.uprantaroai, ksd kiekvie 
mis įgali ereita’ išniokt kalbi, anjjliš 
kai Joj* t*if.» netik .•>’’, iri ;-<• 
bet čie't sukiniai ntaikuli-'iiitisi dar

rv, ar pas savo tėvą nori gy
vent. Tėvas purto teisme 
galvą ir rodo dukterei. kad 
toii nesutiktu c’t atgal pas

Tott nt^ako Rašte lat*.*i*a Paira! a P. Svtifiitneny>ią. toji teisėjui atraitu^ Sc^a, Apraše, h-,tu
kad pas vyra JI negrįš. Tei- žmonėa rašyti išmokė, kokiu I ndu iš- 

dirho «au rašta kiekvi-r.» šmo-ii« tau-sėjas išsprendė, kad jeigu ji £r£ 
nenori gyvent su savo vyru, Apdnrrt* lSHt.e, pusi S<M.

«2Rč
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegu! bus pagarbintas, mano rankose žviegdavo 
Maike! kaip skerdžiama degloji.

—šalia žiema, tėve! Jes. Maike. kai užtraukda- 
—Tai niekis, vaike. Po vau Raseinių pilką, tai ber-

PASTABĖLES 
Iš SAU ES.

“Naujoji Dalyba*’—netįlcęs 
terminas.

Rokas Mizara 
“Laisvėj,“ kad jeigu ne jis 
su savo draugu Tauru, tai 
Amerikos lietuviai šiandien 
nežinotų, kaip pavadinti 
Roosevelto “Nevv Deal” 
programų. Esu. kaip tik 
“Nevv Deal” pasirodė, tai 
mudu su Tauru tuoj atsisė
dom prie-stalo ir davai gal
voti. kaip ši pavadinimą rei-

COSTA R1CA~T1KROSIOS DEMO
KRATUOS PAVYZDIS.

— .
i

Žurnalistas John Guntherliam protestą. Prezidento 
rašo “Current History” ma- j brolis pradėjo lieti juos van- 

ką jis patyrė Costa’deniu iš gaisrinės žarnos:
bet tūli vaikai įlindo per

einasi |Sazine» M pat) np iis Sieos respublikoje.

Sveikatos Kampelis
“PAVOJINGAS AMŽIUS“ nas ir jaunas moterys, taip 
. Nesenai .teko ".dalyvauti ne*

šalis pasauly ir gryniausia dentas Tinoco rezignavo.
dT. u?'iia Žem-^ °* nepabaigto, Itora. «.
valstybe be annnos, be po- Vokietija. kaizeriu, 
litikienų. be paslapčių, blai

temis, kad patenkinti sve
čius. Nusivėpsojęs (kaip 
kiti) i tas gražias, skaisčias, Į

UAi U5 _
nervo**, šitos ligos 

s beveik visuose 
i atsitikimuose kyla iš proti-

. v.,- • “O konflikto, kulio ji (ligo-Jungtinių Valstijų iirezi- a ęja> noi eeiau apie jas is- nė , „ lėjo atlaik§41
r i • • i j • -x i , ~ tv -i-a dentas Wilsonas atsisakė i reikšti mažą pastabą. maisto onortriins irIr sunkiai galvodami išgal- Costa Rica reiškia “tur- oriuažinti Tinoco režimai rumooiu ia»mmii«1 .oKc ma m* eneigijos ir
vojom "Naujajų Dalybų.” Itingas pakraštys.” Ji guli S^Rkoj T^^Sl tvtda neraleo k id nenutukat^-a™.m°- Tyrinėjimai pa- 

.. .... .. . Centralinės Amerikos nie- .*7 - 7J,. , " 1 mV- , tyčia nevalgo. R 4d nenutUK- rodė. kad protinis konflik-
kas ištikrujų šitą vardą cenuannes AmenKos pie- SUsidare tokia keista pade- ti, kad palikti gražia mer- tas kila nirma simntomu at-

išgalvojo, aš nežinau, bet įuose» aukščiau Panamos. tis, ka(j Costa Rica oficialiai gele. Ar jos čia nedaro klai- siradimoP P
vistiek jis nevertas surudiju- J.1 >7®. ^ązesiię da nėra pabaigus karo su dos? i siraaimo*

------ West Virginija ir turi -.............................

ketų pavadinti lietuviškai. >'*• darbšti ir teisinga.”

negu
apie 600,000 gyven

Vokietijos kaizeriu. Costa Merginom: jaunoms Kuomet kūnas
paskelbė Vokietijai moterims būti žemiau nor- alk€s valgyti

išrodo iš- 
nesinori,

si žodi įsvei-sune trys parodingi augmens: Vokietijos ir Costa Ricos da valainios — i moteli. 'tojo turėtų užtekti. Jis “at.
DUS nt? n«monn rMAnie nnl’ViMA

Bei jeigu 
angių kalbon,
“deal. ‘ bet “divuung. v r£ į- kavos kilimas. Tai trys . . ...
jeigu įsversime “naują da- žemės ūkio produktai, ku- žnwne* raitmfi, apsi- 
Ijbą.” tai išeis “nevv di. rjais ta šalis gyvena. »viek*

Kaip keturios kitos Cent- ..ęj^kvjenas costarikit.«, , tobulėja ir bręsta
Taigi aišku kaip ant dėl- ralinėi Amerikos respubli-

negąb- kos-Guatemala, Hondu- E& «-oja ats|a., tad vėliau
Salv ado- iabai daug. Todėl pilie-’^ale^ genimo

lai«ve iškovoio R I<naniin° čių raštingumas ir apšvieta ipal eigas* Kuomet tokios 
boję turi dalinimo prasmę stovi labai aukštai. Dėl to, Permainos

albon. tai bus ne bananų medis.cukrinė nend- nėra pasibaigęs, 
bet dividmg. O r£ h- kavos kilimas. Tai trys

no, kad New Deal
ma vadinti Naujaja Dalyba. j.as, Nicaragua ir 

Žodis “deal” anglu kai- !ar “ Costa Rica savo

kortomis lošiant. Bet
pro-smerties gal bus perdaug nai visą purvyną ištaškyda 

kasta. vo, kai imdavo basom ko-
—Tai priklauso nuo to. jom trepsėt. Ot. tai buvo gy- 

tėve, kaip mes busim palai- venimas!
doti. Jeigu krematorijoj de- —Jauniems, tėve. gyveni-
gins, tai bus kai-šta: o jeigu mas visuomet smagus, nes tema. Amerikos 
i sušalusią žemę užkas, bus jie pilni energijos ir tik pra- daVę įaj vardą 
visai priešingai. 11 “ ’’

—Žinai. Maike 
tave šiandien

—Nežinau.
—Aš noriu nusivesti tave 

i bažnvčia.to * to
—;O kas tenai bus?
—Busi geresnis vaikas.
—Ar dabar aš negeias?
—Aš negaliu sakyt. Mai

ke. kad tu butum blogas, ale 
bijausi, kad neišeitum ant 
borno.

—O aš, tėve, žinau vieną 
“bomą.” kuris nuolatos eina 
bažnyčion.
mas.”

—Jau matau, kad nori 
išsisukt, ar ne? Bet pamis- 
lyk gerai. Maike, ba čia ne 
baikos. Visa Amerika eina 
velniop dėl to. kad Dievo 
prisakymų nepildo. Žiūrėk, 
bernai išauga po 20 metų. o 
da nemoka jokio darbo _ — 
dirbt, tik futbolą spaido. tėve 
Per dieną paskui bolę vai- —O kokios tu nor
kosi. o vakare jau ant mu- —-^s noriu žinot,
vink pikčių mergas vedasi, tikslu tėvas man tuos daly- 
aiskiyma pundina. Senas kus pasakoji, 
tėvas dirba šapoj kaip nige- 
ris. o sūnūs pinigus ant mer- P1
gų praleidžia. O jeigii tėvas ti ant svieto. ja^ai q ^ew Deal šiandien
neduoda, tai -tinus eina što- —Ačiū už gerus tavo no- Amerikoje reiškia naują 
rti įubavoL Tai ve, Maike. tus. tėve. bet as taip gyven- ekonomine tvarką, naują vi

Roosevelto ekonominė F»v x .. t ,
<nama juk nėra jokia “karą- istorija buvo h
anka” ar "pynaklis.” Čia audnngą. skyrus Coaa R.-
iokiu “dalybų'* nėra. Tai c3 . .....
'vra tam titrą šalies ūkio sis- sala- kurlos evoliuciniai st

ko aš pas 
atėjau?

Imkime, pavyzdžiui, še
šiolikinę. kuri ką tik perėjo 
i merginos gyvenimą. Da
bar ji visu greitumu auga.

vyksta, mergi-

tuoslis 
mazgus, 
nervus.

protinio konflikto 
kurie ėda jaunus

Dr. D. Pilka.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Atsako Dr. D. Pilka.

Kl.: Mano vyrą rėmuo la
bai ėda. Kas reikia daryti? 
Kaip apsisaugoti? Kokie 
vaistai tinka?—F. Ž.

1821 metais. Per šimtą me- . ., . . , . ...
tų su viršum visų šitų respu- s“V' ? a 1Ja ™1 gero maisto, kad tie organai

laba‘ Dideliu dvara Costa Ri- rkau1^-• raul?-!nys- ’*??• a , j •
v---------------- . - n,vwimėin kiti—galėtų gaminti daug valgo, perdaug sveria

Si šalis buvo lyg ir kokia žem& įjį,1^ smuikiemJ reikalingų energijų augi- ir da gali būti, kad viduriai 
ūkininkams mU1’ sveikatai ir kovai prieš «**»•»! nAvmk,» .ipioti mpi

mušimai beveik nepalietė, a

ir buvo staigių vai- Di‘ n K 
Naujoji Tvarka. Ir reikia ta* -*os " sariškos,

čia! nai reikia daugiau maisto,

At*.: Tamstos vyras per

lenkai yra _ .
, , _ . . _ ........... .. Novvv Lad
deda pažinti pasauli. —Naujoji Tvarka. Ir reikia $,Z1?S

—Maike. man visur buvo pripažinti, kad tai visai tin- ko be krauJ°- 
gerai. Net ir vaiske pas rus- karnas pavadinimas. Kai Rinkimai Costa Ricoj bu
ki služydamas pinigų pasi- Rusijoj buvo panaikinta na kas ketveri metai. Įstaty- 
dariau. Caras mokėdavo pirmutinė bolševizmo “tvar- mas reikalauja, kad visi pi- 
- aldotams po 7 rublius ir 20 ka.“ atnešusi kraštui baisią liečiai balsuotų. Išrinktas 
kapeikų ant metų, bet iš vai- suirutę ir badą, tai naują prezidentas yra atsakingas 
sko pareidamas parsinešiau šalies ūkio krypsni Leninas kongresui. Antram termi-Prezidentas yra Dr. Rafel *
namo 30 rublių. Tai _nema- pavadino Naujaja Ekono- į nui jis pasilikti negali. Ai- Angel Calderon Guardia.'J
žas pinigą:
žinoma, 
gaidžio

klimatas sveikas. 
visuomet šiltos, va-i Daugelis

bet dideliu karš- *nelĮ»iny

gerai neveikia. Jeigu nei 
“epsom salts** negelbsti, tai 

šito amžiaus geriausia nueiti pas gydyto- 
menkr.tės, sveria ją. kad išegzaminuotų kame 

normos, nežiūrint yra dalykas. Vilkint padėticiu nėra; naktys būna vė-i?en?iau ...... .
gįos ' kad nekunos jų tinkamai nepalartma.

, gyvena ir gerai valgo. Tam ----------------
Dr. Gu&rdia dabartini* yra daug priežasčių: išgedę KL: Kodėl man ašaros iš 

prezidentas. dantys, nesveiki tonsiliai. akių bėga, kaip tik išeinu Į
Dabartinis Costa Ricos įdegę ar aštnjs sinusai, orą?—A. S.

Dr. Rafei-apendiksas, virškinimo or- At*.: Kuomet mes išeina- 
“ ganai. Pas kitas perdaug me į tyrą orą, musų papras-

bet vistiek “bo- Žinoma, arklio nepirkau: aš nereikėtu nei jieškoti.
nusipirkau šipkotte ir Ame- žo(,is ang,ų ka,

akys ga.
dar pabarti už li būti visai sveikos. Bet gali 

d -j • i. _» • v i niam name ir pas ji gali eiti neramumą, už nevalgymą, būti ir priešingai, tai—aša- 
rrezidentai kartais bankru- nor^ jokių cere- ažuot jieškojus visa to prie- rų krepšelio sutrikimas. Įde-

tuoja, nes nevagia. moniju. Jis vaikščioja po žasčių ir jas pašalinus. Net girnas, iritacija: gali būti, 
Karo arba krašto aosau- miešti be jokiu sargu ir kai- ir sveikatos tyrinėtojai to- kad ašarų nubėgimo kana-

rikon atvažiavau. Tai matai, boję turi labai daug sąvokų.;

kokiu tius. Taip politikierių deal demokratiškai.
gaunariuomenės vadas

Karas sunkiai atsiliepė 
j šalie* ūkį.

Apie 60 nuošimčių savo 
pragyvenimo Costa Rica 
ima iš kavos. Iki karo dau
giausia jos kavos išeidavo 
Vokietijon. Dabar tos rin
kos užsidarė ir šalis kenčia

Costa Rica neturtinga ša- 
____ _____ _ lis, bet žmonės labai teisin-

negalėčiau kad V „orė- į“ ‘pabalįlabai aštn, krizt Kad jos

rei- lamai Kana ievas gyvenai: gremėzdų ištikrujų sugalvok turėjo paskelbti savo finan- „™°\^įK^ska|jnanf4? 
ketų daiyt. kad taip nebu- o prie to. Amerikoje ir sųly- j0 Mizara su Tautu, tai jie- "“j! bankrotų. Palyginkim ’a f“ *”
tų? gos kitokios, negu Lietuve- dviem geriausia butų užsi- ™ --------- nauwm ^lezinke

— Kad taip nebūtų. Mai- je. Čia jaunimas šoka ant ginti, kad tai ne jiedviejų
ke. tai tokius sportus kaip vaškuotų grindų, o ne pur. “kūrinys.”

tikodėl aš sakau, kad Ameri
ka eina velniop. čiau. nes šiandien jau ne tie

—Gerai. tėve. bet kas rei- laikai kada tėvas gyvenai:

liui nutiesti iki Panamos sie
nos. kas duos darbininkams

tu tėvai turėtų vestis bažny. vyną basom kojom taško, 
čion. o iš bažnyčios parėjus 
spausti prie darbo. Kai aš 
buvau 20 metu amžiaus,
Maike, tai bolių nespar- 
<lžiau ir aiskrymo neval
giau. liet skaldžiau malkas, 
kasiau ravus ir kausčiau 
arklius. Iš seno tėvo pinigų 
neprašydavau, ale pats jam 
duoną uždirbdavau. Ir sun
ku?. darbas man kaulų nesu
laužė. Maike. Nei vienos va- 
kaiuškos be manęs neapsi
eidavo. Tryškių parapijoj 
žinojau visus svirnus, kur 
mergos miegojo. Ir visas a|>- 
eidavau. l'ž tai jos mane ir 
mvlėjo. Aiskiymo nereikė
davo. Mat. gerai šokdavau rų jungtuves dėl to, kad mo. 
ir buvau geras muzikantas, teris skundėsi, kad vyras ne- 
Nors “piapesoi ium” ir nesi- norėjo su ja bučiuotis. Sako, 
vadinau, kaip dabar bulše- išgyvenę apsivedę 15 mėne- 
vikai ?av«» muzikantą Bace- siu ir jis nei karto jos nepa- 
vičin vadina de armoniką bučiavęs,

kur aukšti valdininkai už
baigę savo tarnyba išeina , , . . , T
rr.ilionieriais. Costa Ricos , Į\Plle Jungti-
valdininkai nevagia.

NUMATO BELGIJOJ 
BADĄ.

H«»overis sako. kad jei A- 
merika nepi įstatys Belgijos 
žmonėms maisto, tai šią žie
mą daug jų išmirs badu. Da
bartiniu laiku belgai gauna 
tik po pusę svaro duonos li
po dvi unicija< cukraus ant 
dienos.

GAVO DIVORSĄ, KAD 
VYRAS NENORĖJO BU

ČIUOTIS.
Ne\v

Schmuck
Yorko teisėjas 
panaikino Shapi-

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ, 

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms tautoms "laisvę.” 
t Iš Kalendoriaus,

Kalendoriaus kaina “Keleivio” Skaitytojams 25 centai. 
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arki pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoteri i popieivli ir Įdėt i 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,“ 253 Broadway, So. Boston, Mass.

nės Valstijos nutarė nupirk
ti iš Costa Ricos 200,000 
maišų kavos. Taigi musų 
Dėdė Šamas padeda visoms 
demokratinėms šalims.

VAŽIUOJANT į DARBĄ.
DARBININKAMS NU
PLĖŠIAMOS KELINĖS.
“Tarvbu Lietuvos” re- 

porteris sako. kad darbinin
kams vykstant lytais Į dar
bą, autobusuose esanti tokia ma. neramumų pasitaiko ir 
spūstis, jog “mano plunks- pas mus. Mes turėjome ne- 
na
kas ____ . , ______.. _________  ,...
esančios suplėšomos net ke-|co Tinoco. Ne koks žmogus, save laimingą ir gražią s 
linės. Tuo tarpu bolševi- Liaudis buvo nepatenkinta, eiti.” 
kams rekvizavus autobusų Lu tūkstančiai mokinių su Taip, žydams Fogeliams 
didžiumą, daugiau paleisti i savo mokytojais nuėjo pas ateitis Lietuvoje išrodo 
apyvartą* nepajėgiama. prezidento namuspareikšti “graži.” Bet kitaip ji išrodo 

— - - ■ ~ • L ■susipratusiems lietuviams.
Ta pati komunistų “Tiesa” 
‘ako, kad i komunistu sau- 
kiamus mitingus lietuviai 
inteligentai visai neina. To 
jau užtenka, kad suprasti, 
kaip dabar Į Lietuvos ateiti 
žiuri musu tautos protas.

Vieną diktatorių nuvertė 
vaikai.

Vienas Costa Ricos pilie
tis papasakojęs šitam žur
nalistui šitokį įvykį: “Žmo TIK ŽYDAS MATO SAU 

“GRAŽIĄ ATEITI,’*
“Tiesa” paskelbė kažko-

nepajegia ir aprašyti, smagumų 1918 metais. Pre- kio A. Fogelio straipsni už- 
dedasi.’’ Darbininkams zidmtu tada buvo Frederi- vardinta “Aš matau prieš 

at-
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Šarvuoto Anglų Korpuso Pratimai

Įvairios Žinios, j
•

Šiurpi Tragedija Kaip Naciai Nusi- 
Lenkų Šeimynoj, lenke Danijos Ka-

S a'liną v.', Mich.—šio pa- % .
nedėlio naktį čia buvo bai- , ^e, visiems yra žinoma, 
sus atsitikimas lenkųTrzem- l?a\'kara?> kurio tikslas yra 
zalskiii šeimynoj. Jonas tik žudyti, naikint: ir pa-;
Grzytov/skis, 71 metų am- vergti, dažnai pripažįsta 
žiaus senis, kuris gyveno nugalėtam savo priešui pa-; 
pas savo žentą Trzemzalski, garbą ir nusilenkia jam. 
turėjo savo bakse S50 pini- FPac Jeigu tas priešas kovo-; 
gų ir tie pinigai dingo. Senis J® parodė daug drąsos ir 
baisiai dėl to susijaudino ir
buvo pasišaukęs net polici
ją. kad ši iškrėstų jo žentą, 
dukterų ir jiedviejų vaikus.
Bet šeimyna policijai pasa
kė, kad niekas iš jų tų pini
gų nematė, ir tuo pasibaigė.
Tuomet senis da daugiau 
įniršo. Ir štai, praėjusio pa- į m3-
nedėlio naktį jų namuose į Dabar Amerikos laikraš- į 
pasigirdo šaudymas. Kai-Į čių korespondentai praneša; 
mynai pranešė apie tai poli-! įdomų incidentą iš Danijos, i 
cijai. kuri ir vėl atvyko į ‘ Kaip žinia, Danija pasidavė 
Trzemzalskių namus. Bet' vokiečiams be kovos, nes 
dabar vaizdas buvo jau ki-į nematė prasmės priešintis. 01717 A Į izi ini SLUSlin ARE KOVO <2 RI! 
toks. Antram aukšte gulėjo; Vokiečiai už tai prižadėjo i V ALIUJUJ MJ&lUAKb M-

narsumo. Pavyzdžiui, kai 
vokiečiai Lenkijoj paėmė 
vieną tvirtovę ir suėmė vi-' 
sus tenai buvusius lenkus,! 
tai lenkų karininkams jie! 
leido pasilikti su kardais.’ 
parodydami jiems tuo buduj 
savo pagarbą už jų narsu-; M

Ši nuotrauka parodo šarvuotą anglu korpusą, kuris kažin kur Anglijoj mokinasi atakuoti priešą. Tai yra nauja karo 
technika, pasisavinta iš vokiečių. Nors pats tankas yra anglų išradimas (jie išrado ji per pereitąjį pasaulini karą), 
bet vokiečiai per šį karą parodė naują būdą šitam pabūklui vartoti. Dabar toki pat būdą pradeda vartoti ir anglai. 
Ir dėl to jie Afrikoj taip greitai sutriuškino italus.

RIAI PRIEŠ OKUPANTUS.nušauti du Trzemzalskių su-!nesikišti į Danijos vidaus;
nųs, 11 ir 16 metų amžiaus. į tvarką, palikdami tai Dani-i -----------------
Apatiniame miegruimy bu-!jos karaliui ir jo valdžiai. LAUKAS IŠ LIETUVOS, kad bolševikų cenzūra vokų; Į1 
vo nušautas Trzemzalskis ir• Nežiūrint to, vieną rytą ka-!
sunkiai sužeista jo žmona, o*ralius jodamas Kopenhagos; 
virtuvėje guiėjo su revolve- • gatve pastebėjo, kad ant; 
riu rankoje nusišovęs senis; vienos jo įstf i plazda vė- 
Grzybouskis. (Kaip rodos.; liava su Hį io svastika 
Trzemzalskių pavardė yra Christianas )

KO VERTI BUS TIE 
NAMAI.

Sovietų Lietuvos spaudai 
komunistinės organizaci- i

TUR BŪT ATIMS LIETU
VOS GYNĖJAMS PA

ŠALPAS.

iškraipyta.—Red.)

«

arklį prie toš, 
i reikalavo, kar 
rininkas tą vė tavi 
Vokietys atsisakėšešios Minutės"

Nugąsdino Nacius. liūs nenusileido

PAJIEŠKOJLMA1
FajieškiC'inas VVALTEK i Vaciuvas / KAMINSK-aS. Išvuž.avo is .oriju, 

Conn. Birželio mėn. i'.'i-j j Mahanoy 
City, Pa. Oktobery gauta žinia, 
kad jis gyveno Brooklyn, N. V. Kurie 
žinot kur jis randas praneškite jo ad
resą. jo advokatui, arba yats jai at- 
: Įšaukia. Atty Lee:. E. McCarthy, 

i»C Main ot., Ar.sonia, Conn.

Pajieš'-au ONOS LUKOŠIŪTĖS 
po vyru Siiiiierė: g'rd'jaa. kad gy
vena Ea-t Ne’.v Yorki Yi apart, 
ment ho'.’-'f. Paeina i- Lūk iu kaimo, 
\ ištyėi _• parapijo . Suvalkų guberni
jos. Ku žino ■ kar ji rarn&si ma- 
ic>n. t .t pranešti jos aure ą, busiu la
bi i . ' •» pati j -iAlės atsi
šaukti. L*i -U;e Sut.it!*. t 

E:*-t r'orest, i;!K .O!t. Mich.

ETi'VOS liil-KLiL* i.’Kitt KON
SULATO XEV YORKE PAJ1EŠ- 

l.OMI ASMENYS:
Antanavičius Jonas (Joh.u Antana- 

wi.\h» gyvenęs Brooklyne. Bostone 
arba Nevv Yorke. .!<■» jieško trolio sū
nūs Nikodemas Antanavičius.

Redaitienė Antarrna. arba jos vai.

I.

tai Vincas,
Rudaičiai.

Skinkys Vincą , : adai.-o gyvenęs
Chicago, III.

šių pajūškontujų giminės yra pa
bėgę nuo bolševikų teroro okupuoto
je Lietuvoje ir reikalingi skubios pa
galbos. J ieškomieji arba apie juos ži
nantieji rašykite; Lietuvos Generali
nis Konsulatas. 41 V.'est š2-r.d st., 
New York. N. Y.

APSIVEDIMAI.

njamn.as j uO2<iS

I’ajieš' au apsivedimui merginas 
ar>a naM’s be vaikų, gražios išvaiz- 
<•<>.<. lengvo svorio tar > 125—135 sv. 
ta.p 40 :r 45 metų amžia :s. Turi mo
kėt rašyt ir skaityti, laisvų pažiūrų 
ir nuolaida;:-; budo. Su pirm i laišku 
piašau prisiųsti savo paveikia. ILietuvos savanoriai, kurie

Stokholmo švedų dien- j tamstai laiko iki 12-tos va-! dai ir raudonarmiečiai su 
raščio “Tidnigen” korės-1 !Sn<losK • tareJ1?u vokie-čekistais. V,«, h,.t.. nems
nondentas nraneša iš Ro-'cnw- Jeigu 12-tą valandą rekvizuoti. - - . . • ™ , ,. , ,
mos šitokia istorija, kuria'® vėliava nebus nuimta, tai; Aš pabėgęs iš Kauno kuris pradeda tokiais pat Įau sausi° vidutyje tikimasi Tokiu budu galima laukti, 

- ‘ ^!in n.iim« nnmin« žodžiais su tokiais pat svei- Juose gyventojus apgyven-;kad pensijos bus mokamos
i - • i - ___ •_» j?___ rlinti ulimu i«ivni7rbmti tiktai komunistu nataiku-

tokio laiško cenzūra 
čia Amerikon. Jo vieton 
parašo ir įdeda kitą

iis «akori natvres “Vatika-! fe nuims Danijos kareivis!" slapsčiausi Suvalkijoj pas 
io Kai F?an- i * gralius nujojo. gimines. Ūkininkų Ūkimas
cuziios salva Petain pašali-! Prieš pat 12-tą jis vėl at- irgi nepavydėtinas; juos 
no iš valdžios Hitlerio pa-i jojo. Hitlerio vėliava plaka- varo iš namų bernai, 
taikuną Lavalį. tai pas Pejsi ore. Karalius pakartojo Pasipriešinimo ūpas kįla 
tainą a*tvyko Hitlerio atsto- savo nusistatymą: jeigu ši visoj Suvalkijoj. Kokia nuo-

Petain atsakęs taip: “Ši- “Aš pats esu tas kareivis darbo ir propaguoja Lietu 
tokiam atsitikime Francuzų ir aš jūsų vėliavą nuimsiu!” voje stachanovičiną. 
kolonijoms Afrikoje imtų paaiškino Danijos karalius, Suvalkijoj yra susidarę ir į 

įniko n.J 6 oėdti ir 7 coliu vvras.

Petronele Lanasargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

džiaugiasi, jog Smetonos yra teKę visur pastebėti nau- urnos. įas pats įiKimas įau- 
valdžia nuversta. " jai pastatytų namų. kurie kia ir nepriklausomos Lietu-

Cenzuroj esą tokių “spe- atrodo tiesiog skandalingai: i vos pensionuotų tarnautojų, 
rialistų,” kurie galį pritai- sienos sutrukusios, dažai, ~ ~ JJ j
kytsavo ranką prie bet ko- nusilupę, vanduo nepasie- ,
įęįo žmounus IjiHižos kiH 3ukstcsmnjii <iukstŲ. nes! v>Hkxl £V t * • i

Komuųistų laikraščiams sovietiški inžinieriai nemo-
’aiškai esą specialiai gami- k®j° apskaičiuoti vandens 
narni propagandos biure. Jų slėgimą. Žiemos šalčių metu 
tikslas vra Įtikinti amerikie- pastatytuose Kaune

NEBŪK ŽILAS

3cr?;:;T:zr.r:

Vii-
Fa:.i-Ex<; 
i ttr.tns Ū7

stcaucc-kmu. i u k ano n 
pasiekė ncpcprr.stą 
rcurr.ati.^kt: s::.a-.srtą, s'rerr; raur 
skaudė .nfj. "r š ? o

a t: t r.-ą 
ha ~’r

kad apie okupavimą liku- vą!" pulką Smetona buvo sumo
suos Francuzijos jie ir užsi- lr bematant Hitlerio sva. bilizavęs prieš bėgsiant jam 
minti daugiau nenorėjo. stika nusileido nuo stiebo iš Lietuvos, kad padengti;

jo bėgimą, jeigu bolševikai 
butų vijesi. Už tai Mac*DVI SESERYS NEŽINO

JO, KAD TREČIA NE
BEGYVA.

Camden, N. J.—Čia gy-; 
veno vienam bute trys Mil-

zenren.
vos

Jūrių Užpuolikai Po komisaras Dekanozovas tą 
» pulką išformavo ir daug 10Japonų vėliava. karininkų sušaudė...

Keli Filipinų jurininkai. Teko man sueiti kelis te

i-
tų

Rusijoje. Tačiau komuni-- 
SOVCHOZUOSE DIDELĖ tams luPi paprasta agiraci- 

BETVARKĖ. 5a: ^tai kaip mes rūpinamės
_ t . daibininkais. O kad
Sėt vistiek aciu didžiajam 

vadui” Stalinui.

tokiuo
se namuose gyventojai jau
čiasi kaip tvarte, tai jiems 

Kaune buvo sušauktas že- nesvarbu.
mes ūkio darbininkų profe- -----------------

..š s nr;;cnF« 
eiida kukhr

•<’-i ; t: zs irau' a.
’ imi 't; iparkite 'r

; • - "' •> Heri . I 
spc’Erio su ink:

eik:
u

įTO-tų bon- 
?oc’.č-

bon'
: uZ:i*e ? p r. - 
□t dčžutčs.

Sį panedėli; šakojo įdomių dalykų apie besislapstančius. Jų pasu 
viena jų išėjo miestan ir ap-; tą vokiečių laivą, kuriame piktinimas ir Įniršimas ant 
alpo. Policija nuvežė ją na- jie buvo belaisviais. Jie sa- Smetonos didžiaušis. Tai 
mo. Tenai rado kitą seserį.:ko, kad Pacifiko vandeny- sako, “vadas!” Mums liepė 
Paklausus, ar namuose yra ne, kiek jiems teko savo aki- pasiruošti “žygiui” ginti 
daugiau žmonių, ši atsakė: mis matyti, dabar siaučia?Lietuvą nuo bolševikų, o 
“O, taip, viena musų sesuo trys sunkiai apginkluoti vo- pats pabėgo!
yra antį am aukšte... Gal jau kiečių laivai ir skandina Tie karininkai man pasa- 
ir nebegyva... Ji sirgo...” Ir prakybos laivus. Tie užpuo- kojo, kad 9-tojo mariampo- 
ištikiujų. antram aukšte po- likai plaukioja prisidengę liečiu pulko karininkų gru- 
licija rado nebegyvą mote- jairnnų vėliavomis. Bet pri. pė išlikusi gyva, priteisė 
rį, kuri gulėjo lovoj apklota siartinę prie savo aukos, jie “tautos vadui” mirties baus- 
visokiais skudurais. Vai- tuojaus iškelia Hitlerio sva- • mę-. Sako, jei tas “pinčiu- 
džios daktaras nustatė, kad stiką ir pradeda šaudyt. Tas kas” pįžtų Lietuvon, kai 
ji mirus apie 3 mėnesius laivas, ant kurio buvo paim- bolševikai bus išvaryti, tai 
atgal. Jų namuose buvo bai- ti šie jurininkai, per 3 die- žinosią, ką su juo padaryti.
sus skurdas.

UNIJOS VADAS GALI 
GAUT DAUGIAU KA

LĖJIMO.
Nevv Yorke statybininkų 

unijos vadas George Scali- 
se. kuris už unijos iždo aj»- 
vogimą yra nuteistas kalėti

nas nuskandinęs 6 laivu 
tris Anglijos, vieną Norve
gijos. vieną Naujosios Ze
landijos ir viena Austra
lijos.

K. D.

Propagandos laiškai.
Iš patikimų šaltinių gavo

me žinių, kad visi laiškai, 
kurie eina |>aštu j Lietuvą ai 
iš Lietuvos, stropiai būna 
bolševikų cenzūros “studi-

Kaž kokia J. Mozuraity- juojami.” Amerikiečiai

KAIP DABAR IŠRODO 
LIETUVOS PASTAI.

{tatekęs į pašto agen- Reiškia, cenzūros nėra.“
Bet dalykas esąs toks

taksų. Ir ji< jau prisijražino, rėš, 
kad tai tiesa. Kiek tuomet turą pamanysi, kad |Kikliu- 
šis raketieris turėdavo paja- vai i tvarta. o ne i ištaiga, 
mų, jeigu vien tik taksų jam Grindys jau, turbut, mėtai 
išpuola mokėti tokią milži- neplautos. Kur
niška suma’ vien dulkės ir voratinkli

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para 
.... . ,/’* Angnst Ikbcl, vertė V. K. R

prisiliesi, 'ra tai svarbiausia ir perinusia kny 
tiiiblioi M lietuviu kalboje tame svarbiame 
11HKII4L Mausime. 1’uM. 4*.*», JKI5 m .. fž.ftl

IŠRODYK METU JAUNESNE

Steimklingns Gyduolės, Kurion Pa
naikina Šilima. Plaukų slinkiai) ir 
Piaiskanas. šias jryduok’s privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žv.a, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.

Y)

inės sąjungos aktyvistų su 
zažiavimas. Žemės ūkio ve- 
lėjas K. Didžiulis nusiskun- 
lė gaišia betvarke naujai į- 
teigtuose sovehozuose. Pa-

‘draugas” Didžiulis “nuro- no pranešama, kad kapito.; Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinijrus žinti. Reikalaujame agentų, 
dė pavyzdžiu, kur valstybi- »» Ęvęs, kuris p^. į VALORTONE HERB CO.,
niuose ūkiuose gyvuliai bL cius, valgė Kanadoj, sėdoj- pači. Mikalauskas n '“J *-
komi purve, mašinos palik- naują bombanešj ir tą pačią 21$ w. Fourth suso. Boston. Mass. P. O. Box 305, Cbntcn, Ina. 
:osrudyti lauke.” dieną popiet arbatą gėlė;

Galima įsivaizduoti, kaip įau Londone. Iki šiol grei- 
ie sovehozai atrodys vėliau, čiausi keleiviniai Amerikos 
jeigu jau dabar gyvuliai sto- orlaiviai iš New Y orko į 
ri purve, o mašinos rady ia. Lizboną (Portugalijoj) nu- 
’aukuose. Tačiau vis dėlto i skrisdavo per 18 valandų 
suvažiavimas priėmė tokią ir 35 minutes. Kap. Eves,! 
rezoliuciją: “Tai (laimėji- matyt, išskrido is New- 
mai) vi*a pa*idarė galima. foundlando. Iš čia iki Lon-. 
ir įmanoma dėl to, kad mu- <1ono tiesia linija yra apie 
nj gimtąją Lietuvos žemę 2200 mylių. Jeigu jis čia pa-Į 
įpirieči* Stotino Konstitu- kilo oran 5 lyto, o Londone 
:ij*. kad mum* vadovauja buvo jau tarp 4 ir 5 vai. po- ■
Lenino-Stalino partija, kad piet, Ui. atskaičius laiko! 
nei einame keliu, kurį skirtumą, jis padarė 2200 j 
mum* nurodė ir kuriuo veda mylių į kokias 7 valandas,1 
i laimingą, džiaugsmingą ir beveik po 315 mylių į va-;
- - - landą.

PUSRYČIAI KANADOJ, 
O POPIETIS LONDONE.

Gydymas visokių lijru šaknimis, . . ,
Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk- taiso žilus plaušus koki bu-

. .. įlomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų *&• *>et nėra dažai. Nėra nieko uzJungtinėse Valstijose pra- visokių augalų lietuviškai, angliškai j<s geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
rvvzU *r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias s ipažindinunui pasiūlome dideij $'_.00 (lėta Statjtl Stebėtinai ^rei- ĮIiras jrydo ir kaip reikia vartoti, pakelį už Sl.J'L L žsisakyk -'a* Jien :r 

Tyrvhll Lietuvon” tus karo orlaivius. Iš Londo- ‘Prašau iš Kanados štampų nesiųsti, sutaupyk doleri. Jeisru nebusite pilnai uicimuo, ,_ , , , .. Kanados doleris dabar tik docentai.) prtenkintas. jums pin.gai bus sugrą-

kulturingą gyvenimą 
atima* ir mylima* draugas
>Ulina*.”

I “džiaugsmingą gyveni- 
ną” ir sovehozų tvartus, 
tur gj vuliai skęsta purae.

FLORIDA
Kail i,- va, ii»,»-;it«« i saulei:i l l,>ri<ia 

'oiisiui, ims t-.’im - jin1 kaoibarili. 
litus piagy.'eni nas, gt;,’i vieta, iie- 
oli juros. Gerinusia vieta žvejojimui, 
tašyk it norint inforniaeiju. ,2i

STANLEY JONAITIS
Štai P-.ule, BUNNKLL. I

ARŠIAU. NEGU PAS 
KAPITALISTUS.

Sovietų Lietuvos darlnt; 
komisaras išleido praneši
mą. kad įmonėse ir įstaigo
se 'prieš šventes negalimai 
sutiunrpinti darlto laikoj 
Prieš šventes ir šeštadie
niais reikią dirbti tiek pat 
valandų, kaip ir paprastai.

IŠ KRANO IR B0NK0MIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS Al GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
Worce*ter—5-4334

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mas*.

81 LAFAYETTE ST., 
NVORCESTER. MASS.

1410 Columbia Road, 
Tel. SOUth Boston 2271.

• • • • t • • ą t ą • * i • X
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Moterims Pasiskaityt
A AT OWDTT! TV A OVAši SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

, nuėjo su bolševikiškų vėju.’ 
!., Nebeliko nei narių, nei pini- 
į gų—tik vienos griovikės ko- 
į munistės su savo sėbrais iš 
|ji “Laisvės” ir “Vilnies.” Pa- 
Įį, malė neišmanėlės, kad be

., .. , narių ir pinigų nei laikraš.
i “ Pacios čio negalima leisti, todėl 

organizacijos bepartyvisku- '
mas. LMPS tikslas buvo

Neblogas Mezginukas

ŠVĘS “MOTERŲ BALSO” balsavimo teise 
25 METU SUKAKTUVES.

Ši i-udeni sukanka 25 me
tai nuo to laiko, kai pradėję 
eiti Lietuviu Moterų Pregre- 
syvio Susiv. žurnalas “Mo
tetų Balsas.” nes pirmas jo 
numeris p-suodė 1916 metų 
spalio mėnesy Ir tikrai bu 
tų kuo džiaugtis progresy 
vėm dėtuvėm, jei jų Susivie- į

neužilgo jų perkrikštytas i

;ygų oaisa msos progresą vieni Įima? kolas pakratė, 
mvnncios lietuves, nežiūrint 4 ....
irios buvo katalikės,'pro- Gal’4 gale maištininkės 
.estonės. laisvamanės, repu- pamatė, kao čia jų negerai 

i Mikonės. demokratės ar so- padaryta. Be organizacijos 
• .dalistės. Laimei, tais laikais n^ra. Kiim vadovauti, kur 

aukas nnk-

AZZJATAI, AR NE?\ REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Mezgimo mėgėjos gali pabandyti pasidaryti šitokį mezgi- 
nuką pačios. Liemuo gali būt visas nertinis, sunarstytas 
arba numegstas iš tamsių mėlynų siūlų, o kišeniai ir iš
laukinės rankovių pusės iš šviesiai mėlynos arba ir visai 
baltos materijos.

Lietuviškieji bulšiai labai 
pyksta, kad musų spauda 
Lietuvos okupantus kartais 
pavadina “azijatais.” Gali 

j būti, kad toks pavadinimas 
i moksliniu žvilgsniu ir nevi
sai tikslus, nes azijatas turi 

' būt Azijos gyventojas ir 
greičiausia tikras mongolas. 
Rusai gi nėra tikri mongo
lai ir ne visi jie Azijoj gyve
na. Bet visgi jie nėra ir gry
no kraujo europiečiai. Jie— 
europiečių ir mongolų miši
nys. Gyvena jie tarp Azijos 
ir Europos, todėl tinka- 
miausis jiems pavadinimas 
turėtu būti—euraziečiai.

“Kelemo’’ Skaitytojui.—
Mes nemanome, kad tamsta 
galėsi savo giminaičius su
rasti, nežinodamas kurioj 
filmų kompanijoj jie tar
nauja ar aiiba, nes tokių 
kompanijų yra labai daug. 
Štai tik keli jų pavadinimai: 
“R K O Radio Pictures,
Ine. ‘Warner Pictures,
Ine..*’ “Parair.ount Pictures, 
Ine.,” “Tvventieth Century- 
Fox Film Corp.,” “United
Artists Corp. ” “Fopular 
Pictures, Ine. ” “Columbia 
Pictures Corp.,” “Loevv’s. 
Ine.” ir daugybė kitų. As
menų gi, kuli? dalyvauja ši
toj pramonėj, negalime nei 
minėti, nes jų yra tūkstan
čiai ir visų jų mes nežinom.

Negalinčiau suprastu —
skia purviną vandenį. Tuo Stachanovizmits (rusiškai— 
vardu totoriai vadindavo ? stachanovščina) reiškia pa- 
upę. kun teka pro dabartinę skubintą a^.,. Jis 
Rusijos sostinę. Per tris toveik į Ameriko.
rtmtmęous rusai turėdavo je yra 7a5į,įma ‘.speed-uP 

uy°^ Aukso Oi- gygtem,” Taį yra mėginimas 
uai. būtent totorių cha- ;jspausti g darbininko pas
naus, ir per tą laikotarpi to- laž pakaito. Pneš
tonai paliko rusuose neisdil- t pagreitinimo (speed-up) 
domų pėdsakų Rusų krau- Amerikoje kovoja
jas šiandien gal tun jau pu- viso3 d’arbinir:cų unijos; bet 
SY. totoiių kiaujo. IMatus jĮygį^g Stalinas šitokią ver- 
veidas, trumpa užriesta no- „in,ia ir darbi-

tipas. Ir njnkaj tenai negali prieš ią 
tokių tipų šiandien rusuose kovotL nes jie b«, aPpske!b!
daugiausia matome, fctyzęs tj -vreditehais” (kenkė- 
rusų būdas, apsileidimas, jai3) įovizmo var
tai kitas mongolų pėdsakas. ki,ęs ,š Stachanovo
Pasiryžimo ambicijos pas pavarįės. St£ chanovas bu- 
JUOS nėra. Rusai yra fątalis- toks fanatiškas boišsvi. 
tai. taip kaip n daugelis azi- kas kuris, nepaisydamas 
jatų. Stengtis neuzsimoka, savo svejkatos, pasisakė lie- 
jie s^ko, nes tavo paskirtis p1T;<a}įa Stalino
jau is kalno likimo nulemta. Fh. plakaįtUoda-
Jei gimei būti dui mum, tai mas mui?s. įįs padarė 
toks ir numirsi. Rusų hau- ^vvgubai daugiau darbo, 

negu kuiis fotas darbinin
kas. Bolševiku snauda todėl 
padarė iš jo “didvyri” ir 

Paiimkime rusų tautos pradėjo jj statyti oavyz/žiu 
aprangą, paimkime archi- visiems Rusu os darbtnin- 
tekturą—ir visur matysime kams. Pradėta agituoti, kad 
azijatizmą. Vietoj europie. visi lietų savo prakaitą di- 
tiško kostiumo. Rusijoj ma- desnei “didžiojo ’ Stalino 
tome azijatišką chalatą, ru- “garbei.” šitas judėjimas 
bachą ir plačias kelines. Pa- Rusi joj pavadinta “staeba. 
našiai rengiasi kiniečiai ir novščina.” o jo dalyviai — 
kiti azijatai. Paimkime rusų “stachanovca’s;” lietuviai 
statybą, jų cerkvių kopulas, p sako: “staebanovizmas” 
kaip apverstos ropės, ir pa- ir “stachanoviečiai. Taigi 
lyginiam su Azijos muzul- “stachanovizmas” reiškia 
monų moskomis (bažnyčio- vergišką darbą, o “stacha- 
mis)—ar yra koks skirtu- novietis” — Stalino vergą.
mas? Nėra jokio. _ _ -----------------

... . „ DĖKOJA UŽ SVEIKATOS
Vienu žodžių, vakarų Eu- KAMPELI,

ropos kultūros požymių be
veik nesimato; ją nustelbia Detrcit, Midi.—Noriu pa
slegiančia savo persvara dėkoti “Keleivio” redakci- 
azijatizmo intaka. Kitaip iaj yg “Sveikatos Kardue-

........... ----------------------------------------- --------------™ -ik- vi-rtbt • ~ u \eveiį vL^ lio’Uvedima ir kartu pade-
nanvta, kad nutylint ir ra- ti vyriausia LMPS ir “Mote- na ir labai paskubėti, bet vi. vartoti dideli troką vežant kultūra ir net m kraujas yra , . n,a]i n
iriai' užsilaikant bu? galima ru Balso” graborė, tuoj j0?, sądos skubinant ir oirbąnt is kūną į kapus. Azijos produktas. Todėl. į? ' VpHir,oli«

“ rodos, nereikėtų nei pykti, r“Kai uz vertingus
jeigu kas juos pavadina azi- ir naudingus pamokinimus, 
jatais, nors gal tiksliau butų kaip saugoti sveikatą. Už 
juos vadinti euroazijatais. visa tai tariu nuoširdų ačiū.

Prof. Gnaiba. M. Povilaitis.

, . Ai.*a>. . u?^Os> be?.o*luS*7 Bet tuo tarpu Maskva, norė- 
ip ir pat: iau jo> laimėjimu dziauges-i dama kaip ners pakelti savo į 
palaidoti ; yek\ ienas. iai&\ę jnylintie nugn-ukusi prestvža ir pri-

Vienok taip nėra. 
“Moterų B 
LMPS senai jau p 
Tai “nuopelnas” musu drau- ietuvis ir lietuvė, todėl gauti Angliją,

pri
davė komu-

Reikia žinoti, kad mon
golų (totorių! jungas slėgė 
rusus per 300 metų. Net ir 
Maskvos vardas yra paim
tas iš totorių kalbos; jis rei-

gių komunisčių. Rodos, jei • 11 \ įsosjnogi es>is- njstams Įsakymą keisti savo
turėtų šiandien rausti i 
dos. Bet kur tau!

ge
Jos ruošia

si ši rudeni apvaikščioti t* 
laikraščio “25 metų sukak 
ti,” nežiūrint kad jos sena 
jau ji likvidavo. Kadang 
komunistės dabar nori pasi 
pelnyti iš “Moterų Baiso’ 
atminties, todėl, manau, ne
bus pro sali pažvelgti i A 
merikos lietuvių progresis- 
čių veiklos praeiti:

Dar 1908 metais. Brook- 
lyno Lietuvaičių Apšvieto

ės. Visi manėm dabai -įypiėšišką taktiką, 
i'yjks sočia- ••<raibjntį” kitu 
ir lvgvoe.

iaepe 
pažiūras,

.. T> .. ....... ‘pritarti” kitu sumanymamsį\ors Rusijos darbininku iai- -fi......,, ... i. ir kartu su Kitais veikti or-: 
ganizacijose. Per vieną nak
tį išatkaklių. nesusikalbamų 
komunistų, pasidarė “drau- 

mums. gįgį-j •• “mandagus” ir vi-:
palankus “draugai.”

; -vttsijoj 
! izmas.

tikrai
laisve u

mėjimu ir džiaugėmės, vie
tok sveikai galvodamos ii 
šaltai dalykus suprasdamos 
natėm. kad dėlto 
donai Amerikoj, nei a įei- gam

°. kaiscmons ir netekti pridėjo “bendru frontų”į 
j gs\ ai o>. Bet ne \ įsos- taip gadynė. kad butų galima j 
galvojo. Atsirado kaista. gTeį^.jan jr pasekmingiau 
laivių, kurios kartu su to-
kiais pat karštagalviais vy- veikti.

Mūsiškės komunistės. ku-Drau<riios sumanymu buve rais isivaizdavo, jog tokia . Ldččrii7iau^ijo> .ujidininu, uu\t * i- -• • rios dvidešimts metų atgal:
;3. i evoliucija turi ki.ti u , •, • ▼ attjo *palaidojo LMPS ir Moterų ________________________________________-merikoje. visai uzmiršda- pi kurios tais laikais j •• -• •- . + • ,

.baisą, Runos tais laiKan. i dos, jis nėjo nei o metų, tai tų sumokėta.

sušauktas pirmas lietuvių 
motei u suvažiavimas Broo-

___ , ,____ v--------- ------ __________________  Mokėti turės
,e? - koks čia gali būti “25 metų visos “stachanoviškai” dir- 
dabar jubilėjus” ar “apvaikščioji- bančios moterys, 

avmo nviiu 10 . - . - - -. us,°V mas”? Tai vra tikras komu- -r •
voliuciia jiems į'1“15.- f-‘azl,al,,1f'- "kiškas b’ofas. Moterys
Ha pat. tai jie b«‘1.1' neturėtu dalyvauti tokiuose laT?a “

kuris vėliau sulošė gana ’ie nori balsavimo keliu, 
svarbia role lietuviu moterų
veikloj^ Nors LMPS Įsikūrė!išrodė jaučia pat. --------
l«08 meteis, vienok iki 1915; padėjo ardyti visas m«ani- New Yorke Hetuviu
metų nedaug nuveikę. Bei j tacųas Kurios jų pažiūroms motmi Lietuviu gmj
1910 metais buvo išrinkta aepntare. Dienož Pasaulinėj Parodoj. d-Ū,
nauja centro valdyba, kun, Rusijos revoliucijos “pie- manydama'

Jos tuoj sugalvojo “aDV
t-o,— raikščio t imuos e.

grynas malki: ■m o
savo spėkas aukaujančias 
neišmanėles. Ir jos dar vis 
garbina komunizmą ir jo

-omunis- P°Piežil* Staliną!

pridavė moterims 1919 metu komunizmo buvo kviečiamos prisidėti ir 
. eneigijos ir kele entu- 5umigjmo sukuriu pateko ii dalyvauti, šis seimas buvo į 

ziazmą.^ Neuzilga buvo nu- neiaįmjngas Lietuviu Mote- šaukiamas tam. kad ap- 
tena leisti ir savo menesim n, p,.ogrts„.is Susivieniji- svarsčius ir
laikrašti. Nutarta ir tuoj į- 
vykdinta 
mėnesy 
numeris 
Kok 
sa

sekimas 
dau ŽĄSŲ PEŠIMĄ.

iJi buvo, turbut, sunkiausia 
! moteris visame pasauly. Mi
lė sulaukus 50 metu. Visąamas tam. Kaa ap- Komunistų laikraščiai o^venima ii nraleido

čim i>- nutarus kain «u- nuolatos ginasi, kad dabar ’ °, e im^ . j Lrie č? eius n nutanis haip su ; s „ visokiuose pasirodymuose,

Kas buvo ta jėga. kuri trati- „ 
kė moteris prie LMPS? Man 
įooos. Kad daugiausia prie j.. 
to prisidėjo moterų kova u:

stangos, visas gražus ir kil- motei is, kui ios praeities ne- “Kaunas, sausio 20. __
tas darbas nuėjo niekais, žino. Nors dabar darbininkai dir-

ansi?augoti. Patašė D-ras F. Ma
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida Kaina.......................25c.

ADZINKOS ir kitos 
Apart juokingu “Oa- 

telpa 30 jvairių

mui.ninkių Balsą.” M- 
i dabar turėjo būti 

nes tuoj

Y’.SKac 
rbinin-

ikų, nes tuoj vica • pasauli ■ 
i busiąs darbininkų l ankose 
q kas ne darbininku 'a-- tm: 
būt sunaikinta. Be4 • ■• gn 
tai jos apsisprendė 

: mas parodė, kad iu 
į klysta. Jų laukiama revoliu 
į ei ja Amerikoje neatėjo, tai- 
i kain neatėjo ir ’auktes d; 
ibininkams rojų- - ijoj i Nuo komunistu žmonė< pi a 

Paryžiui užlemu.-. Neu Yor-; dėj’o šalinti-.
kas stengia 
lio centru
Yorke jau buvo įrengta madų 
paroda, šioj nuotraukoj parody-

; vem- 
mista;

l žgnetsų or
das: tapt: madų pa.-au-;ganizaciju iždus komunr - 
i. šiomis dienomis New jišeikvojo Rusijos nropa-

ta vakarinė šlėbė. tai jau New 
Yorko siuvėjų padaras.

dies patarlė taip ir sako: 
“Viek žyvi, viek učis—du- 
rakom nmrioš!”

oeoooeooseoeoaeesoooooeoottM SCI i S® s

SIELOS
BALSAI

K
Nuo mus ap-ivaiiusios. _ Po daugelio spyčių ir tuš- ba daug greičiau, bet jų dar-; # _

komunistė- negalėjo pakęs- čių obalsių. jos išnešė dau- bas niekam netinka. ‘Mais- oUVO IkTlStllS.

KRISTŲ
Kristų.

sų. is įuvu ’stacnanovisKai tad>
, todėl turime 
Kristų susida- 

krikičionys pasisa- 
I apie Kristų,

, _ ______ .. -.____tęs, o dabar
i Vanagai drasKe. krikščionys adina pagonis bedie-

, ... i “Plunksnos mėtomos ant Z? ’Lj,1 £2^
. .KOni,uni^C1.v! žemes, kur JOS Visiškai SU- jisai buvo nnkryžiavotas.

„ia'n3to- min1?iojamo®ir FUtremPia- ri nVp'.i.ik'pTSfStt.'TcS:
O. paČlO^ komuni-tes, ku-imog.’ tai. Gilima ga’iti "Keleivio” afise ar-

rios suna ikino LMPS ir pa __ _____
T. J. KUČINSKAS,

3312 So. Halsted St,
CHJCAGO, II.L

k.— -• n i .n - i Laikraštis reikalauja, kad fca pas 
a.oo o M. Bal-ą , sugal-i tokioms prastoms darbinin- 

V. „ lasipnĮigauti ir uo tik- kžms buį įvestos pj^nės 
i " ?!a?,va:)£ pabaudos ir už &k“i™ą

sužalotą žąsį ‘‘Maistui” bu.metu sukaktuves.” Matyt, 
rc. žteko tų tūkstančių, ku- 
: s anais metais nusinešė.; 
i uvos nepriklausomybės* 
p:..davikams, turbut, truks- 
ir ’oleiių Stalino propagan- 
<k i varyti, jeigu jie griebia-• • • • i j i !

LIETUVIU K.! LKOS GRAMATIKA

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikiu pateiksiu. 
223 poslapiu dydžio, apie 150 Įvairiu e liu.
JI PALINKSMINS JVSŲ LAISVAS Nl O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ ElLftS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINtJA EIUŲ KNI’GA.

KAINA TIK Sl.M.
Audimo apdarais $1.25.

OJO ______
gandos skleidimui. Nariu Ii- ^kiu angavmgų budu do. 
ko tik sau jale. LMPS centro Ieilu * lengvatikių vilioti, 
keli tūkstančiai dolerių ir “Moteių Balsas” ne tik1 
kita tiek rajonų iždų irgi j nesulaukė 25 metų, bet, ro-

Pritaikyta Amcrifen? Lietuviams Mokytis Kalbų 
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietarių Kalbos Mokytojau prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATI0N 
KAINA $1.0*1

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave^ Bosto*, Maaa.

Kiekviemn tnrėtų papaeM eavo knygynų minėta kny^a. 
Kiekvienas noMpirkųs tų kaytų (Nhmlžinnrs. I*in: r:i> eeriansla 
niųnt "Money Orderin." Popierinius galima siųsti ? j-arr-a— 
tunte konverte, bet reikia aiikiai ažraiyti savo ir K.> -ivi > r 
re.<ų ir nepamirškit prilipyt a*3 centus markų.

“KELEIVIS”

2S3BROADWAY, SO. BOSTON. MASS



1 V W Tį ~g g < g g g

X
* t« < •• ♦•*< t S <4<Mr^^ «WėO«T«< • ^/ •<•<••’• < II t I t‘< IIII 111 II I >>><l<l1*ltlt*tl < < f f « « t f f f <<<✓<••••««•

W o- * < ^-4'V

Ne. 5. — Sausio 29 (b, 104 i m. KELEIVIS, SO. BOSTON

ŽINIOS iš LIETUVOS
** NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

BETVARKĖ IR SUIRUTĖ
SOVIETŲ GELEŽIN

KELIUOSE.
Kaune buvc sušauktas 

raudonosios Lietuvos ko 
operatininkii si važiavimas. 
Jame tarp kičą. kalbėjo 
SSSR valstybinio banko vir
šininkas ‘‘draugas” Epštei- 
nas. Šis bolševi :iškos Lietu
vos finansininkas pareiškė, 
kad prekių esą p akankamai, 
bet šlubuojąs jų pristaty
mas. iškiovimas ir paskirs
tymas vartotojoms. Anks
čiau prekės būvi sios i Lietu
vą vežamos ne tik geležin
keliais, o ir laivais. Daba: 
gi viską turi atlikti geležin
keliais.

Žinodami sovietų Rusijos 
geležinkelių dezorg&nizacL 
ją, nepavydime “laisvosios” 
Lietuvos gyventojams: be
pigu “draugui’ Epšteinui 
kalbėti apie įai, kad “pre
kių yra pakankamai.” bet 
Lietuvos gyventojai jų ne
mato...

O štai dar vienas įrody
mas, paimtas iš Maskvos 
“Pravdos” apie “tvarką,” 
viešpataujančią sovietų ge
ležinkeliuose. t s laikraštis 
aprašo, kaip dii na Tūlos ge
ležinkelių dirbti vės. Kalvės 
skyriuje stogas _-sąs prakiu
ręs, o pro plyšiu?' ruolat bė
ga į dirbtuvę ketaus van
duo. Sienos puiriu js, o ven
tiliacija nors ir Įrengta, bet 
ji neveikia. Pereitą žiemą 
naftos rezervu.-; si užšalda
vo. tad teko ki- du prakirsta 
skylę. To paties te ika lauk
ti šią žiemą, nes pasak 
“Pravdos,” nieko nepada- 
ryta tai batvaikei pašalinti. 
Iš 24 kaminų tiktai trys esą 
išvalyti, o likus'eii neveikia. 
Tik ką s.tremoi. luotas gc r- 
vežys tuojau ra- vėl grąžL 
namas Į dirbtuves, nes jis 
vėl sugenda, ika bininkai, 
kaip sako “Pravda,” “prie
vartaują mašinas.” Tūlos 
geležinkelio stotose gęstan
čios iiešmų šviesos, tad trau
kiniai važiuoją, nežinoda
mi, ar kelias laisvas, ar ne.

KAIP 1118 ŠEIMYNŲ PA- 
į SIDALINS 222 ARKLIU 
1 IR 81 KARVE?

Bolševikų laikraščiai aiš
kina, kaip laimingi dabar 
Lietuvos žmonės. Pavyz
džiui. valdžia atėmė iš ūki
ninkų žemę ir išdalijo ją 
bernams. Negana to. ji pa
skyrė da 20 milionų litų 
tiems bernams įsikurti. Tik
ras rojus!

Bet aiškesnės žinios sako, 
kad tokių “laimingų,” kurie 
gavo žemės, viename tik 
Mažeikių apskrityje susida
rė 1118 šeimynų. Ir iš tų 20 
milionų jiems busią pasta, 
ryti 99 namukai, nupirkta 
222 arkliai, 81 karvė. 60 ve
žimų, 129 plūgai ir apie 250 
akėčių.

Paimkite paišelį ir pada
linkite 81 karvę ant 1118 
Šeimynų. Nei po pusę uode
gos neišeis. O kaip padalin
ei 99 grįteles arba 222 arkliu 
ant 1118 “laimingų” šeimy
nų? Kaip jos galės pasida- 
’inti 60 vežimų arba 129 
plugus?

Išrodo, kad bolševikai 
Įves Lietuvoje lygiai tokį 
oat “rojų,” kokį jie įvedė 
Rusijoj, kur žmonės neturi 

į nei batų. nei duonos.

DIKTATŪRA NUSTATĖ
KRAUTUVĖMS VA

LANDAS.
Lietuvoje dabar ir krau

tuvės negali atsidaryti ir už
sidaryti kada nori, bet turi 
laikytis diktatūros nurody
tų valandų, šiomis dieno
mis prekybos kerisaras pa
skelbė savo diktatorišką 
patvarkymą, kuriuo įsako
ma. kad maisto krautuvės 
turi būt atidarei: os 7 valan
dą, o uždaromo ? 20 valan
dą. Visos kito? krautuvės 
atidaromo? 10 t ai. ir užda
romos 20 vai. Valgyklos ii 
arbatinė? atida oruos 7:30 
vai., uždaromos 24 vai. Ka
vinės ir restoranai atidaro
mi 8 vai., uždai omi 24 vai. 
Urmo sandėliai atidaromi 
9 vai., uždarom: 18 v. Mal
kų sandėliai yra atdari nuo 
8 iki 18 vai. Sekmadieniai 
ir sovietiškų šveičiu dieno
mis maisto pi od ūkių ir ko- 
lonialinių prekir krautuvės 
atdaros nuo 7 L ’ 10 v. ryto.

Pietų metu jokios per
traukos nedaroma.

RAŠYS NAUJA F.LEMEN- 
TORIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvoje bolševikai daba: 
mosią naują elementariu 
vaikams skaity! mokintis. 
Iki šiol buvęs elementorius 
pasmerktas s. na kinimui 
nes jame pa«akrta, kad pa
sauly yra tik vienas tikia? 
Dievas, kurio reiki - bijoti ir 
klausyti. Naujame elemen
toriuje busią pasakyta, kad 
pasauly vi a tik 'der as tikias 
visų tėvas, tai didis vadas 
Stalinas, kuriam reikia išti
kimai tai liauti.

NEGALIMA GAUTI MED
VILNES SIŪLŲ.

Lietuvos komunistų par
tijos organas “Tiesa” sako. 
kad ūkininkai nusiskundžia 
dėl medvilninių siūlų sto
kos. Lietuvoje yra paprotis. 
kad kaimo audėjos žiemos 
metu išsiaudžia sau ir sam. 
diniams įvairių audeklų. Da 
dabar daugelyje vietų sam
diniai susidera su šeiminin
kais, kad jie, tarnybos lai
kui pasibaigus, gaus įvairių 
audeklų drabužiams ir bal
tiniams. Bet audėjos negali 
ravo darbo nei pradėti, _s 
audeklų apmatams reikia 
medvilninių siūlų, o jų viso
je sovietų Lietuvoje negali
ma gauti. “Tiesa” ramina, 
kad. girdi, iš Sovietų Sąjun
gos esą pasiųsta daug med
vilnės ir, kad 6 vagonai jau 
atvežti. Tačiau šie ramini
mai ūkininkų neįtikina, nes 
jie žino, kad medvilninių 
siūlų negalima gauti ir kad 
‘odei audėjos negali savo 
■prasto darbo pradėti.

O kai dėl raminimų, kad 
medvilnės atsiųs iš Sovietų 
Sąjungos. tai Maskvos 
“Pravdos” Nr. 282 įdėtas 
traipsnis apie nepaprastą 

betvarkę medvilnę gami
nančiose SSSR srityse netei
kia daug vilčių. Tame strai
psnyje sakoma, kad Uzbe
kistane, Kazakistane, Kirgi
zijoje, Azerbeidžane ir ki
tose medvilnės auginimo 
rityse esą surinkta du kar

tas mažiau medvilnės, ne
kaip pernai. Tuo daugiau
sia kaltinami vietiniai ko
munistų partijos ir sovietų 
valdžios organai, kurie ne- 
orižiuiį medvilnės surinki
mo darbu. Girdi, daugelyie 
vietų darbininkai pradedą 
"iktai 9—10 valandą lytą. 
Iš ta paties straipsnio suži
nome, kad Sovietu Sąjungo
je skandalingai blogai vyk
sta cukrinių runkelių ir bul
vių derliaus surinkimo dar
bai. Daugelyje vietų cukri
niai runkeliai savaitėmis ir 
mėnesiais guli laukuose, kur 
džiūsta, nustoja svorio ir 
pūva. Be apsaugos palikti 
runkeliai esą dargi išvagia, 
mi. Bulvių derliaus surinki
mas esąs visiškai nepaten
kinamas.

ŽYDELKA PASKIRTA
ALYTAUS TEISĖJA.

Iš “Tarybų Lietuvos” su
žinojom, kad Alytaus “liau
dies teismo” teisėja paskir
ta “draugė” Ester Bloch,
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Septintas Puslapis

Anglai Eina Graikams Talkon ? UŽDRAUDĖ unijoms f Lietuvai Įvesti Rusi- 
KIŠTIS j DARBININKŲ hieiUt0! lte9U nUfU

Anglijos kareiviai, pribuvę graikams j talką prieš Italijos fašistus, maršuoj 
vėmis, kad parodyti Graikijos liaudžiai, jog ji turi geru talkininku.

Atėnų gat-

ALGAS. jos Įstatymai.
Sovietu Lietuvos profesi- bylų dabar bus sorcn- 

nių sąjungų centro biuras džiama ir bausmės skiria- 
išleido pranešimą, pagal ku- mos daug žiauresnės, 
rį vietinėms profesinėms są- Okupuotoje Lietuvoje pa- 
jungoms uždraudžiama kiš- naikinti ligšioi veikusieji 
tis į darbininkams atlygini- baudžiamosios ir civilinės 
mo normų nustatymą. Tai teisės įstatymai. Rusijos 
esanti tikrai Įmonių direkto- aukščiausiojo sovieto numi
nu ir įstaigų bei organizaci- ninko Kalinino Įsakymu, 
jų vedėjų pareiga. Lietuvoje įvesti šie Rusijos

Tenka pastebėti, kad vi-
sose šalyse profesinės sąjun. ^audzum<s'i& pioce>ini&, ei
gos tam ir įsisteigė, kad jos 
dalyvautų kovoje už darbi
ninkų bei tarnautojų būvio

viiinis, civilinis procesinis, 
darbo istatvmu kodeksas, ir 
santuokos, šeimos ir edobos 

pagerinimą. “Laisvoje” Lie- kta;ymų koceksai. i lieji 
tuvoje. kaip ir kitose bolše- SOViel^ k°d.ek?a\ ^įgalioja 
vikų valdomose šalyse, pro- aP° gūdžio 1 <«., nors tas 
fesinės sąjungos tos pagrin- V?a PJAemma ap.mąs įsa-
dinės savo veikimo teisės k>'mas- tik
neturi, kaip jis neturi strei- juodžio 1 o. iad (.eismai 
ko teisės. Sovietų Lietuvoje nenuėjo galimumo su nau- 
komunistų kontroliuoja- !ais. HaVmal^ net sulipa
moms profesinėms sąjun- Zin5.1' n“Kaibant Ja^ apj2 
goms palikta vienintelė tei-'Pa.clHs §>’v«ntojus-. rayLls‘ 
sė — siųsti sveikinimo tele-:kai H.e.n.au-]?eP S0'ietM kta- 
gramas “draugui” Stalinui! i ^^ai įsigalioja net su uz-

______ ; pakaime data, nes visi
BOLŠEVIKAI NETURI

CHULIGANAI UŽPUOLĖ PUSPADŽIAI—28 RUB- 
Kaune buvo teks atsitiki- LIAI, KIAUŠINIS—l.iO R.

mas: C. Kybartas, Br. Pau- ®tai kokios daoar “Pl
iauskas ir Br. Šimkūnas Uk- Lietutį kainos:

kundžia 
buvo 

patalpų
... ................. .......... , kurie baig-

rubi;u tį j2u rUgsėjo mėn., o darbi-

' sprendimai baudžiamose ir 
■ civilinėse bylose, kurie pa
daryti einant Lietuvos lig. 

i w ' šūdiniais įstatymais, bet ne
iš Kauno pranešama, kadjivvkdvti iki sovietinės val- 

i miesto gyventojų nusistebė- įžios ‘ ivedimo. nesrali būti 
į jimą kelia laikas nuo laiko vykdomi. Tokios bvios turi 
gatvėse pasirodanti oku-; būti dar kaitą peržiūrėtos— 

džins mnkvklos vedėiaš P ! Pac^nės raudonosios almi- pagal sovietu įstatymus. To- artilerija. Tiktai labai kiuSbudu jau vienį karta iš- 
retai tenka matyti pabūklą spręstos bylos dar grąžina- 
vežantį arklį, pakinkytą mos teismams. O pagal so- 
normaliniais odiniais pa- vietų įstatymus bausmės vra 
kinktais. Beveik visi arkliai jabai paaštrintos, 
traukia sunkuji pabukla, x +pririšti storomis vinėmis. }u0 Pat. ™*u. Pa8aI 
r rodymus iš Maskvos peror-

Kaip žinoma, sovietų Ru- ganizuota visa teismu san- 
sijoje viešpatauja kroniškas tvarka. Vieton apylinkių 
odų trukumas. Todėl visas teismų įvedami liaudies tei- 
odų atsargas, kurias oku- smai. Teisėjus dabar skirs 
pantai Lietuvoje rado, tuo- nesenai paskirti vad. mies

tų, apskričių ir valsčių “vyk
domieji komitetai,” kurie 
susideda išimtinai iš ko
munistu arba ju pataikūnų. 
Tokiu budu ir teisėjais ga
lės būti tiktai komunistai 
arba komunistu partijos

NEIŠMOKA DARBININ
KAMS ALGŲ.

Kudirkos Naumiesčio pra-į

1 mušti. Per šį smurtą dingo ^ki puspadžiai—14

i bergo restorano ir ten. taip . Maisto Kainos taipgi oai- 
' pat vadindamiesi milicinin- s^s» palyginus jas su ubą 
kais, ėmė daužyti langus gisku darbininkų uždarbiu 

i bei duris ir reikalavo įsileis- Pavyzdžiui, vienas kiaušinisI T-_ i _  • •_  i___ __ =1_ oi-kčt’ioctni

kai lotinai kreiptasi žodžiu 
ir raštu, bet nieko nepa
siekta.

ti. Kadangi jau buvo vėlus Stalino “saulės 
laikas, tai restorano savinin- 

,kas šių milicininkų neįsilei-
i do ir pradėjo šauktis pagal- 
įbos. Tada milicininkai iš- 
į mušė restorano langus ir pa
bėgo. Po to nuėjo į Višins
kio gat. 51 Nr., pradėjo dau
žyti to namo langus bei du
ris. Vienas gretimo namo 
gyventojas išėjo pasižiūrėti.

ODINIŲ PAKINKTŲ 
ARKLIAMS.

T. ., . . apšviestoj VILIAMPOLĖJ BUVO SU-: jau pat išsivežė.
Lietuvoj kamuoja 1 rubli n SIRĖMIMAI SU BOLŠE- 
10 kapeikų, o darbininkas VIKŲ MILICIJA, 
per diena uždirba tik 6—i , .
rublius. Taigi, išdirbęs visą Vilijampolėj, Kauno prie-
dieną, jis negali daugiau nu- miestyje, Jonas Šliumpa, į Bolševikų spmida skelbia, 
sipirkti, kaip 6 kiaušinius, būdamas girtas, užkabino j kad Lietuvoje dabar viskas 
Mat, “galingojo” Stalino sargyboje stovinti mihcmin-į giaziai auga. štai. kad n

o Q kfl Manša Ziva. Sis naujo, i Vilnius! Pirma turėjo tik Konuo-luoJd B

KODĖL VILNIUS 
AUGO”?

‘Iš-

rublis teveliąs tak 2—3 cen
tų Amerikos pinigais! To
dėl puspadžiai, kurie Ame- 

kas kelia triukšmą. Triukš- j rikoje kamuoja 50—75 cen- 
madariai, atėjus milicinin- į tus. Lietuvoje—28 rubliai ir
kui, šoko jo mušti peiliais ir 45 kapeikos. ,
alaus buteliais. Tik iššaukus ’ Komunistų partijos orga- bu<Jinę. šliumpos draugai 

! daugiau milicininkų, mušei- į ne. “Tiesos ’ 153 numery, į- B. Kacanauska^, L. Klima- 
kos buvo Įveikti ir sulaikyti

štai. kad ir
ką Maušą Zivą. Šis naujo.į Vilnius! Pirma turėjo ________________________
sios Lietuvos milicininkas' 225,000 gyventojų, o dabar kaip tapti suvienyti: 
pasišaukė i pagalba savo jau 300,000. Bet bolševikai valstijų piijecu ?

nyfiOi ta fuktu kad i tnn< Aiškia; išsru’dyti pilietybės jstatv- a a’, į ZATnn msi « k!au .mais ir at-
300,000 jlC Įskaito i0,000 sakymais lietuviu ir an<*lu kalbose.

draugą Levą Efraimą, su 
kuriuo drauge girtuoklį su
ėmė. Bevedant į milicijos raudonarmiečiu ir kelis tuk- K^lurCta ir pagerinta 25c.

Visvien šiems milicinin
kams gręsia kalėjimas iki 5 

į metų.
Tačiau Raudonosios Lie. 

tuvos teismai dar yra nepa
prastai “humaniški,” paly
ginus su sovietų Rusijos tei
smais. štai Kijeve, kaip 
praneša “Pi’avda,” buvo tei
siama vieno vynų fabriko. 

i vadovybė už vyno pardavi- ’ 
nėjimą savo reikalams. Visi i 
trys direktoriai buvo nuteis
ti—sušaudyti.

dėtas toks skelbimas: “sku- vičius ir L. čelkevičius puo- ' parazitu 
biai reikalinga mergaitė suimtąjį vaduoti. Iššau-1 n*aUb 
prie vaiko. Atlyginimas 25 ky,? daugiau milicijos, jie vi-: Kiek nebus paaugęs, 
rubliai mėnesiui.” Taigi ši ri buvo sulaikyti.
mergaitė išdiiburi ištisą'mė-, jįįVNfiUŠ 
nesi užsidirbs vos tik puspa-; , 1CTVV!ŠKA1 . AN0UJKAS 
džius!

ftancius GPU žvalgybinin
ku. Stalino Šnipu. Jeigu tuos RYMAS. Roiaana-. Ta K-avsra yri 

x • YT*i versta j visas kalbas, tocel kad vr$ 
IZltUS pasalinti, tai V ll- gražiai aprašyta a; : > Ryma. Lietu 

a lengvas ir j-ntvaduoti. Iššau-; niaus gyventojų skaičius nei •vertima.žus. Chicagn, Iii. 1909, pusi. 432. 
Brutai apdarvta ................... $2.50

; ANGLIŠK AI - LIETUVIŠKAS, telpa į
---------------------------------------------------- I 1S.000 žodžių. Labai parankus turėt;
INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev. { kišenvje. Gražiai apdarytas dirbtinei 

Puiki raudinta kayjra. aprašyta ' skūra. ICO puslapių. Parankesnio ir i 
katalikų bažnyčios siautimas ir pra- ■ geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių 
džia reformos*. Su daugeliu puikių ; kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” Į 
paveikslu. 21S rusi.........................Sl.ftu! Kaina .............................................. SI.00

KUNIGŲ* CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų uepatystės is- 

puolimas, šią knygą turėtų peiskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu- 

j tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni- 
i taitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
! lu.tterjs ir mylimosios nepapultų j 
j tokių kunigų globa. Parašė kun. Geo. 
j Towscnd Fox, D. D., sulietuvinę.
I Ferdinand de Santosritia.............•. 25c

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kati pagarsinimas tilptų 
GREIT, teiki* priduoti garsinimą 
atfministracijon nevaliau PANEOt. 
UlO VAKARO. Siunčiant per pa« 
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad p*, 
tiektu taus ne vėliau kaip panepė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai J toj 
savaitės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad gars.'nlrttat neini- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

ORALIOUOMS rengiant ptkmk, 
ar kitokį parengimo, trumpe, prans- 
Alm, patalpinam už ,100. Už dides
niu* garsinimu* skaitoma nuo ceiio.

Už paJležkėjimu* <tart»tninkų. par-1 
davinius Ir kitokius s-nuiki.-s prane. | 
Šimus, kaina 2c. už ic-dl. Stambes. 
nėm raidėm ar.tgalvja—15c. eatra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajiežkoįimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už ž»d|. Mažiausio oajieAko- 
jimo kaina 65c.

Norint pajleSkot su pavpHtpki. 
reikia pasiųst fcteprafljg Ir klausi 
kainos.

'•KELEIVIS.” 253 B-70AOWAV, 
•O. BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašom: Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų pat krikščionių gadynės.

TT-

•- •—"’A’V. - t-

Senovėn Lietavi, tinyčia

Yųatingni dabartinė, krikManyhėn gadynėje kiekvieno turėt, 
prrskaityt. nes tik tada gale, sitteipi aapraaU biev, kaviin^

Knyga didelio formato, tari 271 poslapi- Kaina popieros apdarai, 
—100; audimo apd.—11-25. Pinigus galima siųsti popierinį doleri 
arba “Money Orderi”. AdTaanokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadway,* So. Boston, Mas*.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS U. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Ar.tijoehijos 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 fundamcntalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 ra. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romo, bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VUL šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris tari vienokį ar kitokį su- 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir t a ti
sini ma plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj, Ikun. M. Valadks.

poslapių, didelio formato; spauda aiški.
>, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny-

Knyga apio 230 .
Aadiara viršeliais, 

gaa vardas, KAINA 32.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina SlJS.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS.

I



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 5. — Sausio 29 d„ 1911 m.

Vietines Žinios
labai patenkinti savo klebo
nu Bobinu, nes jis nenorjs 
su jais skaitytis, elgiasi kaip 
koks autokratas. Lietuviai 
turėję Montreale dvi moky- 

! kias. bet dabar jų jau nebė-
MAS;. VALSTIJOS L1E- ADV. BAGOČ1AUS JSPU- i*.?' LS į' ,-un^ohIn^fe
TUVIU ORGANIZACIJŲ j OŽIAI 14 KANADOS, j \ bVį"feU“ liltuv u 

KONFERENCIJA .. ., , ' ' uzle!aę!’ uetmnj oaz-
--------  ; Pereitą nedeldien; jt«ai kai

rei eitą nedėldienį, sausio į bėjo Montrea'o lietuviams.
įVrGf. ši panedėli adv. Bagoeius
Piliečiu rumbo ^etameje j 5Ugj.yžo Kanados ir papa-

GERA PROGA LIETUVIŲ’ 
JAUNUOLIAMS.

Iš NORVVOODO. 
Sidabrinės vestuvės.

Majoras Tobin žada ši-! 
!met sumažinti Bostono gy
ventojams taksas, nes mies
tas turėsiąs apie $1.831,000 
mažiau išlaidų.

Jie gali gauti valdžios • gausio 18 d. Lietuvių sve- 
ofisuose darbų. tainėj buvo atžymėta Stasio

Musų lietuvių jaunimas ir Onos Daųderių 25 metų 
permažai domisi valdžios šeimyniško gyvenimo su- 
tarnyba. Iš savo patyrimo kaktis. Apart daugelio svei- i
žinau, kad daugelis musų kinimų, kurie baigėsi dau-GaI-i Nereikia skalbti. Kreipkitės:

vyti ritinai tnlriui nioticio 14nVAi.m,«>4a ciailmiV ( 26. > Boltoa Street. So. Boston. •

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

Juy daktaro nustatytas jums gy
duoles. duokite sutaisyt žymiam 
Chemistui ir Aptiekoriui David E. 
Kosengard, lietuviams žinomoj Aj»- 
tiekoj BROADAVAY PHARMACY. 
kampas D ir Broaduay. So. Bostone. 
Kair.os vaistų čia žemos—gerumas 
aukštas.

ii pamokslus sako savo da-| išlaikyti kvotimus “Atžymėdami Stasio ir
ancuziskai. šiais metais . tokie k\oti-;Qnos Daųderių 25 metų po-

Ranadoje esan-!mai jvyks visoje Massachu- rinio gyvenimo sukakti, be—_ . *----------- - į™ » ... . .—-rimo gyvenimo suKaKti, oe
?sne ir giynes-lsetts valstijoje, įsskipant abeionė« visi linkime iiems

mynė* —--------------------- ---- raujaneios kalbos
taūg laiko buvo sugaišta pilną susirinkimų, spaudos zarir angIai

iki buvo išrinktas konferen- ir..??d,21° ■»>?';?■. ,>«t..lletu- menybę. todėl
pasiduoda nei vieniems, nei'mokėti ofiso darbu

ir žodžio laisvę. Net lietu.1 I L.» La ' L7 AC“i AX. AYLC4O AiV/a XA V7X V i* • — v • i • _ - v • s ■» •
„•• • ViS*i komunistai leidžia sa-cijai \acovaui pi eziaiunias .... ,. r, , . _  -• -L, • vo Liaudies Baisa ir rašou pneita tuie liečiamu Kon- , .. . * ... . _

1 - - Pi»-ma *<a Jle norL Tiesa, aisKiems

.. - Seį to ar širdis trokši, turime
\aizosi uz pi-i viee). Kandidatai turi būti pasitenkinti tuom, ką išgali- 
el lietučiai ne-įnejaunesm lb metų ir turi me įsigyti už mizerną savo 

Massa- a]geĮę Geraį jeigu da kurie

ierenciją Kiaušinių.
me posėdyje, kuris tęsėsi 
apie 3 valandas,

A?-‘nubarta Kao tokią organiza- 
ciją reikia steigti.

Leidus tarimą 
buvo priimtas veik vienbal
siai. \ ienas balsavo prieš ir 
apie trys kiti nuo balsavimo 
susilaikė. Po to buvo posė. 
džio pertrauka ir delegatai 
pakviesti prie pietų. Bepie- 
taujant tvarkytojai pakvie
tė pakalbėt adv. TamulionĮ. 
adv. šalną. Jurgi Geguži ir 
porą kitų. kurių pravardžių 
neteko sužinot. Po pietų de
legatai tuojaus 
užbiėžto darbo. Nutarta

w ’ ’ - ’ ' Y' "{"i *7 T Z"v'A L V ei. ; • -
tui rezoliucijos

valstybės priešams, “penk
vo< buvo takojams, drumsti visuo-: vra privalomos

menės tvarka neleidžiama;mokyklose).

ta. naci nei u

PAJIEŠKAU MOTERIES j
Ap'e 50 metų amžiaus, kusi sutik- ‘

Tek TRObridge

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaadao: 2-4 ir t-t

Nedėliosi* ir *-----
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HAKVABD STREET 
kam p. inman ii. arti Coatral skv. 

CAMBRIDGE. MASE

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

ir nuo 7 iki S.

392 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Tlefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
523 COLUMBUS AVĖ., 

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

«««t«**t*tt*♦»♦
l»«*
♦l
t

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

TeL K1R 7112

Paulina LnzeckasM.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge, Mas*.
iš pašalpų. Be to, didžiausi 

\is se miestelių tarnyboje moka- žmonijos priešai, įvairios li- 
v- , p -nuo 1" dolerių i gO« jrffi labiausia kamuoja
\patmgai adv. Bagociui; sąvaitę. dubininkus kuro

Ccmmunity Fund renka 
aukas.

—jie uždaromi koncentra- ■
cij'os stovyklose, balsuot. G-, i irPrakalbos įvy
realo lietuviu kliubo

nuėjo prie

oi moję pa- 
ažino Rusi- 

Lietuvos 
rezoliucija

i 101 i. i

ivarka ir žmonių nuoiai- 
ka salei buvo pavyzdinga.!V - • I
išskyrus tik pačia pradžia.; 
kuomet komunistai mėgino'

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LIETI VIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidurio Ligo, 

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

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

neturi DABAR TINKAM1AUSIS 
*2 progų higijėniškai užsilai- LAIKAS PATAISYT 

butuose. Be to, NAMUS,
senstant, pajė- PAS MUS JUS GAUSITE 

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENU. ALIEJŲ. STIKLU. 
I'LUMBINGU. Visokio smulkio 
reikmeno iš geležies. SIENOMS 
l’OPIEKU. Visokio reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš ga
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Squarc 
Uardicare Co.

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADVVAY,
SOUTH BOSTON. MASS.

Tei. ŠOU 4148

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdofl.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVE»

BOSTON. MASS.
Tel. Comn»onwea!tt» 4870.

bus samdomi rastmmKai, ijatams Dauderiams, taip 
jie bus imami iš šio sąraso jr visiems čia susirinkusiems 
paeiliui. Politikierių ar tar- norvvoodiečiams ir sve- 

Bortono uonnnunity rund pimnkų įtaka daroui gauti m
. .viso-:čia nereikalinga ir nieko ne- "j . _ , . ..

onmininkas pradėjo aiskin-,kįom? labdaringoms Įstai-:padės. " < . vakariene buvo turtinga
J, Kati Alontrealo lietuviai goms. kurios rūpinasi nelai- Tėvai, kurie turi vaikus ’j pupestingai pagaminta, 

išminko čia pasmerkti ime- mingTJ žmonių likimu. Yra b

unsma sukeltu 1 I1K; dabar renka aukas
JOS oi, -iljl.ii t....
užgrobimą- Lk 
priimta padu 
spaudai.

Išrinktas komitetas is bu
vusių delegatų, i km į Įeina 
21 ypata. Jam pave 
ryt Įstatus, kuziais toji drau
gija vaduosis Lietuvos Ne- “Omunist^ 
priguhriybės atstatymu

j..,..
baigusius vidurines mokyk- Jubiliatams suteikta \eitin- 

— - - - — po to buvogu dovanėliu.tuvos oKupantus. Komunistų , 3pįe 25.000 savanorių, dau- Į •asfkaip High School ir pa- P?v.a .... ,7
vac*as tuojaus pradėjo rau-; giausia moterų, kurios lan-Į našiai, turėtu paraginti juos _aJ 11 a*UC10*
moti. Bet policija tnuKsma-, po namus ir biznio Įmones'dalyvauti šiuose kvotimuo. Kar® bzsl”a1^ gražioj 

_ paėmė Įr isve. * prašinėdamos aukų. Iki šios j; e. Nereikia, kad vaikas bu- nuotalk°J- Lukšių Juozas, 
ciė. Buvo išvestas ir kitas ‘ --ąvaitės buvo surinkta jau: tu baigęs nei High Schoolę. -------------------------------------—
Komunistas, kuris negavo, $2.275,000. Iš viso norima i Gabus" vyrukai ir mergaitės, RI71ZIT TF/ęfVPI 
susivaidyti. Kalbėtojui ve-: surinkti 84,883.000. s^h^i n™ D U/VII 1 M Y trl

--a.j oan tuoiauLlGd-

Posėdi nebaigus Aušrelės jįau te^° sužino*i, kad tuo- 
lora.s vadovaujant J. Dir.idu ‘penktakoju policija 

tuojaus išgabenusi i koncen-

, baigę Grammar School, irgi

šeštadieny, vasario 1, ra-i 
tracijos stovyklą, kur jiedu ;dio programa per stoti WO-i 
turėsią sėdėti su kitais prieš- RL. 920 k. nuo 8:30 lyto: j

I

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-8 ir 7-S.

678 Massachusetts Ata,
(PRIE CENTRAL SKVERO l 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.Savo Laikrodžiui.,. t D j- i£ab šiuos kvotimus išlaikyt.L.etuwų Radio programo.. John j Roman '

Commander Stephen Da-j 
rius Post No. 317 The 
American Legion.

venų: zavejanciai suaama-1 
vo Lietuva, tėvyne musų ir i 
kitus 3 gražius kurinius.

Prieš uždarant posėdi,,, , .
auku su: inko tam reikalui iš i Kai'o pabaigos. . , .
deleįatu apie §40.00. Kon-i . gimtojo komunistų va- reikalu: (2) dainuos Elenai barbernė

' ' baigėsi aukotu; a° zmona buvo Pa?' Repšienė ir Kleofa Krasaus-<v3n Ase^ris-nesvXta. vert,
Rįojmane.” sako adv. Bagočius, kaitė iš Med

sėdėti su kitais prieš-' 
i valstybiniais gaivalais iki (1) Kalbės Dr. Jonas Rep-! — 

švs iš Cambridge sveikatos' CAMBRIDGE, MASS.
( .k. . /o, j?:-------- n —• o^rsIDUODA 2 KRĖSLU MO-

APDRAUSTl
PERKRAUS 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers >

Kama
įerencija
upu. RCP* ■ “ir verkdama maldavo, kad ' nios. Medfordo: (3) ži-p1-000-

i
132 CAMBRIDGE ST..
CAMBRIDGE, MASS.

H uajuettd flOUI!

Perklaustom 
čia pat ir į to 
Linas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROAinVAY.
SO. BOSTON, M ASS.

Tel. SOUth Boston 4618
Sara finai išvažiavo Pietų įj'os vyrą išgelbėti. Bet aš bu- 

Amerikon. j vau Įleistas Kanadon kaip
inžinierius Stanley Sara-kečias ir neturėjau jokios 

finas su žmona ir sunumi teisės i valdžios reikalus
sausio 23 diena išvažiavo i kištis.’

Sekmadieny, vasario 2 d.,' Reikalingas Darbininkas
radio programas per ta pa-i-ANT ŪKĖS. Pageidaujama kad n4. g.. n.on  .Z K... ketu Traktorių valdyt. Geram vv
cią ..tOil nUO 0.30 lyto bus' 3;.r!w,< nuolatinis. Atsiliepkite et

mo- 
<-yrui

. , . -------------- . _pkite grei-
sekanti: (ll Armonistas Sll- Gai- apie mokesty susitarsime laiš.

, C'1. . -- „^.i,a,s- j- I’ASTERNAK (5)vesti as Shatas is Hudsono: ->n Fhher st - - ' 7
Suimtojo žmona skundė- (2) dainininkė J. Sidariu-įRio de Janeiro. JĮ ten iš

siuntė viena Bostono didelė 
fiima naują fabriką Įrengti, 
apmokant jo ir jo šeimos ke-

si. kad jos \yras buvęs “gir- tė iš Hudsono: (3) dialogai J 
tas” ir nežinojęs ką darąs. “Netoli Profesoriaus” sulos IJ 
Bet montrealiečiai pasako- j Joras Krukonis ir Valenti-

Abu Sarafmai jaunystes gražiausioj Harmonijoj, 
dienomis priklausė prie Lie- , Bendrai imant. Alontrealo 
tuviu Žinvčios. ten jie išau- lietuviai esą inteligentiški ir 
go ‘ir pagaliau apsivedė.; pažangus žmonės. Didelė jų 5 
Abu kalba gerai lietuviškai,'da i i^ esanti atvažiavusi jau i* 
o p-nia Sarafinienė ir pui- Įs neprjklausomos Lietuvos; * 
kiai lietuviškai rašo. .Jieža-G1' Jankiusi tenai mokyklas.; { 
cėio parašyti žinių iš Rio de toaėl ji daug skiriasi nuo tu'»

• neirirtuokivs. .Mokestis trvra. Kreipki*; >• BU NSTRV’BS. ;;o4 Broad*aY'
(SOUTH BOSTON. MASS.

»

ir bene.rai is.Janen >
Amerikos tiesiog

Rietu musu ateiviu, kurie atvvKo
oH TP ieškariniais laikais.“Relei

vr ariia per draugūs. no ru'V valdžios. Nepriklau-
Linkime Sai alinam? svei- somos Lietuvos ateiviai val

kos kelionės ir geru pasek- i°.ia gražią

i5 •

A. J. NAMAKSY
Real Estą t c & Insurance

41J \v. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Te!. S«. Boston 0918 
KĖS. 251 CHESTNUT AVĖ.

Jamaica. Piain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

YVONNE’S
HOUSE OE BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė .Motery Gražio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham. Mass.
Tel. DEDham 1636

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room » 

BOSTON. Telef. Lafayette 2171 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

SOUTH BOSTON
CAFEMusų ekspertai peržiūrės ir:

Waipoie, Mass. pertikrins jį veltui. Jeigu reikės: Vincas balukonis ir sūnūs J 
pataisyti, tai mes už mažą kai- SMAGI VIETA PASIVAISINTI 

j ną pataisome. Užeikite pamaty-! „ VTvr < a t ttt-avt 
! ti musu nauju pasirinkimai Pas VINCA BALURONJ ;

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 
Puikų patarnavimą užtikrina

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

naują pasirinkimą 
BULOVĄ, WALTHAM, HA-į 
MILTON, GRUEN ir WEST-į 
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir j 
MOTERIMS. Musų krautuvė' 
Išgarsėjusi dideliu pasirinki-j 
mu dovanų. Užeikit šiandien! $ėti.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadnay, Tel. ŠOU 4649 

South Boston, Mass.

249 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

a
5
X
X

BLINSTRUB'S

Village & Orill
lietuvių kalbą. C^^-^^^-sosrjttooeeeooeoaeooeeeeeoaeeoooeee&^socee©^ §

mm siiume Brazilijos kraš^isi moka rašyti ir beveikiu 
■Įe. Draugas. tsi skaito laikraščius.

• —- iiiausia yra mėgstamas
R. Stevensome/ic išvažiavo i.-ivis’’ ir jis via daueiausia

Flcridon. Montreale išsiplatinę:-

••Kc- K 

Eina į &

L Street Liquor Store, Inc.
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT I BLINSTRUBV VALGYKLĄ.

Sau.-io I!; dit :.ą p. Lozii--taipgi "Naujienos.” "Nau-jS 
iija Stevensoiiienė. Jor.O; joji Gadynė " "Tėvynė,” ir.

LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVĖ
Charles Stravinskas, Mgr.

tever.-i.r.o ž-aona. įsvazia- suprantama, katalikų laik-.g 
iGiridon pa-i- raščiai. Komunistiškų Iaik--x 
iatas savaičių laščia iš Jungtiniu Valstijų ia 
uvo nuvykę-* Kanada neįsileidžia, norsįS 

i ne-

vo r-aua-ton
o

• uu ■ 
du 
žilio 
ilki

K e 
nai

f •’
ne J i V k' - V 1

nes tui 
nfb.lp}

Ji ■n,į.-. ,a’>u- savams komunistams ji m—-n 
kariu! iš\a- draudžia laikraščius leisti, oSdideli vištų] Lietuviai socialistai turiiS 

ūki Ilaiabdpk:. D’ c. Ste-pubai t»eią vaidą tarp Mont- į’i 
\ei:>'-nui iuj.i .a .up pat:-;rea:o a loviu. L \adovau- 
ko, kad sugryžęs ir žmonai ja i;- vietos lietuvių kliubui. 8 
patale tenai h..važiuoti, į Lietuviai katalikai esą lie- *

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI. 
HILLCROFT RYE DEGTINĖ—100 Procf $1.79

Bottksl in Iiond — 4 metų sena kvorta

SINGLETON VYSNIOFKA 5th $1.49
CASABEL Importuotas Vynas 5th $1.00

VAID0VIUS-FL00R SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

Floor Show susidės ii žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDftLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROM A.

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 1147

195 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
(J. STRIGUN’O NAME)

Kampas D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

^osoeeeoeeooooeoeeoeeeoeeoooeGooeseesosoooooooosoo?,.’ v, W •

\
< 9 e • •eeee«e*r

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryta iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

{ Tel. 2S624 Gyv. S11S2

• DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki lt 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
< Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 

Č } mu Jaiku sugrąžinu šviesų. Itag-

UšfeSiž: Š £?« SS MM M S Z- XX S'» XXX * t'XX X>R,

X'
j:

į

..M
5
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■
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«žeminuoju ir priskiriu akinius.

j 114 Summer Street,
LA1VRENCE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

fe'£

TdcphoiM
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKV AGENTŪRA. 
Kair.os Stebėtinai Pigios.

l>><kli pagerinimai ir 
Hjdraulic Brokais.

Mife 
£ 

K 
Š. 

g: 
i1

TAIP-.;: TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

l^DiRBYSCIU- 
Pcler Trečiokas ir 
Joc kapoėiunas — t-avininkaL

Taisymo ir femoastrastaM oMa: 
I HAMUN SIMOR 

Eanp. EaM Rghth 8L,

• p • ,•




