
»

s i f

KELEIVIS 
DAEBO tMONlV UUEBAITIS

Amerikoj**
pietų Amencoo vamjMN,

Kanadoje Iv Utur .7........ «EM
PfMMMBSVStS BMSi EMtS*

Amerikoje ...................................J1.2S
Kanadoje ir kitur ui Suvienytų

Valstijų ................................. 21.60
Apskelbimų kainų kluaaUt laišku. 
Kreipiantis su kokiais ners reikalais 
adresuokite:

K E L B I T 1 S 
233

KELEIVIS
THE TRAVELER ------------------------- ---- LITHUANIAN VVEEKLY

NO. 6 Keleivio Telefonas
SOUth Boetoa 2671

SO. BOSTON. FEBRUARY-VASARIO 5 O.. 1941 M.
“Entered as Second Class Matter** February 23. 1906. at tbe Post Office at Boston. Mass.. under tbe Aet of March 3. 1871

Keleivio Telef. 
SOUth

KELEIVIS

in tho United State*.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Kates 
on Application.

KELEIVIS 
233 Breadvay. So.

2071 METAI XXXVI

Vokietija Spiria Japoniją 
Pulti Jungtines Valstijas

Albanijoj Siaučia Afrikoj Artinas Le- Pernai Amerikoj Zu- 
Baisus Mūšiai. miamas Mušis. į vo 96,500 Žmonių. !

Graikai ima viršų ir artinasi Italai sutraukė 50,000 karei- Į St žeista nelaiminguose at-i 
______  prie Valonos. _ vių prieš anglus. sitikimuose 9,000,000.

_____  Paskutinėmis dienomis Išmušę italus iš Egipto ir Pereitais 1940 metais
Ir todėl jis gąsdina Ameii- ifefe? verd^ .fej P'damiesi Paskui, juos Libi- Jungtinėse Valstijose buvo

kad ii n«wlri«fn «iivn lai- kaknos kovos. Matyt, italai jcs pajui iu, anglai paėmė daugiau žmonių užmušta
vn Analiinn dn«ti visi ^avo žymių sustiprinimų, iau tris italų tvirtoves—ir sužeista visokiose nelai-
YV . g .M81.? nes pradėjo pulti graikus Bardiją. Tobruką, Derną— mėse. negu Francuzija ture-

Unijos Laimėjo Didelę 
Bylą Vyriausiame Teisme

verda labai at-vvuauuesi uasam .uos tam-eiuninuiese vau^ut^e ouvo ■ i kinkyti tos upės vandens jė-
Įgą ir gaminti žmonėms pi- 
•gią elektrą. Tas baisiai ne
patinka elektros trustui, to
dėl jo pelnagrobiai susita
rė su vietos gubernatorium 
ir pašaukė valstijos milicija,

čiai iš kailio neriasi, kad su- u' «“8i*.«eu*isvei.. ua- oaievy voui.ch, perimi y j u s j g Tribunolas dar durtuvais išvaikytu
laikyti Amerikos pagalbą £'*£ f’al fe?'fe,, » feazj, a00 žmonių Amerikoje bu- Waįlingtone šį panedėlį WPA darbininkus. dirbin-
Angilijai. Tuo tikslu jie pral febin -n jfe fe fefe Y“ >r su- \lfe rįikįmin! čius plie to projelao. Fede-
dėję dabar spirti Japoniją, p envaj*- od-dddsavo kareivių w keti- žeista. ... m gus Amerikos darbininkams ralinis teismas Okiahomo-
kad ji tuojaus apskelbtų X « fe? t .'’fe , *v- Paskutln,°- . Is .to ?ka>«aus 43 400 įrcndimus butent; valstijoj išleido indžionkįi-
morJL-o; iorL.nr, net 12 kontratakų. S} pane- Taigi čia laukiama spren. žmonių žuvo automobiliu , , , , , . ,
užm,ka Amerika <**« graikai lO.m.viiy džtaraojo mūšio. Jeigu ang- nelaimėse ir 15.500 kito: ..L Kad algų-valandų Įsta- ną pnes guhernatoų n uz-
d»ii£r nao-elbėt Antrinai kalną Klisuros šiaurėj, lai Bengazį paims, tai Itali- kiose susisiekimo katastro- ^mas» kitaip žinomas kaip darbu- ni.:„ a, /

šf imn^taa nldSė Te- Paėmė nelaisvėn kelis šim- jos impžrija Afrikoj bus jau fose. Vagnerio aktas, neprastą- ata= darbus p i, upes.. Gu-
Sj pranešimą padare le-į .^j • nem«ža karo ^nvnd Karianti Afrika vra Komimso visokius no lauJa Jungtinių Valstijų bematonus >u kitais pluto-xas valstijos kongresmanas „fefe fe, ‘u - !' Kadangi Atrika yla Namuose visokiuose ne- dviisiai tf kratais kreipėsi i Vyriausi

Luther Johnson, komiteto me<taife feos is Stru-a skuta nuo Italijos jure- laiminguose atsitikimuose konstitucijos atarai ir F”. I J . .
. „ ----------ū'> : .'"'L" • n-zc'onin w>ikaiam« narv-s 8OS (Jugoslavijoj) sako, ims, o jūres kontroliuoja an- užsimušė 34,o00.gi, bet ji negalinti jų Pfefe 4 hnimp nrinazinti” kad graikai pasiekė jau Va- glu laivynas, tai iš Italijos Prie darbo žuvo 17,000. , , .

imti, nes netunnti tiek k “kad musu šalk via lonos Banką ir iki paties fašistai negali pristatyti sa- Automobilių nelaimėse duotas kaip atsakymas nl-n«vma atnwtP i-
gu, o Amerikoje veikia neit- J . pavOius mums Valonos miesto jiems belie- viskiams jokios pagalbos užsimušė daugiausia jaunų nal .^ko medžiagos kom> • jų -y ą 
ralumo įstatymas, kuris pavoju e Pavojus mums tiR 1Q Tą miestą i Afrikoj vį ui Hi^ nu. žmonių Urps21 ir 25JmetJ pamjai is Georguos vaįsti- ndzionksinas pasilieka ga-
fcč&rf ™£m!5 hJSuESd faSybėsdatai daro j^po- Luo!??itaIams į pagalį amžiaus. Vagnerio akų Reikia pasakyti, kad Ro-

konstitucinį” įst a t y m ą. mos katalikų bažnyčia irgi

JEI AMERIKA NEPADĖS. 
ANGLIJA ŽŪSIANTI.

Bet Hitleris tnimoja 
dinsiąs Amerikos laivus, jei
gu jie veš anglams pagalbą.

Kongrese dabar yra svar
stomas Roosevelto adminis
tracijos bilius teikti 
jai karo pagalbą, nere 
laujant iš jos tuojautinio at
lyginimo. nes jos ištekliai 
jau išsekė. Bilius siūlo “sko
linti ir nuomoti” Anglijai 
reikalingus ginklus. Ameri
koj dabar esą pagaminta 
Anglijai 2,000 karo orlai
viu. kurie jai labai reikalin-

Angli
ereika-

janciai
ginklą,

nuskandinaiši, 4vattę Kongrese bu- fefefe-feSU V°-
vo padalytas pranešimas, prieš graikus orlaivius, tan- jų. šitose operacijose apie kiečiais.
ioe vokiečiai su’italais sta’ kus’ ai heliją. liepsnasvai- 100,000 Mussolinio fašistų Kaip praneša National 
J.s fe - džius ir durtuvus. —1 ---------’------

KATALIKŲ BAŽNYČIAI 
SUDUOTAS SKAUDUS 

SMŪGIS.

Teismas uždraudė vaikų 
darbą, už kurį stojo 

Romos trustas.

jeigu ji ant vietos niją visokį galimą spaudi- orlaiviai
k ..* ::______r. ma kad ii nrad£tn nri<»« anS1M orlaiviai.

mis smarkiai bombarduoja' daug savo orlaivių, kurie už-

neužmoka už j) grynais pi
nigais. Užmokėjusi pinigus, 
ji turi pati ginklus pasiimti 
ir pai-sivežti. Amerikos lai
vams draudžiama tokias 
prekes gabenti. Taigi šitą į- 
statymą Roosevelto bilius . .
reikalauja dabar atšaukti ir i negalvoja.^” 
teikti Anglijai pagalbą be 1 Rašant mums 
tuojautinio atlyginimo. Bi
lius siūlo duoti tokią pagal
bą ne vien tik Anglijai, bet 
ir Graikyai, ir Kinijai, ir ki
toms šalims, kurios kariauja 
arba gali da pradėti karą 
prieš diktatorių “ašį.” . ..

Svarstydamas šį bilių, privilegiją 
Kongresas kviečia visokius 
karo ekspertus ir paprastus 
visuomenės veikėjus, kad 
jie pasakytu savo nuomonę

mą, kad ji pradėtų prieš ... x. . - t . a.......
mus karą. Jeigu Anglija su- . . n j- ' ^1VUS tie® Afrika. Jei tikėti
klups, kaip suklupo Francu- Anglums Padėsią 36 i Berlyno ir Romos žinioms.
zija Japonija įdės būt į- Imi <li . , štraukta i kara tain kain Ita- LdttvUl. orlaiviai sunaikinę tenai 6
liia buvo įtraukta^ Pavojus New Yorko dienraštis.;ar 7 anglų laivus. Bet var- 
yra. ir teįil niekas Sp “The Worid-Telegram ” iš- giai tas išgelbės italus Afri- 

spausdino žinią, kad 38 Da-įkoj.
šiuos žo- nijos laivai, kurie turi 250,

ri<^A^UjŽ5 til^H Kū- Kompanija teigė, kad‘jokia gavo skaudų antausį, nors b
TO Užsakymų. valdžia neturi teisės leisti netiesiogini. Matote, Kon

džius, žinios iš Washingto- 000 tonų talpos ir dabartį-» Kruvinos KįOUŠės 
sako, kad žemesnieji niu laiku stovi Jungtinių ino

Kongreso rūmai priims šį bi-Valstijų uostuose, neužilgo; Pietų Afrikoj. 
lių šią sąvaitę, gal būt penk- busią pervesti Anglijai ir, Sumišimai prasidėjo “penk
tadienį. Bet Senate ginčai pradėsią gabenti jai veika-; takojų” organizacijos 
gali užtrukti ilgiau, nes Se- lingas prekes. Šį planą turė.; mitinge,
natas turi neribotų diskusi-^anti^da^užgirti Washing-j johannesburgo mieste,

PETA1N PRIVERSTAS 
PRIIMTI IŠDAVIKĄ 

LA VALI.
duoti Anglijai tokią pagal- Jau buvom rašę. kad

0Irr r iaz i -i. -ą- . j ; Pietų Afrikoj, kuri priklau- dirbtuvėse Wagnerio įstaty. svari
• v7^Ua p.iasris pndu-go Angjįjai pereitos sąvai- mą, užtikrinantį darbinin- mėji 
įa. kad Anglijai busią pei- u^g pai)aįa()je kilo kruvinos kams teisę organizuotis. 9

tie Danijos laivai, - ria^į ^rJkurias apie i50 šio!
bar stovi Pietų A- civįiįų jr kareivių buvo su- pasisi 
uostuose. Jij tenai žeisUy Pasirodo, mat. kad 1.78(

na 
duoti 
kurie dabar 
merikos

.. . . .. įstatymų, nustatančių darbi- gresas yra išleidęs įstatymą.
Jl* .yr* pne>1?*“, un.,,om# ninkams atlyginimo mini- kuris draudžia išnaudoti ne- 

ir Wsgnerio Aktui. mumą ir darbo valandų pilnamečius vaikus prie 
Fordas jau kelintu kartu maksimumą. Čia reikalas samdomojo darbo. Bėv šitą 

gauna nuo valdžios per no- esąs kompanijos, kuri sam- įstatymą turi da užgirti at- 
sį. Jis norėtų statyti apsau- do darbininkus, o ne vai- skiros valstijos, kad jis galė- 
gos tikslams orlaivius, tro- džios ar Kongreso. Šitokio tų tapti konstitucijos Drie
kus ir automobilius, bet vak nusistatymo laikėsi didelė du. Gi katalikų kunigija 
džia neduoda jam užsaky- Amerikos kapitalistų di- jam griežtai priešinga ir kai 
mų, nes jis priešingas darbi- džiuma. Dabar gi Vyriausis tik kur tas įstatymas eina 
ninku organizacijoms ir,Teismas šitą klausimą iš- balsavimui, kunigai agituo- 
nuolatos bylinėjasi su fede- sprendė ir kompanijos jau ja, kad katalikai balsuotų 
valine Darbo Santikių Tary- negalės Wagnerio Aktui prieš ii. Todėl daugely vals. 
ba. kuri nori įvykinti jo priešintis. Tai yra labai tijų da tebeegzistuoja vaikų 

bus darbininkams lai- vergija. Bet šį panedėlį Vy- 
mejimas.

ę organizuotis. o. Antras svarbus Vy-
Šiomis dienomis Fordas riausiojo Teismo nutarimas 

iulė pastatyti valdžiai buvo tas, kad darbininkų 
780 troku pigiau negu unijos negali būt skundžia-

i jausis Teismas nusprendė, 
kad vaikų darbas negali būt 
siuntinėjama- iš vienos val
stijos į kitą. Tuo budu audi- 
nyčios ir kitos pramonės ša*

į ‘IS

Sricialistų Partijos palas 2^? v^Mam^a^STau^i^^ »itlcriu. * fe iaA JS™“
Norman Tnomas. kuris iš

Motor Korporaci- •» Trečias sprendimas bus tokia, kad tos valstijos, 
ji m i.nm. imiikiv - .... uzni°kėta darbininku naudai buvo pa- kurios iki šiol vis atmesdavo

paieikaiavo, Kad tas išdavi- m »» k‘•. »iasiim«ian- :so«n*u‘ Fere^ penktadieni $10,298,128. Si fnma ran- įdarytas audėju algos klau- vaikų darbo įstatymą, dabar 
yra karams prie.;S“ l»l*S Paleirtas, »^etain Taryba Iran u pauimjlan olr niz? ija turėjo mi-dast Oetrorte, Fordo paso- simį. Einant Vagnerio rsta- turės kuo greičiausia jį pri-

reikalavo, kad tas išdavi- La^’^danri ją “Danų„Tautos:

SS’lfiiSZ jfįaiėidX" DSS "Hftkrfe « ant savę atsakomybę už 
w bet SK paskalavo, kad Iąrvaiis Jarvų Angl.£. perdavr- 
ka. kad be Amerikos PMal-;fe ^S^kTUdT <M11T? pSrimą 2?

S° Kain žin>
kalinga 'labai greitai, nes "es okupuotai Francuzijoj Danua dabar yra okupuota 
jeigu Kongi-esas pradės gin- • Padėjo organizuotis ko- U- ______
čvtis, tai vokiečiai tuo tarpu guharąi (Francuzijos fasi- cppooniNA VISA ITA- 
galės-užimti Angliją. Visi gai) ir agituoti uz Lavai}. SPROGDmA^VISĄ ITA 
šios šalies ministeriai. de- Pętain pabijojęs, kad fasis-

. . . ,________ — Wagnerio įsta- _ „ .
kuris buvo skelbia- neje. Hymu, Darbo Santikių Taiy- imti, nes kitaip nukentės jų

mas kaip “grynai kultun- , ba yra nustačius, kad pieti- pramonė. Tai bus skaudus
nis ir “nepolitinis’ susirin-PRF^^NTAS GALI PA-^Rė?e valstijose audėjams antausis popiežiaus kardi- 
kimas. Tokiomis skraistė- IMTI DIRBTUVEI. butų mokama ne mažiau nolams ir vyskupams, kurie
mis, žinoma, penktakojai vi. Kadangi Fordas iki šiol kaip 32’2 cento per valan- iki šiol taip atkakliai sten- 
sur savo veiklą dengia. Mi- neįsileidžia Wagnerio įsta-Jdą. Milioninėms a
tingui pasibaigus, jo daly- tymo patvarkymų, ir kadan-, korporacijoms pasirodė. 
viai tuojaus susirėmė su ka- gj f|ėl to valdžia atsisakė kad toks atlyginimas darbi- 
reniais ir prasidėjo riaušės, duot jam $10.000,000 užsa-* ninkams yra perdaug dide- K 

ai laikraščių atsto- iis, ir jos apskundė šitą pa-

audimo gėsi išlaikyti vaikų vergiją.

CTakuoja CIO.
LU AFRIKAI ; reniais ir prasidėjo nauses. duot jam $---------------- ’ ‘ ' *

c,,. ........ ..... v.^.- . . — . . ... v . ;Kareiviai išmušė dviejų laik kymą, tai
partamentų sekretoriai, ku- tai neapskelbtų Lavalį Fran- lelija turi prisigrobus, raščių spaustuvių langus ir vai VVashingtone pastatė tvarkymą Vyriausiajam Tei- C;

yra gerai apie Europos «BW» diktatonum rr ne- Afrikoje laba^daug žemių. norejo išardyti tos organi- prezidentui Rooseveltui smui kai,, “nekonstitucinį." Yjihta į,S Tfrak 
zacųos buveinę, bet policija klausimų, ką vyriausybė ma. Teismas ir čia išsprendė b.v- dJ££ dafe' 
neleido. Tvarkai atstatyti no su Fordu daiyti? Roose- lą darbininkų naudai. MfchiglnoP kongiesmar aš
buvo pasaukta, (mlicrja .s:veltas atsakė, kad vyriau- 4. Ketvirtas sprendimai Hoffm^ pakėlė KongreS

_ diktatorium ir ne
Padėti* pa7n7orTOUoti7"tvirti- pradėtų karo prieš Anglija. Pietryčių Afrikoj ji turi 
na. kad Hitleris mošiasiTeleistas, is arešto, Lavahs Somahją, Eritrėją ir Etiopi; 
Dulti Angliia nii-ma negu ia tuojaus išvažiavo Paryžiun ją, gi Šiaurės Afrikoj ji turi >asieks Amerikos pajdb!? ir £1 šiol tenai darė planus Tripoliją su Libija. Dabar

lie

_____________________ _ __ su hitlerininkais, bet šią są- anglų orlaiviai
AMTU ai APSUPO 200000 yait?JaM sug»y?>4» j v?«hy sprogdinti italų pozicija

u.adXi^’lukinir?'i^te!i'J *r ,i!<U' ^.Salinti paimti ir paira- 1)UVO skaudus smįis < 
Pžw1i2!sesb k d s'anti kiekvieną dirbtuvę Į,umosreakcininkams ii

ir užimsiąs ministerio vietą, visose šitose kolonijose. Ka.'
---------------- dangi tos kolonijos yra toli

Vėliausios žinios iš Afri- VOKIEČIAI UŽMUŠĖ viena nuo kitos ir atskirtos; 
kos sako. kad Italijos kolo. DAUG ITALŲ. svetimomis žemėmis, tai ita-
njjoj Eritrėjoj ang ai apsu- Anglai praneša, kad išve-

MUSSOLINIO FAŠISTŲ. NUSKANDINO 7 
LAIVUS.

Iš Jugoslavijos

Okla- klausima, kodėl prezidentas
, ... ... ------------------------- ----- ir ix?l- Rooseveltas nieko nedaro

it ai 11 k?1?/’el.ka,ams’J?1?11, Jossa*uagrobiams. Roosevelto ad. tiems streikams pašalinti. 
ITALŲ vminkai ar ^vininkas ne-ministracija toj ^1^^ sta. Jis |MUStat€ klausima taip: 

noies su valdžia ko-opemot. to ant Grand River upės už- “Ar mums daugiau reikalin- 
NAU tvank^ kad butų galima pa- ga šalies apsauga, ar CIO?”pranesa-

AMERIKOS

Barentu miestą, svarbų stra- IS FRANCUZIJOS BOM- Japonijos duona yra ry- 
teginį punktą Eritrėjoj, apie BARDUOJA ANGLIJĄ, žiai, ir tų ryžių jai jau pra- 
40 mylių nuo Sudano lube- Pereitą sąvaitę vokiečių dėjo stigti. Iš Tokijo prane-i

PASKYRĖ $350,C00,030 
LAIVŲ STATYBAI.

KANADA SIŲS DIDELĘ 
ARMIJĄ.

Kanados premjeras King 
kad šįmet Kanada pa

didinsianti savo laivyną iki 
laivų ir nusiusianti A11- 

didelę armiją su tan- 
orlaiviais.

gyt daugiau už kitą. lingi karo tikslams.

Pereitą sąvaitę mirė VVil- brangmenas surašytų ir są- Valstybės departamento 
liam McAdoo, buvęs prezi- lašus nusiųstų “kultūros pa-;sekretorius Hull mušė Will- 

kabineto na- minklų apsaugas įstaigai.” į kiui telegramą Anglijon, 
metu ir Žmonės kalba, kad tai reiš-;kad jis greitai grįžtų namo, 

ilsono dūk- kia. jog bolševikai yra nu-j nes jam reikėsią paliudyt 
turėjo jau 77 tarę visas tas brangmenas i Senate, ką jis Anglijoj ma- 

metus amžiaus. j konfiskuoti. Į tė. Willkis grįš orlaiviu.
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žmonių

Graikijos Karo Vadai

KAIP SOCIALISTAI VY
KINTU LIETUVOJE 

SOCIALIZMĄ?
Baitimorieiis adv. Nadas 

Rastenis, kitąsyk prigulėjęs 
pi ie socialistų, o dabar san- 
dai ietis, parašė anądien 
“Vienybėj*’ ištisą eilę klau
simų “Naujienų” redakto
riui drg. Grigaičiui. Suglau
dus, jo rašinio turinys toks: 
Socialistai dabar nesutinka 
su komunistais, kurie smur
to keliu, su svetimos valsty
bės armijos pagalba, nuver
tė Lietuvos valdžią ir Įvedė 
savo diktatūrą. Bet komuni
stai padarė taip eidami 
Markso nurodytu keliu, o 

Markso mokslą pripažįsta ir 
socialistai. Taigi tegul P. 
Grigaitis, kaip socialistų va
das. paaiškina mums, kokiu 
budu socialistai vykintų 
Lietuvoje socializmą, jeigu 
bolševikų metodams jie ne
pritaria? Kaip socialistai 
sutvarkytų žemės ūki, ką 
padarytų su privatine nuo
sa wbe. ir taio toliau?

Į tuos p. Rastenio paklau
simus drg. Grigaitis atsako 
taip:

"Kai socialistams Lietuvoje 
pateks i rankas valdžia, tai 
reikš, kad tokia yra valia Lie
tuvos žmoniu — valia, pareik
šta demokratiniu keliu. Nes 
socialistai, pirmu-pirmiausia. 
yra demokratai. Demokratija 
jiems yra taip pat svarbus da
lykas. iš tiesu, tai dar r.et 
svarbesnis, negu socializmas. 
Kadangi jų Įsitikinimu, (taip 
pat. kaip ir mano), socializmas 
be demokratijos yra visai ne
įmanomas. o demokratija be 
socializmo yra galima—ne tik
tai galima, bet yra ne vienoje 
vietoje virtusi gyvenimo tik
rove.

"Socializmas yra ne demo
kratijos antitezė (priešgyny
bė). bet jos papildymas, pra
plėtimas. pilnesnis realizavi
mas. Socializmas yra trumpai 
kalbant, pramoninė demokra
tija sujungta su politine de
mokratija.”

Pagaliau drg. Grigaitis 
pataria p. Rasteniui susipa
žinti su Lietuvos socialde
mokratų partijos programa. 
Tenai yra nušviesta jų pozi
cija visais opiais Lietuvos 
klausimais.

Tai yra geras patarimas. 
Lietuvos socialdemokratų 
platforma yra plačiai išdės, 
tyta ju partijos 1926 metais 
išleistoj brošiūroj “Ko So
cialdemokratai Eina i Sei
mą.” (Spausdinta “Raidės’’ 
spaustuvėj, Kaune.) Štai 
keliatas jų pagrindinių rei
kalavimų tais metais:

Amnestija politiniams ka
liniams ir kareiviams.

Darbo ir duonos badau
jantiems darbininkams.

Pagalba naujakuriams ir 
plecminkams.

Šalin aukštuosius muitus 
ir neteisingus mokesčius.

Už teisingą ir nepriklau
somą teismą.

šalin reakcininkus nuo 
liaudies švietimo.

Laisvė ir pilnos teisės sa
vivaldybėms! (Bolševikai 
dabar * savivaldybes visai 
panaikino.)

Pilnos teisės tautinėms 
mažumoms ir Klaipėdos 
Kraštui.

Šalin militarizmą, kuris 
tik reakciją palaiko, bet 
Lietuvos apginti nuo sveti
mo priešo negali!

Laisvė visoms darbininkų 
organizacijoms!

Vilniaus klausimu social
demokratai sakė: Vilnių 
mes galime pritraukti prie 
Lietuvos ne ginklu ir aklu 
užsispyrimu, bet pavyzdin
gu vidujiniu susitvarkymu 
pas save namie, ūkio pakė
limu, demokratines tvarkos

Įvedimu ir darbo 
gerovės pakėlimu.

Kas gi gali pasakvti, kad 
šitie reikalavimai nebuvo
geri?

POLITIKOS KLAUMAIS 
ŽMONES NEGALI SU

SITAIKYT.
i Kai kas mano. kad politi-. 
kos klausimais tik lietuviai 
liejasi tarp savęs. Ištikrujų 
gi ne geriau yra ir tarp ame
rikonų. Yra labai opių klau

simų. kuliais nesusitaiko 
i net tos pačios srovės žmo- 
' nės. Paimkime, pavyzdžiui, 
i republikonus. Jų kandida
tas i prezidentus, AYendell 

AVillkie, rinkimų metu varė 
labai atkaklią propagandą 
prieš prezidentą Roosevel
tą. Dabar gi jis padavė savo 
oponentui ranką ir padeda 
jam dirbti valstybės darbą.

! Republikonų tarpe šito dė-j 
; lei pasidarė didžiausia nuo- 
į monių suirutė. Vieni jų gi- 
; ria AVillkie kaip “gerą spor
tą” ir "dideli žmogų,” o kiti 
smerkia kaip “išdaviką.” 
štai. vienas tokių fanatikų 
rašo Bostono “Heralde:"

“Perskaitęs tamstų laikraš
ty E. A. S. laišką, aš noriu pa- 

į sakyti, kad ir aš buvau vienas 
: iš tų. kurie dirbo ir balsavo už
į Willkie.

“Ir aš buvau apgautas kar
tu su tais. kurie tikėjo, kad 

i Amerika jam rūpėjo pirmu- 
; čiausia, paskiausia ir visais 

laikais. Ners kartais aš turė-
! jau ir abejonių...

“Dabar .iau visi matome, į 
į kad \Villkie yra toks pat išda- i 

vikas kaip ir Rooseveltas. A- 
i budu jie išdavė Amerikos 

žmones i svetimos valdžios 
! rankas... Motinos, pabuskite.
? gelbėkit savo sūnūs nuo sveti-
> mo karo kcl da nepervėlu...”

O kitas repubiikonas ten 
pat rašo apie AVillkie štai 
'ką:

“šeimynos laimė ir pasise
kimas priklauso nuo to. kiek 

: jos nariai gali susitaikyti sun
kiais ir svarbiais klausimais. .

“Man lygiai taip dabar iš
rodo \Villkio susitaikymas su 
Rooseveltu. Pralaimėjęs rinki
mų kovą. jis neverkia savo 
kempėj užsidaręs, kaip kiti 
repubiikonai daro. Jis nuošir- 

. džiai stengiasi daryti taip, 
kaip jis žadėjo Amerikos žmo
nėms per rinkimus.

“Jisai kovojo už prezidente 
vietą, kaip nekovojo niekas ki
tas. Tačiau kovą pralaimėjęs 
jisai nori būt geras sportas ir 
Į savo oponentą sako: ‘Jis yra 
musų prezidentas ir aš remsiu 
ji kiek aš galiu, kad palaikyti 
šalies vieningumą'.

“Ir jis dirbs nuoširdžiai liet 
koki darbą, kad padėti Ameri
kai. Jeigu progos jam nesisiu-* 
lo. jis pasidaro progų pats. 
Žmogaus vertybė pasireiškia 
tuo, kaip jis priima savo lai-

Tūli
žmonės pasidaro dideli vien 
tik paėmę viršų. Labai maža 
yra tokių, kurie gali iškilti 
pralaimėję. Prie tokių pri
klauso Willkie.”

Mes paduodam šitas eita. 
tas ne dėl to. kad parodyt 
buvusiam republikonų kan
didatui savo pritarimą ar 
nepritarimą, bet kad pa
brėžti faktą, jog politikos 
klausimais visi žmonės nie
kados nesusitaikė ir ne*uti- 
taikvs.

mejirr.ą ar praiaime.umą

MILŽINAI IR NYKŠ
TUKAI.

“Vienybėj” Juozas Tys
liava kalba apie milžinus ir 
nykštukus. Esą,

“Kaip visur, taip ir pas mus 
yra milžinų ir... nykštukų.

“šiomis dienomis man teko 
girdėti kalbant (per radiją) 
Padarewsk). Apsiverkt senis.

KELEIVIS, Sa BOSTON

Kaip Rusijos bolševikai andai gavo lupti Suomijoj, taip dabar Italijos fašistai gauna i kai
li užpuolę ant mažutės Graikijos. Graikai ne tik išvijo užpuolikus iš savo žemės, bet nugrū
do juos Albanijon ir tenai atėmė iš jų jau keliatą svarbių tvirtovių. Graikams dabar vado
vauja šit trys vyrai, kurių atvaizdai matosi šiame vaizdely. Kairės pusėj sėdi: Graikijos 
karalius Georgas, o dešinėj—graikų armijos vadas gen. Papagos. Vidury sėdi anglų aviaci
jos vice-maršalas J. H. D’Albio.

pie savo tautės POLEMIKA IR KRITIKA.kalbė uamas 
tragediją.

“Tiek Paderetvskis. tiek Si- į 
helius—ne tik dideli muzikai,’ 
bet ir dideli patriotai.

“Ar tą pati galima pasakyti 
apie Lietuvos muzikus?

“Toks Pąderetvskis, 
džiui. verkia dėl
tragedijos. Tuo tarpu

“JUS SAVO NOSIES NE- sako. Jie taipgi nepaaiški- 
KIŠKIT, O MES SAV AJĄ na, kokiu budu tas laiškas 

K1Š1M.” pateko Į jų rankas. Jeigu tas
žmogus yra “suklaidintas 

Komunacių “Laisvė” 21; fašistų-socialistų-klerikalų.”
nu

KODĖL MŪSIŠKIAI KOMUNISTAI NE- 
VAŽIUOJA Į STALINO KARALYSTE?

Bolševikų “Laisvėj,” 22 už dienos uždarbi? Tik pen
iausio laidoj, tūla M-tė ra- kis ir pusę. O Amerikoje, 

įšo: “Mėsos kainos skrenda kur darbininkas uždirba 6 
i į padanges, ruošia ligom ir dolerius per dieną, tuzinas 
! mirčiai puotą.” Ir toliau ji kiaušinių kainuoja 25 cen- 
Į pasakoja, kad darbininkų tus. Už dienos uždarbį žmo- 
šeimynos buržuazinėj Ame- gus čia gali nusipirkti 288 

iaušinius, kurių ir per mė
nesį nesuvalgys.

lr visa to akyvaizdoje bol- 
evikai nesisannatija pasa
kot. kad Amerikoje dėl mai
sto brangumo darbininkams 
Tręšia “ligos ir mirtis,” ir 
kad apsisaugoti nuo tokios 
elaimės galima tik sovietų 

‘tvarką” čia įsteigiant.
Įvedus Amerikoje sovie- 

išką “tvarką,” tikrai gal su- 
ilauktume skurdo ir bado, 

kokį dabar kenčia darbinin
kai po Stalino “saule.”

Jeigu sovietuose ištikrujų 
jutų tokia laimė, kaip bol
ševikai pasakoja, tai kodėl 
jie tenai nevažiuoja? Ko jie 
'ia niukso tokiose sąlygose, 
kur dėl maisto pabrangimo 
ie mato sau tik “ligas ir 
nirtį?”

Jeigu aš žinočiau tokią 
šalį. kur galima geriau ir lai
mingiau gyventi, negu Ame- 
ikoje, tai. tikėkit man, ma
lęs čia ir pririšę neišlaiky- 
umet. Išvažiuoti iš Ameri
kos juk labai lengva. Iš so- 
vdetiško “rojaus” darbinin
kas ištrukti negali. Viena, 
iis neturi pinigų kelionei, o 
antra, “mylimiausiojo va
do” Stalino žvalgyba ne

leidimo už
sienin išvykti. Amerikoje 
gyvenantiems komunistams

j riko j dabar tikrai turėsian 
' čios mirti badu, nes Šime 
kiauliena jau 26 nuošim
čiais esanti brangesnė negu 

i pernai buvo; jautiena pa
brangusi 20 nuošimčių, ver
šiena 12 nuošimčių ir tt.

Šitais savo “nuošimčiais’’ 
bolševikų laikraštis kursto 
savo skaitytojuose maišto 

S dvasią prieš Ameriką. Jeigu 
j ištiesu darbo žmogui gręsia 
• bado mirtis, tai kaip galima 
įsu tokia tvarka sutikti? Ją 
j būtinai reikia nuversti ir su
naikinti, o jos vietoje pasta
tyti sovietus.

Tai toks yra tikslas to 
straipsnio.

Bet kodėl bolševikai šito
kias nesąmones rašo? Ne
jaugi jie mano. kad darbi
ninkai nežino skirtumo tarp 
Amerikos ir Rusijos gyve
nimo? Tiesa, kad paskuti
niais laikais mėsa Ameriko
je truputį pabrango, bet vis
tiek ji nėra tokia brangi, 
kaip sovietuose. Ir ji čia da 
nepabrango tiek daug. kaip 
“Laisvės” bolševikai nori 
įkalbėti. Pirmos rūšies rū
kytas kumpis pernai buvo 
23-25 centai svarui, o dabar 
28-29 centai. Priešakiniai

pavyz- sausio laidoje išspausdino j tai kodėl jis tą laišką 
savo tautos šitokį humbugą. Esą, gyve- siuntė bolševiku “Laisvei”?

musiš- no Lawrence’o mieste tūlas Aš esu gatavas “bečyt” iš
kis Bacevičius džiaugiasi, kad žmogus. Žmogus buvo ge- cielo nikelio, kad tas “su- j kumpiai (“šolderiai”) nėr- duoda niekamjo tėvynė neteko laisvės... ras, bet “suldaidintąs Jašis- klaidintas'- žmogus yra py- K 1547 Sų svarai, ' ' ” S

“Dabar jus matote, kur— į tų-socialistų-klerikalų. Jau > nas “Laisvės” bolševikų
milžinai ir kur—nykštukai...” į vien iš šito sakinio matosi prasimanymas, ir kad tas
Pn- r.-’oko; «« i komunacių melas, nes kaip neva iš Lietuvos atėjęs jamBet čia neiabai vykęs pa- ffi o srovės. kurios nieko

memninKai, pasiesę laoai, socialistai prieš fašistus ko-Į mą”yra gavęs ir “Laisvei” 
aukšto kulturingumo laips-; voja gu fašistais yra pada-; j j nusiuntęs, tai jis nėra “fa- 
mo \yiai tuo tarpu kai mu-įpęg bendrą frontą tik komu-1 šistų-socialistų-klerikalų su-

HkSSnb? nistų popiežius Maskvoje, klaidintas,” bet labai ir la-
,abo tir, bimbimų bolševiku Rusijos ti aktoriai neturi bai bolševikų “apšviestas.”

skystojo kuro. o gazoliną lr, toliau, jei toks “atsa- 
Stalinas atiduoda Hitlerio kymas” ištiesu yra atėjęs iš 
orlaiviams. Rusijos žmonės Lietuvos, tai aš antrą nikelį 
neturi duonos, o kviečius rizikuosiu, kad tą “atsaky- 

TAUTOS VADAS" Stalinas pasižadėjo gabenti mą” parašė ne to amerikie- 
iš Argentinos ne jiems, bet čio giminės, bet Lietuvos 
Hitlerio armijai. Ir visi ko-s bolševikų propagandos biu- 
munistai garbina Staliną su j ras, kuris cenzūruoja visus

r-inian- rUnn didesniu nusižeminimu, ne-į amerikiečių laiškus ir pats 
vadui"' Smetona)

“profesorius.” Kaip galima 
norėti, kad jis butų lygus
milžinams?

u

Tokiu vardu Smetona va 
dinosi smurtu Įsibriovęs pre- *£ 
zidento Griniaus vieton.

“šventąjį tėvą.” Taigi aiš. diktatonaujant, visi turtin- kjaj ma^ome ka(j bolševikai 
gesm įmones sieke po?Is- difba su fašistais ranka.
KOL . jTo, sįe^e 11 rankon, kaip tikriausi bro-
pat^ taUvOs v adas Smeto- j— q parodykit, kur socia
lia. nors yra paprasto kai- Hgtai išvien gu fašis.
miecio vaikas. Pasivadinęs tajs Tokiu pavyzdžių visai 
“tautos vadu, jis turėjo va- v e v

e^lS s_u pilie- Nedraugauja socialistai ir 
ciai> uaip jam patinka. Jo gu Klerikalais. Jau jeigu ga- 
sėbrai turčiai ir kunigai lima nors broliavimąsi 
taųigi elgesį šaut alingai ir su ĮjUnjgajs prikišti, tai ne
visada rado galimybę apeit socialistims. bet patiem ko- 
istatĮ-mus.^ prasižengę nuo munfetams. Juk jje veržėSj j 
oau^mes išsisukt. katalikų tarpą kaip paršai i

Smetonai diktatonaujant. bulves. Ir dabar prieš mane 
kunigai iv abeinai visi dva- o-uli “Laisvės” išleista 
siškiai tuko ir sauvaliavo; knygiūkštė, kur komunistai 
naujos bažnyčios ir vienuo- £U‘didžiausiu įkyrumu siūlo 
lynai dygo kaip šungrybiai savo ranką “broliams kata- 
rudens metu, o Lietuvos likams.” Ir šitie murziai turi 
varguomenė, pilkoji liaudis, drąsos meluoti savo “Lais- 
turėjo 'riša tai išlaikyt. Lais- vėj,” kad socialistai dirba 
vamanis ir betikis turėjo ly- išvien su klerikalais ir “klai
dai bažnyčias ir kunigus dina” žmones!
šerti, nors netikintieji nerei- Bet tai tik pradžia. Eiki- 
kalavo kunigų patarnavimų. me toliau.

Toks tai buvo gyvenimas Tasai “fašistų-socialistų- 
biednuomenės ir laisvama- klerikalų suklaidintas” žmo
nių po Smetonos “tautos va- gus. sako bolševikų laikraš- 
dyba!” tis, rašęs Lietuvon laišką ir

Tas “tautos vadas” tol užsimanęs pamokinti savo 
“vadovavo,” kol jam gerai gimines Lietuvoje, kad ne. 
klojos: bet pajautęs tautai klausytų bolševikų valdžios, 
pavojų, išdūmė i užsienį, Bet gavęs šitokio turinio at- 
tautai pasakęs “žinokitės!” sakymą: “Tu mus palikai 

Tas žmogėnas, sakoma, Lietuvoje vargti, gi pats ii- 
atvyksta į Jungtines Valsti- važiavai Amerikoj laimės 
jas. Gerai visi lietuviai pa- jieikoti. O dabar, kai mes 
daiytų, kad nuo “tautos va- susilaukėm laimingos val
do” Smetonos ir jo giminių džios ir geresnio gyvenimo, 
—anot J. Krukonio—kuoto- tai norėtum ii mus tą

o dabar 17-19 centų. Ame
rikos darbininkas, kuris už-1
dirba vidutiniškai $5 per 

jų pačių I dieną, už dienos uždarbį ga-
! Ii nupirkti apie 20 svarų pir- 

tiesų toks žmo- mos rūšies kumpio, arba 30 
svarų riebesnės rūšies (“šol-
derio”).

Na, o kiek tokios mėsos 
gali už dienos uždarbį nusi
pirkti sovietų darbininkas?

Štai. žiniose iš susovietin
tos Lietuvos skaitome, kad 
Kaune 1 kiaušinis kainuoja 
jau 1 rublį ir 10 kapeikų, o 
darbininkas per dieną už
dirba tik apie 6 staliniškus 
rublius. Išskaičiuokit, kiek 
jis gali nusipirkti kiaušinių

tokių kliūčių nėra. Pinigų 
kiekvienas jii turi beveik po 
kelis ir keliolika tūkstančių 
dolerių bankuose. Be to, jie 
turi prisipirkę buržuaziškų 
automobilių, namų ir viso
kių biznių. Išvažiuoti Ame
rikos vyriausybė niekam ne
draudžia. Žmogus gali vyk
ti kur tik nori ir kada tik no
ri. Tai kokių gi paibelių ko
munistai čia sėdi į kapitalis
tišką Dėdės Šamo skverną 
įsikabinę? Kodėl jie neiš. 
parduoda savo biznių, auto
mobilių, namų ir nevažiuo
ja tenai, kur šviečia Stalino 
“saulė?” Amerikos Pilietis.

amerikietis
nėms Lietuvoje laišką, pa
tardamas jiems neklausyti 
bolševikų valdžios, tai jo gi
minės tikrai to laiško nega
vo. Jį perskaitė ir “atsaky
mą” parašė bolševikų pro
pagandos biuras. Todėl len
gva suprasti, kodėl tas “at
sakymas” pataria amerikie
čiui “nekišti savo nosies į 
Lietuvos reikalus.”

Kad Lietuvos bolševikai 
tokius patarimus amerikie. 
ciams duoda, tai netiek da 
keista. Bet stebėtis reikia, 
kad ir “Laisvės” redakto
rius Mizara šitokį patarimą 
užgiria visa savo bolševikiš
ka širdimi. Jis sako, kad tai 
esąs “labai svarbus” patari
mas. **Jie svarbus dėl to, kad 
praėjo tie laikai, kada mss 
galėjom mokyti Lietuvos 
žmones,” sako “tovarišč” 
Mizara.

Bolševikai norėjo ir nori 
mokyti visą pasaulį. Jie “ki
šo savo nosį” į nepriklau
somą Lietuvą. Dabar jie 
nuolatos “mokina” Ameri
ką ir Angliją. Jie kalba net 
apie Indiją, apie kurią jie 
nieko nežino. Jie visados 
kiša savo snapą į SLA, iš ku
rio jie vra jau senai pabėgę. 
Jie “mokina” Jurgelionį 
kaip redaguot SLA organą 
“Tėvynę.” Vienu žodžiu, 
jie kiša savo nosį visur; bet

Kur Washingtono Valdžia Daro Klaidas.
Šiomis dienomis Wash-'kia to paties tikslo: atitrau- 

ingtono vyriausybė atšaukė kti Ispaniją nuo Italijos- 
“moralinį” embargo, kuris Vokietijos bloko. Washing- 
lyg ir draudė Amerikos fab- tone galvojama taip: jeigu 
iikantams pardavinėti So- i Ispanija negaus iš demokra- 
vietų Rusijai orlaivius, ga- J tinių valstybių jokios pagal- 
zoliną ir kitokias karo reik- j bos, tai ji susidės su Hitle- 
menis. Tas embargo buvo:riu ir Mussoliniu; bet gau- 
paskelbtas tada, kai Rusija į dama iš Amerikos duonos, 
užpuolė demokratinę Šuo- j ji nenorės to daryti, kad tos 
mijos respubliką. Dabar Ru- į duonos nepraradus, 
sija vėl galės Amerikoje! Bet gi faktas yra toks^ 
pirktis visokios karo me- kad laisvos Ispanijos šian- 
džiagos. dien visai nėra. Toj vietoj.

Washingtono valdžios tik- kur kitąsyk buvo nepriklau- 
slas čia aiškus. Ji nori. kaip soma Ispanija, šiandien yra 
diplomatai sako. “įvaryt ky. tik naciškos Vokietijos ko- 
lį” tarp Maskvos ir Berlyno Jonija. Todėl teikdama jai 
—atitraukti Rusiją nuo Vo-;pašaipą, Amerika ir vėl 
kietijos. i stiprina Vokietiją.

Bet mums rodosi, kad; Tai yra tokia hipochon- 
Washingtonas čia daro drija, kad siekiant vieno, 
klaidą. Juk Amerikos gaunasi visai kas kita.

KAI? ™ fir?AXUl

medžiagą ne sau, bet Vokie- į . e
tijai. Tatai patvirtina ir šio- . Pereitą sąvaitę mirė Grai- 
mis dienomis Maskvoje pa- va(’as -?en- Metaxas.
sirašyta komunistų-nacių su- įVv,°. baigęs karo moks

kur jie šeimininkauja, tenai
,- - V * » D I.• X- ttegul niekas savo nosies ne
naudai salintus! Reikia dar atimti. Nekišk savo nosies j kiša žiurkės susikraustė į 
pridėt—ir nuo jo buvusių Lietuvo? reikalus. -----
sėbrų ar valdininkų! Bot kas yra tas “?uKiai;:„inkas raVo no-

Laisvoj saly diktatoriams dintas žmogų®, kuns rasė ^1” Na, vyrai totai jau 
nepadoru lankytis ir juos ži- Lietuvon laišką, ir kas jam jyg ’ nesusilauksit. Žiurkės 
nantiem? rodytis. duoda šitokį atsakymą, bus i«naikintos!

Pakruojietis. Laisvės bolševikai nepa- Lietuvos Suimt.

li. Taigi kai kas bijosi, kad 
. dabar Graikijai gali pradėt 

Del sitos prekybos perei- ne< ise^i, kai ii neteko savo 
tą sąvaitę buvo pareikštas 7abaUs vado. Bet yra ir prie- 
didelis nepasitenkinimas ir ;inąu „Uomcniu. Kai kas 
Anglijos parlamente. Tenai mano dabar Graikija 
buvo hesiai pasakyta, kad bus stipresnė, nes galės susi- 
Amerika neišmintingai el-;vienvti vi®o® sravės Meta- 
giasi. kuomet ji viena ranka buvo diktatorius
nori padėti Anglijai kovoti'jr liberalinius elementus,

____ _______  s P’’1®8 hitlenzmą,. o antra Kurie seniau eidavo su savo
.. . ! aruodą ir norėtų, kad šeimi- V??,. V®r Rusiją siunčia va(ju Venizelosu. jisai per- 

sūkiai-1 „ inLnc <€n«>iria*ii nz-v- Hitlerio bombanesiams g®* i sekiodavo. Daugelis jų buvo
i, •, . ’ ištremta ir tik dabar galėsią

Antrą klaidą Amerika j sugrįžti. Taigi Graikija da- 
daro siųsdama pašalpą fa- -
šistiškai Ispanijai. Čia ji sie

ką r busianti 
stipresnė.

vieningesnė ir
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f KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS! Amerikos Vice-Prezidentas

Kriaučių susirinkimas ir į už viršlaikį skaitoma laikas 
jų būklė. • ir pusė. Daugelis darbdavių

Sausio 22 buvo A. L. P.' „nemokėjo, todėl!
unijos viršininkai ir darbo;KLubo name kliaučių departamentas dabar pri- 

skyriaus metinis susirinki- JL . sumokėti Bet 
mas. Nors susiimkimas bu- ĮjJšfcįsia ,eikiJ įžymėti! 
vo metinis, betknaucmja- fak Rad didžiumaydar.! 
n^ud iTf Snink),-atgautus už viralai-I

ateiti ym kerai.

bi.A <s8 kuopa prisiuntė Boardo viršininkai tuo labai j 
musų lokalui lo savo vaka. (susirūpino. Jeigu dabar iš 
neneš tikietų ir lokalas vi-«i<urjy atima, tai sulipina ■ 
sus juos nupirko. Taip pat ; stampomis į unijos knygutę.• 
prisiuntė -9 Dr. Martynoj a. Bubnys pranešė, kad 
Liuterio draugija rengiamo, nekurios lietuviškos dirbtu- 
baliaus tikietus;^ tuos irgi i vės dirba gana gerai, tik La-! 
nupirko. Kliaučiai peiKa! pašausko siuvykla nedirba, 
oioiiszų organizacijų tikie-į jk paĮ pažymėjo, kad 
tus, o jos perka kriaučių.' Atkočaitis su Goldbergiu 
Taip sa.zant: ranka rankų atidaro antrą dirbtuvę, kur 
mazgoja. ! dirbs civilinį darba. Tuo ir

Klausanties unijos įstai- pasibaigė susirinkimas.
gas lankančių atstovų pra- ---------
nešimų, teko patirti, kad da-; SLA 38 kuopos bankiečas. j 
bar pas kriaučius prasideda! Sausio 25 A. L. P. Kliubo 
darbymetė. Daugelis stam- name buvo 38 kuopos ban- 
bių dirbtuvių siuva unifor- kietas. Reikia pasakvti, kad 
mas, o civilinis sezonas irgi vakaras pavyko gerai. Gas- 
prasideda. Jeigu kurios fir- padinės pagamino skanią 
mos nepradeda dirbti, tai vakarienę, už ką kalbėjusi^ 
tik dėl to, kad negauna ma- ji svečiai pripažino joms 
teriios. Jau pasireiškia gerų kreditą, žmonių buvo daug. 
operatorių ir siuvėjų truku-1 Kuopos organizatorius J. 
mas. j Aymanas perskaitė surašą

Be to, da atstovai pažy- naujų nartų. įstojusių į kuo- 
mėjo, kad unija išrinko pa per kuopos vajų. Pasiro- 
virš 8300,000.00 iš darbda- do, kad J. Aymanas moka 
vių už nedamokėtus darbu darbuotis SLA organizaci- 
ninkams viršlaikius. Mat, iki joje. Per pereitą pusmetį jis 
40 darbo valandų yra moka- prirašė net 32 naujus nartus 
ma paprasta mokestis, o kas į SLA 38 kuopą. Gražus 
dirba virš 40 valandų, tai darbas! Vytautas Katilius.

PasKuviinuose nnKimuose Jungtinių valstijų preziuentu 
buvo išiinktas Rooseveltas, kuris jau du terminu preziden
tavo; bet vice-prezidentu buvo išrinktas jau kitas, būtent 
Henry A. Wallace. čia jis yra parodytas pirmininkaujant 
Senato posėdy.

KAS MUMS RAŠOMA.

1940 metų lapkričio 2 d.. 9 
valandą ryto.

Mrs. Adam Zurowslcy.

Dėl vilniečiams šelpti aukų.
Mano nuomone, tuos Pi

nigus geriausia butų paau
kauti pageidautinam ir se- 
nai SLA kalbamam (ir tik jau 50 metų savo gy vavimo ~ Phmieji draugijos užra. 
kalbamam!) Senelių ir Pa- sukaktį, šitą auksinį savo šai rašyti dar rusų raidėmis, 
liegėlių Prieglaudos namui jubiliejų ji pažymėjo kon- bet lietuviškais žodžiais, 
statyti. certu.. prakalbom ir pietais. Per 50 metų bėgį draugija

Navatna, kad į šią šalį at- Apvaikščiojimas prasidėjo padarė daug progreso ir at
vykusios iš Lietuvos kokios 3 valandą popiet ir baigėsi ųxO nemaža dai bo lietuvių 
ten “ponios’’ turi drąsos ki- tik apie vidurnaktį. tarpe. Jos protokolai šian-
tų suaukautus vilniečiams Įnėjus L. U. Kliubo sve- dien rašomi jau ne rusiškom 
šelpti pinigus savintis! tainėn, darėsi nepaprastas raidėm, bet lietuviškom ir 

Airis Rūkas. įspūdis. Nuo visokių Wor- gražia lietuvių kalba. Be io,
--------- ;----- . cesterio draugijų buvo pri- ji įkūrė šv. Kazimiero para-

Wor,"esterio Lietu- nešta daugybė gražių gėlių piją ir rėmė ją pinigais. Ji 
su broliškais linkėjimais ir aukavo ir Aušros Vartų pa
sveikinimais Karimi?! inei. rupijai. Kai pašalpinės Wor- 

i - - - - cesterio draugijos pradėjo

W0RCESTER10 LIETUVIŲ ŽINIOS
Kazimierinė gyvuoja jau 

50 metu.
metų sausio 18 diena iš 5 
nartu, kurie užsibrėžė savo

Šių metų sausio 19.d. šv. ."!.up^ntit •s?.v“,!iro-
Kazimieio Draugija minėjo ials -ietUvials išeivijoj.

viams Pranešimas, sveikinimais Ka

kenti peJėHienj, 9 vata-’ Jubiiėjaus programą pra- kZiiT'kZijilala ’̂uosavai^aiei 
rio, bus didelės prakalbos, dėjo “Aušrelės” choras.dėjo „us.e.e. «.<»»=. ; [ai Kazimiero

Visiems Woreesterio ir S?azlai sugieooaamas Ame. į)laUgjja jr eia pridėjo ne
tikės tr Lietuvos himnus tr raaža»4V0 pinig0‘ SiJė bu.

vo įsigyta prie 29 Endicott 
Street. Vėliau, kai kūrėsi ne
priklausoma Lietuvos vals
tybė. šv. Kazimiero Draugi
ja nupirko Lietuvos laisvės 
paskolos bonų net už 16 
šimtų dolerių!

Taigi ši draugija yra atli-

lar.da Dopiet, L. U. Kliubo p salėj, 12 Vetnon st., bus di- Po dainu
de’ės prakalbo*.

Bus du geri kalbėtojai,
kurie kalbės opiausiais šių 
dienų klausimais.

Drg. J. V. Stilsonas. “Nau
josios Gadynės” redakto
rius iš Brooklyno, aiškins: 
“Kas ta Paleckio valdžia?”

visų pirma reikėję sukalbėti 
poterius. Todėl jis sukalbė
jo poterius nors dabar, ir 

Antras kalbėtojas bus mandagiai palinkėjo drau- 
i “Keleivio” redaktorius Mi- gijai gyvuoti toliau, 
i chelsonas. Jo kalbos tema Toliau padainavo N. Tam- 
I bus: “Ar Demokratija At- kuvienė, J. Žainaitis, J. Ro- 
gyveno savo Dienas?” Iš jo gliutė ir iš New Britam, 
sužinosime, kas ištikrujų ta Conn., atvykęs^. Ambraze- 

u kalbėjo inž. B.

prasidėjo kal
bos. Pirmutinis buvo pa
kviestas kalbėti Aušros Vai
tų parapijos klebonas kun.
K. Vasvs, kuris nusiskundė,
kad “negerai” pradėję pro- , L naudingo dar-
giamą. Kunigo supratimu. - * -bo lietuvybei palaikyti.

Statė scenoj “Grigutį.”

Sausio 26 d. Aido Choras 
statė scenoje operetę “Gri- 
gutis.” Vaidinimas išėjo ne. 
prastai, nors kai kurie vai
dintojai savo rolėms netiko. 
Dainos buvo sudainuotos 
gerai. Geriausia savo roles 

J. Safca- 
ir D. 
Aido

Kuriai visuomenės klasei turi $968,414.30 kapitalo ir
priklauso biednas far- į tikisi greit pasiekti miliono demokratija yra: ar‘tai vičius Po jų - ... . _

merys? ' dolerių. “buržuazijos išmislas darbi- Simokaitis, adv. A. Mileris atI , ĄAuiute.
Bolševiku rašytojas Se-I .Panaąų bendrovių lietu- ninkams mulkinti,” ar ir J. Kiškis. Reikia tačiau??^?- A Kt10?!?

nas Vincas kritikavo viena vlaA tH11 ^.ewarke, xhuadel- skriaudžiamųjų iškovota vi- pasakyti, kad kalbos nebu- ̂ jaciuliene. Mavj u,
farmeri Simą Roselą, kad Pittsburghe, Balti, siems laisvė ir lygybė prieš vo pritaikytos prie draugi - Choio mokytoja nemaža
škkovoio už savo uašalna ir ^tur. Bet yra dide- įrtatymus? jos jubiiėjaus ir daugiau PVS0 Pad^°. S1?m ve.lk^le”

Kada Sovietų Rusija oku. visai nepagalvoja, kad jeigu ‘‘tokiu plastu kovos p-ankh? Jį^iš^TDav^ravo nhiT VT^kriF IfS* Y?rk^n£os’ vo nemažt^1* Žm°mŲ °U'
T^.— n—.= «-tu. komunistai aa įsigalėtu, tai kokiu susipratusiam darbi- c^timtenčhT tonCZ ApskričioKomitetas, ku- cios. Visi trys kalbėtojai ai. Vakara ’ vedė vi<so ]ab0

iai ta pati “Laisvė” apšauktu ninkui nedera vaduotis.” i g«s .vetimteucių bankams ris kviečia ateiti visus wor- manavo, kad jaunimas ne- v ^ai^ v ko a o
'‘vaeimD” tain kain (Turbut norėta pasakyti •? F °.k,ai,.relkia is tų cestenecius. ?dalyvauja lietuviškose drau- Skliutą.., tai pa-, sau } asu. e
vagimis, taip Kaip A autdui,^ norėta pasaxyu. hpnkn narisknlint tai turi įžanga nemokama. ! - ’ ’’-------- — • — lin^s nradpin npsti “snvciu”

Rengimo Komitetas,

SOVIETŲ LIETUVA IR BROOK
LYNO UETUVIAI.

pavo Lietuvą ir įkūrė lietu 
viškus sovietus, mūsiškiai 
komunaciai pradėjo šokti juos 
džiaugsmo šokį. Jie džiau- šiandien 
gėsi ir šukavo, kt d svetimie- Žiugždą, 
ji pavergė musų kraštą. Ne tik

o kai
ii vadina Strima naudotis?-Red.) ' ; bankų pasiskolint tai turi
-Garavą ir kitus. Dėl šito išsitarimo, ant “<£<*> ™‘h

“vagimis” apšauktų. Seno Vinco užsipuolė kitas Ek JL
Rimtesni lietuviai tuo jų bet atimtų visą turtą ir kalė- bolševikas, tūlas Valstiečio ’
džiaumsmu pasipiktino. Tuo jiman juos pasodintų, taip Sumiš, kuris bolševikų “Tie- Buvo sužeistas ties Gied- 
tarpu pradėjo laiškų iš Lie- kaip Lietuvoje komunistai soj” drožia: “Kam jieškoti; —

' gijose, kad komunistai su- Hnęs pradėjo riesti -spvcių 
mindžiojo Lietuvoje demo- ka:P Sme tona bego
kratiją ii’ tt. Nors visa tai 1 -v.na’. ° .Pa^kui a(^J°
tiesa, bet toli ne pilna. Juk apkulti, kaip liaudis vijo 
visiems yra žinomas faktas, is ^įeuivos.

gauta žinių, kad pimutinis Lietuvos de- į^tonl paba-
Smetona na- mokratiją sumindžiojo A. r-eaiSKyi- u.meiona pao~ 

prenumerata keitęs savo planus ir į Jung- Smetona, kuris su karinin- Vv<>lsX*’ as*
ia nepasibai- fjres Valstijas nebeatva- kais 1926 metais išvaikė . Pagaliau Skuutas prade- 
siunčiu 3 do- žiuosiąs .Jisai vyksiąs (o gal Lietuvos žmoniu išrinkta J° vapolioU, kad šiandien

SMETONA APSIGYVEN
SIĄS BRAZILIJOJ.

Brooldyne 
kad Antanas

Iš to 
visai

ZžlUgZUa II LOKS vrarsva taip- IVCIClvlO SKd?lVLOjdb, ukcu e . - T IT Ifliiihrt eolai nco <S11C1.i gi dažnai išmesdavo doleri drg. A. L. Rimkus, prisiuntė °. > ir nuvykęs) tiesiai Bra- valdžią ir pats jos vieton at- L. L Kliubo
kita “Laisvės” ka^endo- mnrrs iškarna iš “Tiesos” nUsloostų keliauti į Kanadą, zilijon ir tenai isikursias pa- sisedo. Žinoma, komunistai linkę keli smetonia.ziai, K.11^ Laisves Kaienao- mums iškarpą is liesos H «i spnin u., bet in tas susirinkimas esąs

Lietuvos likimą.
Brooklyniečiai gerai pa- kitą “Laisvės” kalendo- mums iškarpą iš “Tiesos 

žįsta buvusius šio miesto riams. O kaip ji dabar juos su ta bolševikų “savikriti- 
gyventojusj J. Žiugždą, . J. šmeižia! šlykštu skaityti! ka” ir klausia:
Gaisva, Štrimą, J. Šimaitį ir ^r ne laikas butu musų “Jeigu biednas
vi^Hl^rė1SVKaSyi “lW Viznier!ams apsižiūrėti k lis pas komunistus nėra dar-! į^in. ar jis moka tą dai-
\cn subikuie AdJne Dro-. uprast] ką jie savo dole- bmmkas, tai kas pas komu-;na? Man teko ją dainuoti

Gal da mudviem su seniu stOviam gyvenimui. ‘ * ■ pasielgė da aršiau, nes jie
teks pasveikinti ir Vilnių, i jej tai "tiesa tai jis bus iš- pasodino ant Lietuvos žmo- 
• udainuojant: “Vilniaus J nių sprando Staliną, kurio,fe*™*- ISiSnįikiname'jiS? mintin«,d

bes” bendrovę. Sovietai da
bar nusavino jų turtus ir 
“magaryčioms” patupdė 
juos Į kalėjimą. A. Bimba 
per “Laisvę” apšaukė tuos1 
nuskriaustus žmones “vagi
mis,
1

iš remia
Vytautas Katilius.

JUKELIS MIRĖ.

Šiomis dienomis Chica-

nistus yra darbininkas? iqop 
Malonėkit paaiškinti. — A 
L. Rimkus.”

Redakcijos paaiškinimas
Mes skaitome

metais ties Giedrai- 
ipinis IR k-ilnmptm nnn Vil-

6 AUTOMOBILIAI SU
DUŽO J KRŪVĄ

Ant slidaus Concordo ke-

vartojant Bimbos frazelogi- 
i ją, “ne tik rankos suteptos 
žmonių krauju, bet ir ūsai.” 

Rimčiausia nukalbėjo

bet jų tas susirinkimas esąs 
labai mizernas.

Netekusi kantiybės: pub
lika ėmė reikalauti, kad 
Skliutas paaiškintų, kas jam 
leido čia tuos niekus plepėt. 
Sako. juk mes čia atėjom ne 
tavo “spyčių” klausytis. Mė- 

s teisintis, bet 
Susarma- 

sitraukė į kam- 
Vargo Šunus.

se

nis.” Jie “vagy’s” tik todėl, goję mirė J. Jukelis, kitąsyk kiekvieną žmogų 
cad iš taupomosios kasos prigulėjęs prie LSS, bet vė- ba darbą, vistiek

Kita, juk tie žmonės par- davo “štukas.”
sivežė tuos pinigus užsidir. ----------
bę Amerikoje ir įkūrė Lie
tuvoje pramonę. Ai butų 
geriau, kad tokią dirbtuvę 
Lietuvoje butų įkūrę kita
taučiai, vokiečiai, švedai, 
anglai ar franeuzai? Sve
timtaučiai butų apsaugoti 
savo valdžių ir už jų įmonių 
nusavinimą Lietuvos valsty
bė butų turėjusi užmokėti.
Juk daug geriau, kad Lietu
voj sukūrė amerikiečiai lie
tuviai. Ir užtai, kad saviš
kiai, tai juos bausti sunkių
jų darbų kalėjimu? Per
daug...

O čia Amerikoje ta pati 
“Laisvė” landžioja pas biz
nierius ir kaulina aukų. Jei
gu ne aukų. tai prašo skelbi
mų į savo laikraštį. Ir tūli 
musu biznieriai duoda ko-

Įmobilis taipgi paslydo ant nedalyvauja lietuvių orga. 
! ledo ir sudužo su kitais. į nizacijose. kuomet čia pat 
i ic — — ■ sėdėjo čia augęs “Aušrelės“

v., j ŽODYNĖLIS : choro vedėjas ir čia augę ki-
kad LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR o-nnVipihi atstovaikain au- angliškai - lietuviškas, telpa ! orgamzaerų atstovai
..a Medžių. Labai parankus turėt sveikino šv. Kazimiero D-ja KdCl ve- kišen.vje. Gražiai apdarytas dirbtine !-i cn g.KJIa

skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir i . U^lld JKl. - oO metų jubile- 
jferesnio kišeninio 'žodynėlio lietuvio ! jaUS. Tai buVO J. DilVellS

JAU REZIGNAVO

nėra darbininkas. Bet jeigu ^?ai Kasmet, maino savo kišcninio žodynėlio lietuvio
priimti šitokį dalykų aiški- ^ai Kletas _lukštas Gaunamas *Ke!emį” j nuo l ų Kliubo M. Meš-
nima, tai reikėtų pripažinti, nusiramina, tada vėžys ir; —;. •............; ' —
kad Sovietu Rusijoj šian-Bepomu budu au^aĮnijejiMV !storua.

darbininkų visai nėra,'kemsai ir cerepokai, kune P***- F P ch»ntep»e ■> ’« s«n 
riklauso visi ša- kietų savo lukštų nenume-

dien 
nes jiems pr

kuvienė nuo LDD, M. Dras- 
dauskienė nuo Birutės Drau
gijos. V. Jankauskas - nuo 
SLA 57 kuopos, ir da kelių 
kitų organizacijų atstovai, 
kurių pavardžių neužsira
šiau. bet kurie yra čia augę 
musų organizacijų veikėjai.
Man rodos, kad laikas butų 
jau liautic nuolat*?- kaltinus 
čia augusi musu jaunimą, 
bet nors sykį atiduoti jam 
pagarbą.
Pirmieji Kazimierinė* pro

tokolai raiyti rusiškom 
raidėm.

Reikia pasakyti keliatą
žodžių apie šv. Kazimieroj štai Vintrapas Rokfeleris, 
Draugijos istoriją, nes ji garsiosios aliejaus magnatu 
įdomi. ' šeimynos ainis, kuris šiomis

Kazimierinė vra piimuti- i dienomis Įstojo armijon kaip 
nė Worcesterio lietuvių paprastas savanoris naujokas, 
draugija susilaukusi 50 me- Jis tarnauja Fort Dix Stovyk- 
tų jubiiėjaus. Ji įsikūrė 1891 loj, New Jersey valstijoj.

«aye. Teologijos profesorius. Vertė 
lietuviu kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, lOSfi puls. «u daugybe 
rav< iksl:: visokia tikėjimų dievų, die
vaičių. relikvijų, bažnyčių, šventiny* 

i čiu ir ♦!. Gražiais tvirtais apdarai®.
S7.M

LIETUVIŲ LAISVES MY- 
LETOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL

VALDYBA 1941 METAMS.
Joa Mačiulis — pirmininkas,

>ut»i preaeott St. tVaukejaa, III
F. Sedoravičia — pirm.-pa<elbinin., 

733 Lincoln st., tyaukeffan, m.

lies turtai. Taip juk tvirtina ta • f* M- Bertulis,
patys komunistai. Bet tuo Redakcija? pastaba: Kie.! 
pačiu laiku jie sako, kad So- ti gyvūnų iukštai auga kartu; f'bicuco 1’>,4 Kaina 
vietų Rusija yra “darbinin- u gyvūnais, taip kaip auga! 
kų tėvynė.” Taigi aišku, kaulai, ragai, nagai ir tt į 
kad komunistai patys neži- j——-
no, ką jie rašo. Eėl Katrės Pilipauskienes

laidotuvių.

“Keleivio” 51-mam nu
mery (1940 m.) tilpo iš Bal

tuli timorės korespondencija a

Lietuvių įstaigos su milio- 
nais dolerių,

Amerikos lietuviai 
apie 15 finansinių 
kurios verčiasi pinigų tau- kitko buvo pasakyta, kad 
pymo ir skolinimo verslu. Kairė Pilipauskienė (Kate 
Didžiausia jų yra, turbut, ■ Phillips) buvo palaidota be 
chicagiečių Standard Fede- bažnytiniu apeigų. Aš noriu

įstaigų, j pie mirusius lietuvius if tarp s'J^r’MSnsSr^.nwSuiSn. m

rai Savings and Loan Ass’n, tą pranešimą šiuo pataisyti 
, . «» -vra parodytas Vyriausio- kurios kapitalas pasiekė jau!ir paaiškinti, kad velionė

munistams skelbimus, palau jo Tribunolo teisėjas James c. $5,800,000. J Pilipauskienė buvo palaido-
kydami tuo budu jų spauda McReynoMs, kuris vasario i d. Clevelando lietuvių tau-į ta su mišiomis iš St Jero- 
ir jų “vierą. Tie biznieriai pasitraukė iš savo pareigu. ;pyino paskolos draugija me’s bažnyčios Baltimorėj

Emi'ijn Kernagis—turtų rait.
780 Vine Place, Woukeg»n, III.

K Vaitiekūnas — kuicrim,
72# — stb St., Waukegan, Ii! 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrorunas, 

MARŠALKOS:
K. Pe.'ulis. J. Stoškus.

Susirinkimai būna pasknttnj nedėl 
Meri kožno mėnesio, 1.-00 ▼. po pietų 
Uvocybėa Svetainėje, kamp. bth ir 
Adams Sta Waakccan, III.

i I



Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Kelionė Aplink Ameriką
Rašo Antanas iš Naudžių.

No. 6. —Vasario 3 d., 1941 m.

Sveikatos Kampelis
VAR1KOZINĖS VENOS, kraujo apytaką, čia grei-
Voriknrinės venai raiškia «iausia bus Pačios gamtos padidėjusias, ištysusias L ^ižiurėjimas. kad žmo. 

se x.u-ausų. ęaaųs usuu, gy^ Cian^ trumpai g® a|B«imsto su silpnomis 
nusipirkau, bet kurio nuo vuliai ir viskas žaliuoja. Bet; paminėsime JU atsiradimo fa,
1917 metų nebuvaut matęs, pervažiavus Mmn. valstiją,; į^ežastis ir kai p išvengti. LSnti u
Teko važiuoti “Tooting An- Jau netaip gražu, ir kuo to-įH H . rodeme. galima pažinti iš
ne” trauldniuku 100 mylių
3 valandas, iki pasiekiau

t ginusia malūnai miltus ma- 
' la. čia gyvena ir lietuvių, 
bet aš neturėjau progos su
eiti.

Pabuvęs apie porą dienų,
Daug prisiklausęs ir prisi* Į švarus miestas. Iš čia da su- leidausi tolyn, j Pacifiko pa

skaitęs apie Įvairias Suvie-' maniau nuvažiuot pažiūrėti kraštį. Per Minnesotos vals- 
nytų Valstijų vietas, suma-, savo ūkio, kurj da 1914 me- $4 važiuojant matosi gra- 
niau ir aš paimti kiek laiko į tais bedirtnlamas miškuose žiu laukų, gražus ūkiai, gy 
nuo darbo ir pažiūrėti tų
tiek daug išgirtų kraštų.
Liepos t) d.. 1940 m., pa
ėmiau Niekei Plate R. R. 
traukini iš Clevelando ir lei-

Netvald, kur randasi ta ma- 
1916 metais čia 

daug darbų, 
veždavo me.

dausi Chicagos link. Trau 
kinys tuoj pasiekė Valparai- no farma. 
so. Ind., kur 1916 metais te- į buvo gana 
ko mokyklą lankyti ir prie traukiniais
stalų per pietus tarnauti, džius, keliai buvo užkimšti: 
(Čia ir musų A. Bimba tais o dabar gelžkelio bėgiai žo- 
laikais bulves skuto.) Pas- lėm apaugę. Tik kur ne kur 
kui pasirodė Galy miestas matosi nuskuręs ūkininkas, 
ir durnais apnikę Chicagos Jau nėra nei girių—visos iš- 
murai. Po Chicagą kiek pa- kirstos. Pro Nevvaldą eina 
sivaikščiojęs, sumaniau nu. jau geri automobilių keliai, 
važiuot i Spring Valley, III., ir beveik kožnas ūkininkas 
kur mano sesuo gyveno (da- turi prie kelio jei ne saliuną, 
bar jau mirus). Spring tai gazolino pilstytuvę. Aš 
Valley seniau buvo gerai apžiurėjau savo ūki. Atrodo 
lietuviams žinoma vieta, bet kaip buvo da 1917 metais, 
dabar mažai čia lietuvių Ii- kada eidamas i armiją kai- 
ko. nes mainos jau išdirb- zeįio mušt buvau nuvažia- 
los. -Jeigu nekurios da dirba, įvęs pažiūrėt paskutini kar
tai tik žiemą. Mano švoge-’tą. tik toks skirtumas, kad 
ris dirbinėja apie savo lotą. dabar stovi du gražus ūkiai 
augina sau daržoves ir viš- iš abiejų šonų, o mano fai
las. Jo duktė dirba kitam moj tik brūzgai. Mat. gerus 
miestukv, tai taip ir gyvena, medžius kaimynai iškirto

lygumos, nuskurę brūzgai.• tuviai šitą padėtį dažnai va- to, žmogus dar jaučia ko- 
Tik kur ne kur matytis zui- j diPa ‘‘nupuolimu nuo kojų. ’ jų silpnumą, skaudėjimą, 

bet rodos, kad ir jam ial ba» *<1talP. sukant, kojos Skaudėjimas didėja su nuo- 
ėra maisto. Vėjas neša i nebepaneša žmogaus. vargiu. Jei tokiems simpto-

kis, 
ten nėra

muolius ir taip jie ritasi ir blogos kraujo cirkuliacijos tiško bandažo. Bet žmogus 
ritasi, pakol randa duobę ar; kojose. Normališkai kraujo apskritai nesirūpina nei 
atsiremia Į tvorą, tai ten su-' apytaka, išeidama iš širdies, pats, nei jis jieško tam pa- 
stoia. Kur-ne-kur pamatai eina arterijų takais iki pa-tarimo.
dideli ūki, bet nežinai ar kas siekia kojų raumenis ir odą. Kitas žymus simptomas 
ten gyvena, ar apleista. Mat.; Kaip tik kraukis pereina per yra odos spalvos pasikeiti- 
sunku čia gyventi, kad nėrašitus organus, jis pasidaro mas dėl stokos kraujo cirku- 
vandens. Važiuoji per šim- j lyg mėlynesnis ir venų ta- liacijos ir maisto nedatek- 
tus mylių ir nieko nematyt. ■ kais grįžta atgal į širdį, liaus kojų raumenyse ir odo. 
-Jęigu pamatai žalią medį, ' Skirtumas tarp arterijų ir je. Iš to kyla odos niežėji- 
tai visi keleiviai palinksta į' venų kraujo yra tokis. kad i mas, kurį gydytojai vadina 

“eezema varicosa.” šita pa
tyli žalia augmenį. nes čio- > tingą kraują ir išpila jį į au- dėtis dažnai priveda prie 
nai maža tokiu matosi. Tikdinius, o pastarosios paima odos ir raumenų trūkimo, 
privažiavus Missouri upę j tą pati kraują, tik ka perėjų- Žaizda paprastai atrodo pa

naši j “varicose ulter.” Kai

venų sienelių tampru- nors nakties laiku, pade-

kojos pradeda
____ __ _______ ___ gangrena dvokti,

Par kee. Prašviipėmpro Keno- n., JT..i®®* kad traukinys stovės Į tam tikras valvas arba lie- tik tada ji atveda žmogų
daktarai mokina kitus kaip ;h? i!' Racine' kur kadaise nals’" 
ilgai gyventi, o patys piratu- »venau’
tiniai numiršta.

—Žinau. tėve. Bet ar tė
vas žinai, kad ir daktarai 
nepildo savo mokslo? Ki
tiems iie liepia negerti ir 
nerūkyti, bet patys ir geria 

Vakar valgiau ir 1-uk*°. Kitiem pataria ne- 
persivalgyt. bet patys daž
nai persivalgo. Todėl ir jie
gi eičiau numiršta, negu rei-^t’-ttistų partija išmėtė iš sa- eina greitai, rei važiavom . j-Vi- - i o Lnm-n KocdianinU ir dmiketu. ' ' o eilių sa™ veikėją Hatha- pel. Mississippi upę j Minne-1 Pln,8us> 0 d,deh “*»• ! * * d te

—Taika. Jlaike, ai tu Kaip , nepataisomą sotos valstiią h kur vinga. Po tų šokių traukėm ;usjdal0 vis daugiau Į das./tS nešiot? elastišką
Noi th į |r baugiau kraujo. Dėlto ko- ; pančeką. arba elastišką

—Maike. ar neriu i 
niuje tutpiko?

—Tėvas, turbut. nori ši
pulio dantims krapštyt?

—Jes. vaike.
—O ką su juo dalysi?
—Na. o kaip tu rokuoji, 

Maike. ką žmonės su tutpi, 
ku daro?

—Dantis krapšto.
—Taigi ir aš noriu dantis 

išsikrapštyt. 
šolderį.

—\ akar valgei, o šian
dien dantis kraštysi?

—O kas. ar ne vaina?
—Žinai, tėve. kad dantis 

reikia išsivalyt tuojaus pa
valgius. Ir tas reikia pada
ryti niekam nematant. «
Krapštyti dantis 
žmonių neleistina.

—O kas irai i man ne
leist?

—To neleidžia etikieta.
—O kas ji per viena? Gal 

kita kokia ponia iš Lietuvos 
atvažiavusi?

—Ne. tėve. etikieta nera 
jokia ponia, bet įsigyvenę 
mandagumo papročiai.

—Nusispiaut. Maike. ant 
to mandagumo, jeigu jis 
draudžia man daryt ką aš 
noriu.

—Jeigu tu ant visko 
spiausi. tėve. tai tu netiksi 
kulturingu žmonių draugi
jom

—Nebūk ’nalamutas. Mai
ke. Aš priguliu prie ščesly- 
vos Smilties Susaidė'. Tai 
yra fain draugija, bet ant 
mitingu visi ateina su tutpi- 
kais. Čėimonas net ir mitin-

laiko prabėgo dau 
ir mažai pažį 
Mihvaukee gana

L : 3a Palei traukuų ir šoka sa-, na.

ą. Kaip
nori atpratinti mane nuo elementą. Dabar C. Hatha- vome paupiais iki pasiekėm liau. Įvažiuojant į 
valgymo? Nausa. aš tokios wa.v padarė per “Daily St. Paul ir Minneapolį. Tai Dakotą—da prasčiau atro-L 
rodos neklausysiu. Žinau aš M oi kerį’ pareiškimą, kad gražus miestai, apgyventi do. Riogso didelės akmens į 

uolos.
(Bus daugiau)

• * i‘ tokį čigoną Lietuvoj, ką no- Komunistų partijos Centro daugiausia švedais ir norve- 
* įėjo savo kuiną atpratinti Komitetas pasielgė su juo gaiš. Fabrikų mažai, dau- 

■ labai gerai ir jis prašosi vėl __________ _nuo ėdimo. O kas atsitiko?
Nuėjo viena rvta i stadala ir I partiją. Ir partijos C. K. 
rado kojas užvertusį. Vž tai.; Hutarė. C- Hathaway priimti 
Maike. man tavo rodos ne- 15 naujo.
reikia. Tegul sau pasninkai!- Kada komunistai išmetė 
ja bulševikai Stalino kara- Hathavav iš savo

KELIATAS FAKTŲ APIE KUBĄ.

greitai sutinsta. • bandažą. Nei viena iš jų va-
guzais išsiveržia. Kojų rau- j rikozitų nepataiso, bet pa- 
menis taipgi suminkštėja. į gelbsti kraujo cirkuliacijai 

i oda trūksta ir pasidaro žaiz- i našiau veikti ir kartu sustip- 
dos, kartais iš pačių gyslų, į liną nusilpnėjusias kojas, 
kartais tik raumenyse. j Chirurgai, žinoma, tuojau 

Į Po paaiškinimo, dabar Į siūlo varikozitus išplauti, 
Suvienytos Valstijos į- kyla klausimas, kodėl tie; nes sveikatai jos nereika- 

provizorinę varikozitai nas žmogų atsi-' linges, dar žalingos. Apie 
i randa? Daugelis spėja, kad i 15 metu atgal buvo pradėta

Kuba yra viena didžiau- ,mo, 
siu salų, kurios visos kartu steigė Kuboje 

partijos, vra vadinamos “Vakarų In-Į valdžią.
; 1909 m. Kuba patapo vi. 1 ilgas stovėiimas ant kojų. j daryti įčirškimus. kurie vėl

randasi arti gai nepriklausoma respubli- sunkių daiktų nešiojimas, i sutraukia venas i normališ- 
. • .— ... _ . . - • - 1“----- — -------- Iki šiol šitas gydy

davę gerų pasek- 
nebrangiai atsieina, 

žmogus gali kartu ir gy- 
dirbti. Dr. D. Pilka.

yra;

i i kvotei į, tai užfundyk 
pietus, o matysi, kaip 
gysiu.

—Neturiu, tėve
—Na, tai gudbai. 

neturi.

MIRĖ LATVIJOS KAL
BININKAS.

Šiomis dienomis Rygoje 
mirė Latvijos kalbininkas 
Alvilis Aukskalnis. susilau
kęs vos tik 32 metų amžiaus. 
Baigęs Rygos universitetą, 
jisai buvo atvykęs Lietuvon 

kalbą, ir 
paskirtas 

ir lietuvių kalbos lektorium 
Latvijos universitete.

.................. . av mynų piocio. tvniapei. Gvventoiu
jie visi ^įbrauktų? Turbut, Kubos al, krantais. i .ooį raHi 
pasidalytų baisi “galybe. reikia padarJli 2000 mylių. *’“4O WW-______

Man prisimena . 1924 me- Kubos oras labai geras, Kuba pasižymi 
tų Sovietų Rusijos komunis- švelnus ir retai kada nukrin- savo prieplaukom, 
tų partijos “čistka.” Tada ta žemiau . 50 laipsnių šili
išmetė iš partijos tokius ko- mos.
munizmo šulus, kaip Zinov- ---------
ievas, Buchaiinas. Trockis Kubos žemė labai derlin

puikiom 
uostais, i 

Havanos uostas yra vienas 
iš geriausių pasauly. Po jo 
eina Guantanama ir Bahia i

tra veda tutpika įsikandęs. ... .. ,.£,* • i . 1 Z r • i j StUdllllotl lietUMUTai kam tu mane fuhm, kad Sl- k11v,;• i . • • * sietis i?* oį geią kumpaniją as netik-
siu. jeigu tokį tulšį turėsiu?

—Bet aš kalbu ne apie ta
vo kompani ią. tėve: aš kal
tui apie kulturingu žmonių 
draugiją.

—Maike. žinau aš tuos

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

I’iLNAS STRAIPSNIŲ. INFORMACHŲ. STATISTE 
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ, 

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms tautoms “laisvę." 
f Iš Kalendoriaus i

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

“KELEIVIS,” 233 Broadway, So. Boston, Mass.

Honda.
ir visa eilė kitų Kominterno ga. Daugiausia čia augina- Guantanamos uosta 1903 
vadų. Tie spaviedojosi. tui>- ma cukrinės nendrės ir ta- metais išnuomavo Jungtinės: čiojo prieš “saulę” Staliną, bakas. i Valstijos, mokėdami Ku-'
\ ieni buvo priimti, kiti iš- Svarbiausia Kubos pra- i>aj $2000 nuomos į me-

aps
siutusiais šunimis, 
“Hitlei 
uoslę

kūne su produktam rinka, nors ir. t .. . - . _ ... Dabartinis Kubos prezi-
nu ir Japonija susp pati pramone, cuknnm neit-: dentas Hilgencio Batistą, 
norėjo Rusiją pasida- duų p’antacijos, dtdziumo- demokratu knali-

NUTEISĖ KALEJIMAN 9
HITLERIO AGENTUS.
Nevv Jersey valstijoj pe

reitą sąvaitę teismas pa
smerkė kalejiman 9 Hitlerio_____j,Įinti.” ir visus sušaudė. Ne-

juos ii nu isoiaut ant flioro agentus, ju tarpe ir \Vilhel- .*pėio nužudytoji! kraujas 
nevalia. Verčiau tu pasakyk * - —

kuiturmgus žmones. Pas

roan ką nors naudingesnio. 
Gal žinai kokią gražią isto
rija apie užkeikta kara

laitę?
—Pasakom as neįdomau

ju. tėve: bet jeigu nori ką 
nors naudingo, tai galiu pa
sakyti.

—Roman!
-Man radosi, tėve. kad

je yra Amerikos kapitalistų 
ra. r koše.

Kubos sostinė yra Hava
na. Kiti svarbieji miestai y- 
la Santjago ir Matunzas.

socialistų-demokratų koali 
cijos kandidatas, buvo iš
rinktas pereitų metų liejios 
15 d.

Valstybinė Kubos kalba 
yra ispanų kalba, bet pla
čiai vartojama ir anglų 
kalba.

Valstybės )>ajamos (1940i

mą Kunzę (ištark: Kuncę), atsaiti. kaip “šviesiausioji 
Amerikos naciu oieanizaci- saulė Stalinas pats padalė 
jos “Bundo” 'lyderį. To- Hitleriu sojuzą ii abudu 
kiems gaivalam^ Amerikoje pradėjo grobti mažąsias 
vietos nėra. pareiškė teisė-Jautas Europoje. Tie-a, A- 
jas. ' menkoje komunistai labai

--------- . silpni: jie neturi nei kalėįi- ------....--------- ,---------- , . -cnnnonn
Ne\v Yorke policija su- mų. nei kato.gu, nei galios radimo iki Amerikos karo, P?J. ®leKe <yJ(yv»,wv pesų.

ėmė vieną purviną ir apžė- šaudyti. Bet jeigu iie tuiėtų su ispanais, Kuba priklausė Iriamos^peieitajs metais sie-
lusį driskį už elgetavimą, tokią galybe, kaip ju “didy- Ispanijai. Po šito karo. 1898
Teisme jis išiodė taip užba- sis” Stalinas, jie nevieną iau metais Kuba atateko Suvie-

Kubą. kaip ir visą Ameri
ką, pi; mas atrado Kolum
bą- 1492 metais. Nuo jos at-

tu perdaug mėsos valgai, dėjęs ir silpna^, kad teisėjas butų pas Abraomą pasiun- nytoms Valstijoms.
jeigu dantis nori krapštyt, susirūpino jo likimu ir liepė tę. Jie butų “likvidavę ir 

Ar tu. Maike. ir vėl policijai ištirti, kodėl jis ne- Hathaway‘ą. Bet čia Ame- 
p»radedi apie tutpiką? gauna iš miesto kokios pa- rika, o ne Sovietu Rusija.

Ne. tėve: aš norėčiau lamos. Policija ištyrė. Pasi- tad pasitenkina išmetimu, 
tau pasakyti, kad daug mė- rodė, kad tas elgeta turi kad parodyt savo “galybę” 
sos valgyt tavo amžiuje ne- bankuose pasidėjęs $25,- —vot, kokie mes “galingi!” 
sveika. 917.69. Tuomet teisėjas tą Tikri komedijantai. tie mu-

—O Ką tu gali žinot apie driskį išbarė ir nubaudė $25 sų komunaciškos vieros
mano sveikatą Maike*’ Juk pabauda užtai, kad “nemo- žmonės!
tu ue dnkt.ir o ka naudotis savo pinigais.” | Vytautas Katilių*

1906 m. Kuboje įvyko su
kilimas. Pasėkoj to sukili-

kė 75,984,664 pesų
Kubos ginkluotos jėgos 

(kariuomenė, jurininkai ir 
policija) sudaro 20,000 vy
rų. J. Kru-nis.

oru poi.itt
-The purpoM- of Iho Iv-toriation »lwll 
!»«• h» holp Ihe M«-ah

oi oar ronaify- U* 1’aKeil 
of (mcrioi, ,« revero law« 

nnl lo-piri’ other- t« rr«pret mm| ohey 
lliern, uoli !« «Į| mjj Io aM in mnkiRff 
Ihh r-.nnlrj ermter mnI heflrr”
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Sovietuose Nėra Tvartų Gyvuliams.
Kolchozuose žųsta tukstan* pinti) centras. O centras lau*
čiai jaunų keturkojų, todėl kia visko iš jų.
Rusija neturi mėsos, pieno Ta proga primintinas vie-

“ odų. no čeku diplomato patyri*
Va- • •jis

ir
Sovietu Sąjungos oficio- mas sovietų Rusijoje. 

«« “T?vU«tn«” kuteio ziuodamas automobiliu,zas “Izviestija” įsidėjo 
straipsnį. kuris pačių komu
nistų lupomis nupasakoja, 
kas darosi sovietiškuose kol
chozuose. Pasak laikraščio, 
nuo 1939 m. liepos 1 d. prie

Maskvos rajone po atviru 
dangum pastebėjęs sukrau
tus raštinės stalus, spintas, 
kėdes ir kitokias raštinės 
reikmenes. Susidomėjęs, 

kolchozų pradėta steigti ka<’ atviram lauke sukrauta
specialiuiai gyvulininkystės tiek daug rastines baldų, ce- V- • ■, Vn.n ... -2 kn ninlnmntas nradpin tpi-

čių. 400,000 kiaulių. 3,500,- . . i . . . •
000 avių ir ožkų. Tačiau tie p1'0 PaPasakota tokia 
ūkiai iki šiol neturi tinkamu Pikantiška istorija. Toje vie- 
pastatu, todėl, kaip sako toje tu,eJo puti pastatyta dr- 
“Izviešiia.” “tūkstančiai dele Įmone. Pagal sovietis-
jaunu gyvulių žuvo.” Ket- kus J)lanu?’ -«»?*»

‘ pavesta vienam trestui, o
raštinės baldai—kitam. Pa
sirodė, kad baldų trestas 
dirbo “stachanoviškai,” tad 
laiku baldus pagamino. Tuo 
tarpu statybos trestas nieko 
laiku neatliko, tad įmonės

arba net sta- !la™al ,nebavo P“**#1-
baldų trestas vis dėlto pri
statė i vietą pagamintus

virtajai aviu daliai, penkta- Pa.\ę-S\a• • i s- • » •*' !• • • i-Jotinnejai daliai kiaulių ir pusei ra- 
giiočių kolchozuose nesą jo
kių tvartų. Todėl, pav., Mas. 
kvos ir Leningrado srityse 
gyvuliai paliekami arba iš 
lentų sukaltose papučiamo
se daržinėse,
čiai naktį paliekami po ply
nu dangum. Valdžia tvar- ... . . - -
tams statyti paskvrasi 140 baldus H’juos stačiai įskro- 
milionų niblių tačiau vieti- ve atviru dangum. Taip 
nės rajoninės organizacijos 1 asines stalai. spintos it ke- 
visiškai nesirūpinančios, to- kokuose ir lauke,
dėl tam reikalui tebuvę iš- statybos trestas pasta-

Orlaivių Kova Virtom Anglijos

ši nuotrauka parodo orlaivių kovą Anglijos padangėse. Greitieji anglų kovos lėktuvai vejasi priešo bombanešius, ku
riuos galima matyti tolumoje bėgant.

leista 66 milionai rublių.
Toliau “Izviestija ” tvirti

na, kad esą tūkstančiai kol
chozų (virš tukstanties tik
tai Leningrado rajone), ku
liuose nieko

statybos trestas 
tys įmonę...

DAUG DIRBTUVIŲ 
NETURI DARBO.

Skaitant laikraščiuose ži- 
nepadaryta. nias apie valdžios pastan- 

kad žiemą gyvuliai galėtų gas gaminti reikalingus ka
buti laikomi pritaikintuose rui ginklus ir kitas reikme- 
tvartuose. Daugelyje vietų nis, išrodo, kad Amerikos 
nesą darbą suprantančių pramonė dabar dirba viso- 
technikų ir statybininkų, mis savo jėgomis. Bet karo 
bet svarbiausi tokio apsilei- pramonės komisija prane- 
dimo priežastis esanti ta. ša. kad Amerikoje esą dar 
kad neparuošta statybinės apie 50 nuoši įčių įrankių 
medžiagos. Vietose nesą nei ir mašinų be darbo. Komi- 
medžio (o sovietų Rusijoje sijonierius Hillman sakosi 
yra milionai hektarų miš- gavęs iš West Virginijos ra
ko), nei geležies, nei plytų, portą, kad toj valstijoj užre- 
Vietinės organizacijos visiš_ korduota 365 mašinos, ku
kai
miško 
Taip 
čios.
rankas šudėjusios, laukian- į l ankiai butu įkinkyti dar-

KATORGIN1S DARBAS,
TAI BOLŠEVIKŲ “SO

CIALIZMAS.”
Profesinių sąjungų cent

ro biuras išleido tokį prane
šimą : “Artėjant atstovų rin
kimams į tarybų sąjungos 
aukščiausiają tarybą, darbi
ninkai turi atžymėti tą isto
rinį įvykį darbo našumo pa

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE.
Mano įspūdžiai ii “Drau

go” metinio koncerto.
Plačiai rėk 1 a m u o t a s 

“Draugo” koncertas šįmet 
įvyko lenkų “Sokolų” sve
tainėje, sausio 26 d. Nors 
oras buvo blogas, bet nuta-

kėlimu. Kad darbas musų i V^anc,eltu- nuv^Jctj 
socialistinėje tėvynėje butui^t, buvo skelbiama, kad 
vykdomas visu spartumu ir ^ai^uos katalikiško univer-
kad lenktyniavimas tarp fa- Slteto . Jf.1 n°.rejau
brikų ir įmonių nesustotų, Į»n»tyto ir išgirsti. ka'P «e 
profsąjungų centro biuras murersitecikai dainuos, 
paveda visoms centro vai- Nors “Draugas” po to 
dyboms, fabrikų komite- koncerto gyrėsi, kad žmo- 
tams, stachanoviečiams ir nių buvo pilna svetainė, bet 
spartuoliams imtis reikiamų taip nebuvo. Svetainėje bu- 
žygių, kad fabrikai, įmonės vo beveik trečdalis tuščių 
ir dirbtuvės darbą tęstų vi- sėdynių, o galerkoj Ui buvo

vos atstatymo,
_____ šimtu
i šiltus kraštus, kur nėra žie- ?!' °* “ tfnkama «"*“•. ™ 
mos šalčiu, tad ir musu lie-1 s,talP. jegamasciai 
taviški Dievo tarnai nenori ™la. l'etuviską spaudu lie- 
pasilikti nuo tų dykaduoniu.:ttn lus 11 Lietuvą. Kova*. 
Jie irgi lekia tenai, kur mau- j Isterija Suvienyt* Valstijų Siaurinės
dosi grąžins mergos. • Amerikos nuo atsiradimo ir dar

Į prieš atradimą Amerikos iki 1896 me-
Matėsi koncerte keliatas ' te* Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-

vilram ir mariinnn knnitrė i ,nerlks»» k,,kie čia Ūda žmonės gj-veno vikarų ir mai įjonų kunige-1 ir tt Prie palo knvgos telpa suvieny- 
Hų, ir keliatas biznierių. Ma- tų Valstijų Konstitucija. Chicago, 111. | 
tote, kaip Ui lietuviaikuni- ’̂^ 364;.Gražiuo*e audimo,225i 
gai remia savo pakraipos!
dienraštį. Jie paprastiems 
žmonėms liepia jį skaityti, 
platinti, o patys važiuoja į į 
Floridą. Jie liepia savo pa-į 
rapi jonams nešti kryžių 
kantriai ir netrokšti turtų,

! IŠ KANADOS.
Adv. Bagočiaus prakalbų 

Monftreale atbalsiai.
Pereitame “Keleivio’’ nu

mery buvo rašyta, kad Mon- 
trealo Lietuvių Taiyba buvo 
pakvietusi iš Bostono adv. 
Bagočių pasakyti tenai pra
kalbą apie Lietuvą, ir kad 
per tas prakalbas policija iš
vedė iš salės du komunistu, 
kurie buvo pradėję kelti ne- 
t vai ką. Kai kas spėjo, kad 
suimtieji galės but uždaryti 
koncentracijos stovykloje, 
nes Kanadoje dabar yra ka- 
i o stovis ii- su komunistais 
daug ceremonijų nedaroma.

Dabar mums prisiųsta iš 
Montrealo dienraščio iškar
pa. iš kurios matyt, kad tose 
prakalbose buvo suimti ne 
du asmenys, bet vienas, bu
tent Joseph Vekteris, kuris 
už tvarkos ardymą rytojaus 
dieną buvo nubaustas .$5.00 
pabauda ir užmokėti teismo 
išlaidas. Pabaudą jam užsi
mokėjus. jis buvęs paleistas. 
Taigi išrodo, kad i koncent
racijos stovyklą niekas ne
pateko.

Montrealo dienraštis aiš
kina, jog triukšmas prakal
bose kilęs dėl to. kad Vek- 

• telis davęs “nacišką saliu
tą.” Publika tuo pasipikti- 

; nusi ir salėje kilusi netvar
ka. Matyt, anglų dienraščio

atstatymo, tai iš poros reporteris nesuprato dalyko, 
a kunigų tik vienas pa- Vekteris ne “fašistišką sa

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintus, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME f KRISTŲ, todėlbet patys nenori to kry žiaus 
nei pirštu dasilvtėti.
cfonrriuci Viindy

tik i žinoti kaip mytai apie Kristų ausida. 
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa* 

* apie Kristų, 
o dabar 

pagonis bedie- 
Bibliia neži- 

mirė ir kada

knyga ta
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St., 

CHICAGO. ILL.

čios. kad viskuo jas apru- J ban.

Nenorėjo Eiti Armijon

šitie du vyrai sužeisti guli ligoninėj dėl to, kad Raymond 
Eislie, 22 metų amžiaus faroierys iš Pontiac, III., nenorėjo 
eiti armijon ir visai nesi registravo. Šerifas Jonės nuvyko 
su savo padėjėju areštuoti ji dėl nesiregistravimo. Kai še
rifas ji grieliė. vaikino tėvas drožė peiliu šerifui i sprandą. 
Prasidėjo žiauri kova. šerifas su savo pageliau’ u ėmė 
šau<ht. Jaunasis Eislie. kuris matosi šio vaizdelio viršuti
nėj daly. buvo peršautas per vidurius; jo tėvas taipgi su
žeistas šūviais, o abudu valdžios atstovai subadyti peiliais. 
Apatinėj vaizdelio daly matosi sužeistas šerifas Jonės. Į 
jo sprande farmery*’ suvarė peili-

nvtinėmis giesmėmis, kaip i pabėgėlius staehanovieeių pasitari- ..jcsu Du%is Memoria B Liuli „X 
mus ir juose .kruopščiai ap- ..The myer., ir tt
svarstyti seeialistiską lenk- Suprantama, kaipo univer- 
vmiavimą ir darbo našumo gitį0 ch f„dJdnavo ne- 

kėlimą. Fabrikų komitetai
turi sušaukti įmonių darbi
ninkų visuotinius susirinki-

t Jiuų uii^iorių, riomneių nvlinAmis kain i pabėgėlius, bet kaip jie
gelbsti pabėgėlius iš Lietu
vos. tai visiems žinoma. Iš 
visų Amerikos lietuvių Ro
mos kataliku kunigų—tik 

blogai. j vienas kun. Petraitis paau-
Antra koncerto dalis susi-i kavo $400.00 pabėgėliams

Imtu, 'apsvarstyti darbo na- ‘lėJ° » lfe«yižk« dain«- Jasi« kul' kiti lietuviai kunisai- 
šumo kėlimo klausimą, *»»«> vyčių choras. Juozoj kurių Amerikoje yra iš
šaukti kitas fabrikus i lenk “au.™ vadovaujamas, Ue- skaitoma suvirs poros sim-
tvniavima ir plėsti savitar- ‘u^.kos 'la,no.s’ ku.™> bu™ i !<i? 
pio lenktyniavimą. Prade- gumuotą apie dešimtį ls- , ir negirdeti 
dant socialistiška ienkty. gražia,. Muzikas J. Sau-. O matysite

ris yra gerai išlavinęs savo! vėl taps nepriklausoma, tai
Prade- 
lenkty-

i niavima, sudaromos sutar- 
tys, išrenkamos komisijos, 

į kurios prižiūri lenktvniavi- 
m«i.

; Šitokio akyplėšiško dar. 
bininkų išnaudojimo nėra 
nei kapitalistiškose šalyse. 
Ir šitą katorginį darbą bol*

chorą.
Klausant lietuvišku ir ai-

aukos? Nematvti
kai Lietuva

tada musų kunigai reika
laus iš Lietuvos valdžios vi-

liutą” salėje darė, bet reiš
kė komunistišką protestą 
prieš pirmininką, kuris 
smerkdamas Lietuvos oku
pantus truputi perdaug įsi
karščiavo ir ištarė keliatą 
aštrių žodžių.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas \VALTER (Vaclovas) 

KAMINSKAS. Išvažiavo iš Ansonia. 
Conn. Birželio mėn. 1930 j Mahanoy 
City. Pa. Oktobery 1930 gauta žinia, 
kad jis gyveno Brooklyn, N. Y. Kurie 
žinot kur jis randas praneškite jo ad
resų. jo advokatui, arba pats lai at
sišaukia. Atty Leon E. MeCarthy, < 7 

156 Main st., Ansonia, Conn.

APSIVEDIMAI.
I'ajieškau moteries apsivedimui, 

aš esu našlys l>e vaikų, apysenis, gy
venu ant pensijos, turiu savo gražius 
namus ir žemės. Norėčiau kad mote
lis butų tarp 50 metų ir 55. kad ne
būtų sunkaus svorio. T. G.

41 i W. 6 street. Georgetovvn. 111.

i I'ajieškau merginos arba našlės be 
vaikų tikslu apsivesti, amžiaus nuo 

! 30 iki 40; aš esu 36 metų. 5 pėdų 11 
•eoiių, sveriu 170. esu mechanikas, ge- 
! rai uždirbu ir gerokai pasiturintis.
: Turiu pinigų ir daug prajierčių. esu 
’linksmaus budo. Kurios mylėtų švarų 
ir iaiksmą gyvenimą, malonės prisių
sti ir paveikslų su pirmu laišku sc-

; kančių adresu: M. M.
1 253 Broadv.ay, So. Boston, Mass.

i Pajieš’ au apsivedimui mergin<rs 
! arba našlės be vaikų, gražios isvaiz- 
i dos. lengvo svorio tarp 125—135 sv.
’ taip 46 ir 45 metų amžiaus. Turi mo- 
i kėt rašyt ir skaityti, laisvų pažiūrų 
: ir nuolaidaus budo. Su pirmu laišku 
j prašau prisiųsti savo paveikslų. Į 
rimta laiška atsakysiu. As esu naš
lys, pusamžis, aukšto ūgio. gerai at
rodau. Adresas: Stanton <61

307 Sterling st., Brooklyn. N. Y.

S veikata—Brangiausi* 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins but Sveikais.
Gydymą^ visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk* 
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
bgan gyd<> ir kaip reikia vartoti, 
i Prašau iš Kanad<»s štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85centai.)

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

... - - -• >«- - i GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
katalikų* dienraštis!visokių lengvatų. Bet kada nesveikumus, kreipki*, . . t . * . _ * . gvuau. ią - ‘U-ta y ynivriu, arua . mane: duosiu gėla patarimąkviečia kitataučiu choią1 reikia prisidėti prie Lietu- popierių, doien įa.ske. Adresas: <*) ■ ir b’sit patt.nkil!ti. ’

Soti,vin Vrmnorra’Į------------------------------------------------------MIKALAUSKAS I PET. LAMSĄ1

riškų dainų, man kilo klau- i vokių privilegijų, visokių 
simas: kuriam paibeliui lie- j konkordatų su popiežium, 
tuviu

dainuoti lietuvių koncerte
ševikai nesigėdi vadinti “so* Jei kas nori airiškų dai _ __ _
daiktiškų lenktyniavimu.” i nų išsiklausyti, tai gali nu- |SRODYK 10 
Tikrasis socializmas reika- važiuoti miestan į bet kui-jj 
lauja darbą žmonėms leng- koncertą ir įsgirati tų kita- 
vinti, o ne naikinti savo,-^utiskų dainų kiek nori. 
sveikatą lenktynėmis. j jau lietuviai remia lietu-

__________ višką konceilą, tai ten ture.
si mene 3000 VISTŲ IR ! -M but dainuojamos vien tik 

KALAKUTU ‘lietuvių dainos ir lietuvių
Smithfield, R, t—Perei* m^diį°Qs- { fl .

tą sąvaitę ugnis čia sunaikL tuhilik-n’lrmGraJi li« 
no lidelį paukščių ūkį, su visai* nea,)efna> Jie
kuriuo sudegė loOO vištų, . ne«i«ieloja lietuvybės

53, j,„1

į 175 AKERIŲ FARMA . kemša mums nepriprastas

NEBŪK ŽILAS
METŲ JAUNESNE

X
Stemikliu<w« Gyduolės, Kurios Pa- 
uuikina ZiliiM' Plaukų slinkimą ir 
Pluiskanas. Sius gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienus, kuriam žyla, slen
ku urbu pleiskunuoja plaukai. Jos 
•ti taiso žilus plaukus koki bu 
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko ui 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
sjpažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakeli ųž $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilna: 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame agentų.

VALORTONE HERB CO
Drpt 4.

P. O. Box 305, Clinton, Ind. j

248 VV. Eourlh St. So. Boston. Mass. 1814
iRGIENĖ

S. VVater St. Pbiladelpbia. Pa.

/S KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

40 akerių girios, kuri verta tiek, •svetimybes, 
kiek farmos kaina, 125 akerių dirl>a- Tume “TYraiiim** koneerto mos žemės lygi, viskas auga. Stuba ”I'aUK° KOnceiie
Immė ir Imdinkai. mulai, karvės.1 nesimatė IT tUltingUjU mU8U 

k'c,?’n?: kūp, tai praloto 
susitarsime. Z. Adams <7) M. k RlUSO, kllH. BaltllCIO,

_________ BKRI IX- *h-___ kun. I. Albavičiaus. kun.
FLORIDA Paskauso (? Rd.) ir kitų.

Katrie važiuosite j saulėtų F!oti,lų Kiek vėliau teko sužinoti,
p..ilsiui, mes turim,- jums ką.iilmrių. ka<l VISI jie VIU išdūmę į ŠlI- 

1 pigus pragyvenimas, graži vieta, ne- t . i*:i_i..»*
toli juros. <icriatįsia vieta /.vejojimui.
Rašykit norint informacijų. (2)

STANLEY’ JONAITIS iPtar Koutv, rUNNEl-1, Florida. ,

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

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

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

tąją Floridą pasišildyti 
prieš saulę. Mat, šiuo laiku 
buržujai-turtuoliai važiuoja

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

1410 Columbia R^ad, 
Tek SOUth Boston 2271.

t J
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ.

RJITS, PRINTS, LIGHT WOOL CO ATS SHOWN FOR SPRING

Apie Ponią Tubelienę Iš Kitos Puses.
Perskaičius 3-ciame “Ke- ’uojant. buk vargingoms

leivio” numery p. Jurgėlo: 
straipsni "Kas yra Jadvygi' 
Tubelienė.“ aš net nuste 
bau. kad Lietuvos varguoliu 
moterų tui eta tokią prakil
nią globėją. Tik. deja. mes 
suvargusios lietuvės tos glo. 
bos visai neragavom. Tiesa 
aš ta;s laikais Lietuvoje gir
dėjau apie ją laikraščiuose 
skelbiant, bet skelbimu ta: 
ir pasilikdavo. Iš tos garbin
gos globėjos mes jokios pa
galbos nesam turėjusios. 
Vargingti šeimynų buvo 
daug n.v tik musų kaime, bet 
ir visoj apylinkėj, tačiau ne
teko sudėti, kad kas nors 

paramos 
ponių.

butų iš tų 
Aš

.1 “t- *
i i < i. t' i
avę? kokios 
labdaringu'

► ’d

kaimietėms motinoms buvo 
eikiama nemokama akuše- 
ių pagalba kūdikius gim- 
lant. Musų kaimietės moti- 
tos net ir nežinojo, ką aku- 
erė reiškia. Jei kada prie 
rimdyvės parveždavo dak- 
arą. tai tik pas turtingesni 
kininką. ir tai tik tada, kai 

poteris jau baigė nusikan- 
cinti. prieš pat mirti. Mat. 
mie Smetonos režimo kal
niečiai buvo tiek apsvaigin- 
i katalikizmu, kad ligonius 
lydydavo maldomis bei 
trapylu.

Tubelienė giriasi, kad 
arbinga jos organizacija 
luodavo piniginių dovanų 
oms motinoms, kurios už-

ti prašiau stipendi- [ nugindavo po 10 vaikų. Iš-
ikro gi tokiomis dovanom! 
urėtų but sarmata ir girtis. 
Lietuvos motinos pagimdy- 
lavo ne po 10, bet po 12— 
15 vaikų, o užaugindavo po 
1—5. Lietuvoje motina pa- 
timdžiusi kūdiki turi tuoj 
rėgti darbo dirbti, o nauia- 
dmi palieka prie kitų mažų 
saikų, kuriems taip pat rei- 

as esu Įvertina- į kalinga priežiūra. Maisto 
tudikiui tokia motina palie
ka išvirtų ramunėlių arba 
sukramtytos su sacharinua*
duonos, kuri surišta skepe

tos mokslui tęsti, bet nega
vau. Pradinę mokyklą lan
kydama, iš šimto su viršum 
mokinių aš buvau pirmuti
nė mokine: bet ją pabaigus 
negalėjau toliau eiti dėl iš
teklių stokos, todėl mane 
mokytojas parašė tom gar
bingom Įstaigom prašyda
mas stipendijos man, ir pa
žymėjo, kad
ma mokinė. Prie prašymo 
reikėjo pridėti da ir savo 
valsčiaus liudymą apie mo. 
kinės neturtą. Kadangi ma
no tėvas turėjo keliatą hek- 
tarų žemės, tai prašymas bu
vo atmestas.

Kitose mokyklose irgi pa-
sitaikvdavo 2-3 įvertinami • *
mokiniai, kurie turto netu
rėdami kreipdavosi i tas di
deles globėjas prašydami 
stipendijų, bet visų 
mai buvo atmetami

Jeigu ištiesų stipendijos 
buvo kam duodamos, 
tik valdininkų ir žvalgybi 
ninku vaikams. Vargingi 
ūkininkai iš tų ponių para
mos negaudavo, nors laik
raščiuose jos labai rekla- 
muodavosi. Iš tikrųjų var
ginguosius ūkininkus val
džia vos tik spėdavo licituot 
už mokesčių nesumokėjimą, 
tuo tarpu kai dvarponiams 
buvo duodama valdžios pa
rama.

mteviSt so. Boston

Profesionalės modelistės Xew Yorke demonstruoja naujų madų drapanas ateinančiam pa
vasariui. Už kelių sąvaičių šitie fasonai bus jau išstatyti krautuvių languose ir bus parda

vinėjami.

SVEIKATOS KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI.
Atttko D-ras D. Pilka. :karį mano kojos pasidaro

. -------— . . dubnios. Ar nebūtų galima
i. Desmeje ko- sužinoti, kodėl taiu darosi?
i joje, is lauko puses, arti ke- __ą a
lio sąnario, 4x6 colių vieta * * .
nuolat būna nutirpus ir nu- Ate.: Kojų “dubn urnas’ 
tirpus. Skaudėjimo nejaučiu arba pabnnkimas, patini* 

‘jokio. Ženklo jokio nėra. 83$ būti dėl daugelio 
Buvau pas daktarą ir pats priežasčių. Bet tamstos ko- 
viską dariau, bet niekas ne-. jos pabrinksta tik j pavaka- 
gelbėjo. Patarkit, ką aš tu- j U- kuomet dienos darbas 
rėčiau dalyti?—P. Z. veik baigtas. Čia kaltė gali- 

Atsakymas: Tamsta mesk ma mesti nevisai tvarkiam 
laukan visas laiške minėtas šlapumo organų veikimui— 
gyduoles. Ir juo greičiau iš. inkstų ir pūslės, aukštam 
mesi, tuo geriau sau padary- kraujo spaudimui, vidurių 
si. Kas liečia vietos užtirpi- neveikimui, širdies silpnėji
mą, siunčiu tamstai laišką mui ir kitoms priežastims, 
dėl platesnių informacijų, ir Tamsta pati vargiai ką gali 
tada gausi patarimą. daryti. Patarčiau, kad ilgai

_______ nelaukus pasiteirautum pas
KL: Aš turėjau operaciją,! savo gydytoją.

dabar jau bus 4 metai, ir su ■ ----------
sveikata gerovės neturiu. KL: Mano mergaitė, 2 
Mane labai kankina gazai, metu amžiaus, turi odos li- 
išpočia vidurius ir tik atsi- gą« Kreipiausi pas daug gy- 
raugus būna geriau. Skau- dytojų ir visi pripažįsta, 
dėjimas visada prasideda kad ji turi eezemą, bet vais- 
nuo tos vietos, kur buvo tų nepritaiko. Prašau duoti 
operacija padaryta, ir pra- patarimą, kaip tą ligą gydy- 
deda krutėti, kaip gyvas ti. už ką busiu labai dėkin- 
daiktas. Aš esu “Keleivio” gas.—A. O. L. 
skaitytoja ir prašau patari- Att.: Tamstos mergaitė 
mo per laikraštį apie mano turi ligą jau 22 mėnesiai, 
sveikatą.—U. V. kuri vis eina blogyn, nežiu-

Ats.: Gerai, kad laiške rint gydymo pastangų. Iš
tampa paminėjai, kokią rodo, kad ta jos liga reiškia 
operaciją turėjai. Bet ją iš daugiau, negu “eezema.” Ji 
klausimo išleidžiame. Kas- greičiausia turi allerginę li- 
link gazų atsiradimo, tai nė- gą, kas reiškia, kad jai nė
ra reikalo daug nugąstauti, tinka koks nors maistas. 
Po tokios operacijos dažnai Taip verčia manyti ir tas

Tubelienė nei dovanu ne- Pranta kiekvienas, ką rąš- tualetą dovanų 
duodavo. " kia “£ar?es pirmininke, ginusiais sveikimu

s rai. kad vartoji šiltą vande- mergaitė 
ir gal butų da geriau, jei sveikata

JUODVEIDIS JĄ IŠGĖDINĘS.

eina blogyn, ir 
ištikiu jų gal yra 

pavojuje dėl organiškos li- 
tamstai nereikia nusi- 
bet jieškoti išeities.
patarčiau, kad tamsta 

nieko nelaukęs atiduotumne vnoriote.kit, ji sutverta eiti tik “gar- ėjom namon labai paten- rengei, 
bės” pareigas. kintos, kad turėjom progos ei_,

Ponia Tubelienė buvo po- pasveikinti moterį, kurios SKURDŽIŲ NELAIME.
sara Dienas Lietuvos ukinin- niškai išauklėta ir išlėpin- šeimyninis ir visuomeninis Kuo vargingiau žmonės

hnnt, ta tikrųjų Lietuvos sūnų ir gyvenimas visados buvo ir gyvena, tuo daugiau jie vai- “krutėjimo” operacijos vie. ..
nk tndėl iis 5en<na«i vi’«a duknJ prakaitu ir ašaromis, yra toks pavyzdingas. kų turi. Nelaimingi tokie toje, tai aš labai abejoju, ar Memonal Hospital ant Ce- 
£*& ideSnei^es^? todėl tokia tu,«« bu‘ir P*" By.nskienž. tėvai, ir nelaimingi jų vai- tik nebus tamstos jsivaiz- dar avė.,tamstų mieste. Gy-
kij “ .rink iPSXSvdSi aaroa- J- -------------- --- kak štai- Allentowno mies- dintas dalykas. Tiesa, skau- dymąs £?les uzs>-

53JH3 ----------------- WAUKEGANO MOTERŲ tely, Pennsylvanijoj, tūla dėjimas gali buti dėl adhe- Mi keliatą menesių.
SSmn-S-Sb CHICAGOS MOTERYS . NAUJAS CHORAS. Mrs. Edwin Trapp, kurios zijų ir kitų priežasčių. Bet —-------—
nfkuo algas apmokėti, kad PAGERBĖ IR APDOVA- pas mus Waukegane, tur. vyras dirba prie WPA ir vos “krutėjimas” neatrodo Įo- * •=Mm,o arnžmus"’^
.u . fit- n^riirki duonos giskas dalvkas. Jei tokis p11*, io metų amžiaus, aa-

- - - - bar, į trumpą laiką, dukart
apmirė numirėliu. Ar yra 
kokios gyduolės nuo šitos li- 

Prašau duoti atsakymą

silpsta, kad atsistot negali: 
parišus ją melžia, kad iki 
vasaros neužtruktu. Gi va-

O kai Lietuvoje dabar ai- nį jubilėjų, tai ta proga, p 
gų nėra, tai tos ponios jau B. Darlys — Draugelienės 

t atvažiuoja pas mus girtis sa- sumanymu, buvo pakviesta 
jvo dideliais nuopelnais ir grupė moterų, beveik visos 
į reikalauja, kad joms butų jų muzikos meno atstovės, 
į atiduotos tos aukos, kurias kad dalyvautų ne tik pp. 
mes Vilniaus varguoliams Gugių 25 metų sukaktuvių 
buvom sudėję. Ponia Tube- paminėjime, bet kaitų ir p. 
lienė sakosi esanti “ne tam Gugienės pagerbime, ko ji 
sutverta.” kad galėtų koki yra pilnai užsipelniusi savo 

j nors darbelį atlikti. O mes. nenuilstančiu darbu kultu- 
i mat. tai jau tam tik ir gimę, ros srity.i kad dirbti per dienas prie Nors ši nedidelė moterų 
'spiegiančių mašinų, kiaušy- gi upė sudarė tik maža dale- 
tis drebančiom*

tų užkietėję. .x . . - ......
kad retkarčiais nueini pas mergaitę į vieną iš vietinių 
daktaro, sveikatos patikrint ligoninių ligos ištyrimui ir 

Kaslink “skaudėjimo” ir gydymui. Nuo savęs as re- 
- komenduociau Cnildrens 

Memorial Hospital ant Ce- 
dar avė. tamstų mieste. Gy-

negalės _ . „
niškais reikalais, skaito "laik- but žmoniškai nei aprengti, no. kad operacijos vietoje I*r «čiu—A. S
raščius ir gvildena dienos nei pavalgydinti, nei įsmo- atsiranda vėžys. Jie jį jau- nu siroingai iu. 
klau«imu« Jos Drisideda kyti. ’ «a ir girdi “krutant.” Gal Ate.: Taip, gyduoles yra.
prie kiekvieno prakilnaus Skurdžių šeimynose, kur but tamsta irgi esi linkusi tai Vėliausi tų gyduolių bandy- 
darbo ir naudingo veikimo vaikų turėtų but kuo ma- manyti. Geriau pamiršk. Šir- mai parodė, kad 19 iš 20 to. 
Tokios moterys nepersenai žiausia, paprastai jų būna dies stovis, kraujo spaudi- kių “apmuuolių” visai pa- 
įkurė Waukegano Moterų kuo daugiausia. Niekas da mas butų gerai patiknnta. sveiksta. Reikia manyti, kad 
Chore. Sausio 12 d. jos jau negirdėjo, kad butų kur tur
tinėjo savo pirmą pramogą, tingų žmonių šeimyna su 19 
Liuosybės salėj choras su- vaikų. ,
rengė vakarienę su koncer

‘Keleivį” ir iš kalno ta-

Kl.:
gerai su

ir tamstos draugo mergaitei 
Iš įyto viskas būna jos gal pagelbėtų, tik nerei- 
manim, ale į pava- kia leisti ligai įsisenėti.

tine programa, pirmą kartą 
viešai puikiai sudainuoda
mas keliatą dainų. Publika, 
kurios buvo pilna salė, cho-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

širdimis ię Noios draugiu ir pažista- , . , - ., - , » «> i - i » t\. __ .Įkaip bosas “gademuoia,” ir mu, vienok ii reprezentavo kunos buvo pilna sale, cho- P. Zabielai. -Draugo at-
aukoti savo sunkiai tiž-iirb- tą dali. kuri p. Grigienei vi- r!stems 8au?,a’ APart tam bolševikui Įde-
tus centus, kad juos galėtu roomet buvo ir pasilieka ar- ?oro..ge»l sudainavo porą Sime į sekanti numeų.
pasiglemžti Vilniui šelpti čiausia pi ie širdies. -los re- dainelių S. \ aisnoia. kuro

j komiteto “garbės pirminin- prezentavo dailę ir muziką. 
įkė.” Marė Meškauskienė.

IR MANO ŽODIS.

. Miško Paukščiui.—Įspė. 
Si: i. ’ limas Kanados lietuviams

su-

SIELOS
BALSAI

j Noi’S aš esu vyras, bet 
“Keleivio” Moterų Skyrių 

j visuomet skaitydavau su pa
sigėrėjimu. nes »as-lavai 
daug pamokinančių ir nau-

\ aizdči’o vidury čia matosi dingų dalvkų 
turt u U Eleanora Strubing i> los Straipsnis 
<;rv»':iv i-. -;. Conn., kuri nesenai apie p 
buvo prismaugta ir įmesta upėn. nūs musu 
Išsigelbėjusi ii areštavo savo man upą. Pagal komunistų būryje ir kuomet aš jos dai
šoferį, juodveidį SpelFą, kuris nuomonę, Lietuvą daba* :<-pažinoiau. Bet vieną da-
girta< ia užpuolęs miegamam šviečia Stalino “saulė.” c
kambary, tris kartus ją iškone- pagal p. Jurgėlą. tai iki šiol
veikęs, pinkui išvežęs ir įmetęs Lietuvai švietė ponios Tu-
upėu. i' i-’na' fH-rvitą sąvaitę belienės “saulė.” 
tą ju< iveidį išteisino, nes pati- kas-gi nežino, kad p.
kė.io io pasakai, kad ponia Chodakauskaitė - Tubelienė 
Strubirg pati jį -prisikalbinu- ir visa jos tėvų šeima buvo

Ačiū.
ponavičienė. Voight, Grigo- • ' 1 • 1 1 •
niutė. Skeveriutė. Lalu fio- ™ vadovai^ buvus, chicą- p B.-Sti-aipsnelb 
ben-Micevičienė. mokytoja Kainule’rranai" Montrealą bus geras.
Normantaitė, Bernotiene, . ninpstinffai dil.. vėliau.
Vio’vudipnė Riianclrtpnė vnoriSiea rupesungai Clll - anartiene i. Bnanskiene. , vakaras

apie
Tilps

Moticčiui. — Mirusių

Norkienei. Rukštelienei. ir gera.

aš tikrai žinau, tai yra 
kad mos chicagiečiai 
laimingi, jog didesnę 

p. Noros Gugienės dar
buotės rezultatu matom sa-

vlT

can
lai

vo tarne, k 
čiai per

nur ji, nenuilstan- 
25 metus veikia

>i" ir an "įeidavusi,” o pas- bajorei, lenkomanai ir lietu- kaip dainininkė, chorų mo-i 
kui nusigandusi ir nušokusi nuo vius vadindavo “chamais?” į Ryto ia, vaidintoja, režisorėj
tilto. Tie “ponai” neapkęsdavo j muzikos kritikė, rašytoja ir

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISft ML D. PILKA. Uetaris K»Ibw» 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA >1.00.
DR. D. PILKA, SSR

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papooita daageHa spalvuotą puikią paveikslą. 
223 paslapią dydžio, apie 150 {vairią eilią.
Jl PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNUKOS IR DAMNNINK1SKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK 11.00.
Audimo apdarais $1.25.

KiekvicnM tvrMe sepssM save tarnas sda«a Inyęą. 
Kiekviena* nariRirta ti ton RtMditaiRS. daiga* geriausia 
ai«st "Moaey OrOrna.” Popienaiaa salima alinti ti<-s?or papras
tame konverte, bet teikia aiildat trcraiyti savo ir "Keleivi©" ad- 
resa ir nepamirškit prilipjt ilS

"KELEIVIS"

SSS BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

«



No, 6. —Vasario 5 d., 1941 n. KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Pnniapta

7INI0SišLIETUV0S
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

BOLŠEVIKAI NUSIGANDO, KAD ŽE. 
mes ŪKY KILO SUIRUTE.

Rumunų “Geležinės Gvardijos” Faiistai

Nusigandę, kad ju “na
cionalizacija’’ padare žemės 
ūky didelę suirutę, raudo
nieji Lietuvos šeimininkai 
buvo sušaukę Kaune žemė? 
ukio darbuotojų suvažiavi
mą tai suirutei sustabdyti. 
Kad geriau sektųsi reikalus 
rišti, “garbės pirmininku” 
tam suvažiavimui paskyrė 
“didijį vadą” Staliną, o jo 
“padėjėjais” Molotovą ir ki
tus Kremlio satrapus. Stali
nui poklono nepadarę, bol
ševikai negali, atsiprašant, 
nei savo reikalo atlikti.

Tikruoju suvažiavimo pir
mininku buvo paskirtas Lie
tuvos generalgubernatorius 
Pozdniakov.

šiame suvažiavime žemės 
ukio komisaras M. Mickis 
leidosi j aukštąją politiką. 
Jis nepriklausomosios Lie. 
tuvos istoriją apibudino 
šiais žodžiais: “Mes visą 
laiką priklausėme nuo kapi
talistų užgaidų—jie diktavo 
mums savo valią. Mus kaip 
tą prekę tarėsi šie ir tie iš
keisti i vieną ar kitą objek
tą.” Iškoneveikęs nepri
klausomąją Lietuvos valsty
bę. šis tautos išgama toliau 
išsitarė: - “Toks pavojus 
mums šiandien negręsia. 
Niekas mums tokių ultima
tumų jau nebestus ir musų 
reikalų be musų pačių nie
kas niekur nesvarstys.” 
“Draugas” Mielus padarė 
jam nedovanotiną klaidą: 
užmiršo Maskvą ir Staliną, 
kurie ko gero užsin srins to
kia “laisvamanyste? Toliau 
Mickis stengėsi išsklaidyti 
minti, kad Lietuva lx>lševi- 
kų okupacijoje ištautęs. 
Tai, pasak jo, esanti nesą
monė.

Mickis savo kalboje gra
sino, kad jis išvaikysiąs iš 
savo valdomo komisariato 
visus “seno raugo” žmones. 
Jo komisariatas esąs peror
ganizuojamas.

Visa Mickio tolesnė kaL 
ba buvo pašvęsta nupiešti 
tiems planams, kuriuos jis 
sugalvojęs. kad sukurus 
“laimingą ir džiaugsmingą” 
gyvenimą. Kalbėdamas a- 
pie kolchozus, jis pasakė: 
“Jokie mėginimai prievarta 
kolchozus organizuoti ne
bus toleruojami. Tačiau tai 
nereiškia, kad vyriausybė 
uždraus valstiečiams savo 
laisvu noru kurti kolektyvi
nius ukius; ji dar visoke
riopai parems.” Aišku, kada 
iš Maskvos bus duotas įsa
kymas kolchozus steigti, tai 
“draugas” Mickis, atsistojęs 
ant “laisvosios” Lietuvos 
platfoimos, toki Įsakymą 
“visokeriopai parems.”

Mickio vadovaujamo ko
misariato veikimas sušilau, 
kė aštrios kritikos iš komu
nisto “draugo” Didžiulio 
pusės. Pasak jo, žemės ukio 
komisariatas ir jo padaliniai 
“labai sunkiai derinasi prie 
sovietiškų metodų.” Esą. šio 
komisariato darbas “tūpčio
ja vietoje, daroma daug 
klaidų. eikvojama daug 
energiios, o naudos iš to ma
ža.” Vienu žodžiu, “drau
go” Mickio plytlaižiavimas 
ir pasisakymas, kad “musų 
reika Iii be musų pačiu nie
kas niekur nesvarstys,” susi
laukė iš “draugo” Didžiulio 
lupų labai tinkamą atsaky
mą.

Toliau Didžiulis aštriais 
žodžiais išsitarė, kad lietu
viai valdininkai nepakan- 
kom.ai gerbia iš Maskolijos 
atsiųstus variagus. Didžiulis 
atvirai pasakė, kad “turime 
mokytis iš jų ir išnaudoti jų 
žinias bei patyrimą.” Pasak 
Didžiulio, “kai kada atrodo, 
kad kai kurie atsakingi že-

•mės ukio komisariato tar- 
inautojai turi klaidingą pa- 
! žiūrą į musų gerbiamus tal- 
įkininkus; jie mano, kad tai 
i y ra atvykę kokie kontrolie. 
! riai. Tai yra labai klaidinga 
pažiūra.”

Šis Didžiulio pasisaky
mas yra labai vertingas įro
dymas, kaip okupuotąją 
Lietuvą užplūdo iš Maskoli
jos pakampių atsibastę įvai
rus variagai, kurie lietuvių 
tautą moko sovietiškojo šei
mininkavimo. Mickiui į pa
galbą, pavyzdžiui, yra pa
skirtas kažkoks maskolis 
N iki tin, kaipo žemės ukio 
vicekomisaras. Tikrovėje 
šis Nikitin ir yra tikrasis 
“laisvosios” Lietuvos žemės 
ukio komisaras, kuris Lietu
vos žemės ūkį ardo Maskvos 
pavyzdžiais.

0 kaip pačioje Rusijoje 
tokie variagai “tvarko” sa
vo kolchozus, sužinome iš 
“Pravdos” No. 280. Ten iš 
Irkutsko srities paduoda
mos tokios žinios: “Per
eitais metais blogai pasiruo
šus tvartų periodui, šioje sri
tyje žuvo 3,000 gyvulių. Ta. 
čiau pereitų metų pamoka 
užmiršta. 4,500 arklių, 2,500 
karvių, 2,000 avių ir daug 
kiaulių ir daba*- palikti be 
pastogių. Visi šie gyvuliai 
turės praleisti -lemą po at
viru dangum (Sibire!).” 
Ten, kur tvartai įrengti, “da 
paliktas mėšlas iš pereitų 
metų.”

štai kitas įrodymas iš “Iz- 
viestijų” No. 231 apie Oms
ko srities kolchozus: “Per
eitais metais šimtai gyvuli
ninkystės farmų dar toli iki 
žiemos pabaigos pasiliko be 
pašarų, stigo paruoštų šiltų 
tvartų, dėl ko vietomis žuvo 
gyvuliai. Ypač daug nuken- 

i tėjo prieauglis. 0 ir šįmet 
kolchoziniai gyvuliai neap- 
rupinti pašaru. Šios srities 
kolchozai paliko nenupiovę 
1 milioną centnerių šieno ir 
neparuošė 270.000 tonų si
loso. Daugiau kaip puse vi
sų kolchozų pastatų reika
lingi remonto, daugelyje 
vietų gyvulių tvartai stovi 
be stogų.”

Ir šie variagai, kurie nesu
geba pas save susitvarkyti, 
atėjo į Lietuvą mokyti ūki
ninkauti pažangų Lietuvos 
ūkininką! Didžiulis juos va. 
dina “gerbiamais talkinin-

įkais.” Visa lietuviu tauta 
' juos vadina driskiais ir ka- 
j capais. Sako, tegu jie vyks- 
i ta į Omską ir Irkutską drau-
■ ge su Mickiais ir Didžiuliais
■ paganyti gyvulių, kuriems 
Į net pašaro nesugeba paruo- 
| šti ir verčia Sibire stovėti po 
! atviru dangum! Tos valan
dos, kada jie išsinešdins, ne
kantriai laukia visa lietuvių 
tauta.

šiame vaizdely matosi gauja uniformuotų fašistų Rumu
nijoj. Iš kairės stovi rankų iškėlęs gen. Antonescu. dabar
tinis Rumunijos diktatorius ir Hitlerio pasekėjas; o iš de
šinio šono matosi tamsioj uniformoj, be kepurės, buvęs jo 
padėjėjas vicepremjeras Horia Simą. “Geležinės Gvavrdi- 
jos” fašistų vadas ir Stalino šalininkas. Nors abudu lygus 
fašistai ir diktatoriai, bet kadangi vienas remiasi Berlynu, 
o antras Maskva, tai šiomis dienomis tarp jiedviejų kilo 
karas. Simą norėjo nuversti Antonescu ir tikėjosi pagal
bos iš Stalino. Bet Stalinas pabūgo Hitlerio galybės ir sa
vo sėbrui Simai pagalbos nesiuntė. Todėl Antonescu su
mušė Simos-Stalino ššalininkus ir 2000 jų sugrudo i kalėjimus. Simą irgi suimtas? Ma
noma, kad visi jie bus sušaudyti. Iš dešinės pusės, atskiram atvaizde, yra parodytas 
Amerikos atstovas Rumunijoj, Franklin Gunther.

KAS DABAR VALDO LIETUVA.
Ne Paleckis ir Gedvilą, bet Į teatre staiga i prezidiumą

Į ii Maskvos atvykę rusai buvo pakviestas kažkoks 
bei žydai. Gladkov, kuris susirinku-

| Nekartą esame rašę, kad 5iem£ buvo užrekomenduo- 

■okupuotoje Lietuvoje viską 
nulemia Kremlius su raudo
nuoju cana Stalinu prieša
kyj. Kaip J. Paleckio “liau
dies vyriausybė” buvo užso
dinta į valdžios kėdę ant 

i raudonosios armijos durtu
vų, taip ir susovietintosios 
Lietuvos vyriausybė su M.
Gedvilą priešakyje tėra pa
klusni Maskvos tarnaitė. J.
Paleckių, M. Gedvilų, P. Pa- 

i karklių, M. Mickų ir kitų

tas kaipo vidaus reikalų ko
misaro pavaduotojas. Da
bar pavergtosios Lietuvos 
visuomenė jau žino, kad iš 
Maskvos atsiųstasis “drau
gas” Gladkov yra “išlais
vintosios” Lietuvos vidaus 
reikalų komisaras, o “drau
gas” Guzevičius tėra pasta
tytas tik dėl akių...

J. Paleckis ir komisarų 
tarybos pirmininkas M. 
Gedvilą įsakymus gauna

Organizuoja “Raudonas Gurguoles'9 LOŠIMAI, MUŠTYNĖS 
IR SKANDALAI.

komisarų darbas tėra aklai tiesiai įš Pozdniakovo, kuris 
vykdyti tai. kas iš Kremlio nepriklausomos Termos 

l įsakoma.
i

į Kiekvienoje svarbesnėje 
i “laisvosios” Lietuvos įstai
goje sėdi po komisarą, at- ___________
; siųstą iš sovietų Rusijos. Šie • pavaduotojas Vilniuje yra 
maskolių (arba, labai daz-. neaiškios tautybės kažkoks 
nai žydų) komisarai yra tik-įKergit kuris ‘ina tiktai gu- 

j rieji Lietuvos valaovai, o j bernatoriaus pareigas. Ni_ 
| lietuviškieji komisanukai j kalojaus laikais generalgu- 
i tėra paprasta iškaba. Tačiau beraatorius sėdėjo Vilniuje, 
j iš Maskvos atvykę komisą-! o Kaune tebuvo paprastas 
irai, dažniausia, viešumoje,gubernatorius. Kai sovietų 
' per daug nesirodo. , Lietuvos sostinė bus perkel-

letuvos 
laikais buvo Sovietų Rusi
jos pasiuntinys Kaune, o 
dabar ten pasiliko kaip rau
donojo caro Stalino general 
gubernatorius. Pozdniakovo

Į Tik laikas nuo laiko Lie- ta Į Vilnių, tai ten apsigy-
Kaip jau buvo pranešta,! ka aiškinti. Jų rankose so- “Tarybų Lietuva” prane-! tuvos gyventojai sužino, vens ir generalgubemato-

sovietų Lietuvoje sugalvo- vietų Lietuvoje yra valdžia, ša apie naujus gimnazistų kas yra tikrieji Lietuvos ko- i'ius Pozdniakov, o į Kauną
tas naujas agitacinis trik- tad jie šią valdžią naudoja papročius. Laikraštis rašo: misarai. Štai. oficiozas “Ta- atvažiuos gubernatorius
sas. Tai vadinamos raudo
nosios gurguolės. Komunis-

raudonosioms gurguolėms Ne paslaptis, kad Kauno bi- 
suorganizuoti. Bolševikų lijardinėse vis dažniau gali- 

tų partija varu suvaro ku-: apiplėšti Lietuvos ūkininkai ma pamatyti lošiant gimna- 
rio nors valsčiaus ūkininkus ; neturi ko į kooperatyvus zistus, kurie iš tėvų gautus 
ir liepia jiems “raudonomis vežti, bet tai nesvarbu: rei- pinigus knygoms ir kitiems 
gurguolėmis” vykti į arti. kia pademonstruoti “dėkin- reikalams čia perleidžia 
miausią kooperatyvą neva gumą” komunistų partijai ir “specams.” Maža to. įsi- 
parduoti ūkiškųjų gerybių, raudonajai vyriausybei, traukę į azartinį bilijardo 
Tokių gurguolių priešakyje Štai, Merkinėje tokioje gur- lošimą, ' tokie gimnazistai 
komunistų agitatoriai veža gudėje dalyvavę 200 veži- pradeda nebelankyti pamo- 
raudonas komunistines vė- mų. Buvę važiuota, kaip sa- kų, o vietoje to eina palošti 
liavas ir Stalino, Molotovo ko “Tarybų Lietuva,” su i “Centralką” ar pas Urbo- 
abrozdus. Tokiomis gurguo- plakatais ir vėliavomis, o ną.” Be to? laikraštis rašo,

misarai. Štai. oficiozas “Ta- atvažiuos 
rybų Lietuva” lapkričio 5 d. Kergit. Tuomet vėl bu., 
paskelbė, kad Šiauliuose bu- kaip prie caro Mikalojaus, 
vo sušaukti teisėjai, kuriems Skirtumas tiktai tas, kad 
sovietiško “teisingumo” ko- prie caro Nikalojaus Roma- 
misaras P. Pakarklis kalbė- novo Lietuva vadinosi 
jo apie “naująjį teisėja.” Po “Šiaurės Vakarų kraštas.” o 
jo žodį paėmė ‘‘teisingumo” prie caro Josifo Džiugašvi- 
komisaro pavaduotojas lio (Stalino) Lietuva gavo 
“draugas” Bačilo. Lietuvos “sovietų socialistines respu- 
visuomenė iki šiol žinojo, blikos” vardą.
kad teisingumo komisaro 
pavaduotojas yra K. Doma
ševičius, o štai netikėtai per

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankios reikalingiausių žodžių irlėmis, kaip sako oficiozas atvežta tik 10,800 kilogra- kad Kauno kavinėse dabar | “Tarybų Lietuvos” malonę w5SinS‘^kny^utai1?t^aS
“Tarybų Lietuva,” valstie- mų javų. Tad vienam veži-s retas vakaras apsieina be —’ J -------- 2 -—J L -
čiai “suduoda smūgį tarybi- mui išeina po... 54 kilogra-1 muštynių arba be skandalo.
nės santvarkos priešams” ii' mus javų. Galima įsivaiz. T. , ...
“parodo savo dėkingumą duoti, kokią prievartą nau-L. sl*° laikias-
partijai ir vyriausybei.” doja Iljonskiai, Codikovai ir cl.° PraVJsimo aiškėja 
Prie kooperatyvo gurguolių Reichmanai, kad privertus yienas įdomus dalykas, bu- 
dalyvius pasitinka kiti ko- Lietuvos ūkininką su maiše- ^n,t;. ^imnazis^ai. ^u.n 
munistų agitatoriai, kurie liu javų vykti po 10 ir dau- P^Gs knygas savo pinigais.

1 pasako kalbas, nusiveda į giau kilometrų į kooperaty- Afrikos lietuvių bolševi
kino ir tt. Kad dar labiau vą ir dalyvauti su Stalino aiškino, kad mokslas 
patraukus ūkininkus, tokių ikonomis raudonosiose gur- pietuv°Je dabar esąs nemt^ 
gurguolių atvykimo dieno- guolėse. ‘ kamas’ ° cla Paslrodo’ M

mokiniai ir knygas turi pirk
ti už tėvų pinigus. Ameri
kos high schoolėse mokiniai 
knygas gauna nemokamai.

patyrė, kad esama ir
RoAiln Tie ii- wr-i fibra gan Krenai >s«no« KJueet angns-gO BdCllO. Jis 11 yra tiki a- Joje telpa netik atskiri žodžiai,

sis “išlaisvintosios” Lietu- bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
vos sovietiško teisingumo ~'K
komisaras, o “draugai” Pa- zdaskuti, pas kriaučių ir tt. Su fone-
karklis ir Domaševičius klu- ’S^rinKifi.’lnubs*
sniai vykdo tai. ką įsako st Micbeisona* p,.m ss...........35c.
Bačilo. KUNIGŲ CELIBATAS.

Tnin nnt netikėtai T „irtu- —Išaiškinta kunigų nepatystės is- * **1P P«t ne 11 Ketai ljietu puolimas, šia knyga turėtu perskai- 
VOS gyventojai patyrė, kas torija, pasekmės ' ir jų doriškas nu
stovi virbui-a knmi<ari^tzi .kiekvienas tyras, tėvas ir jauni- SlOVl Viaaus . Komisai įaio kiltis, kurie geidžia, kad ju moteris, 
priešakyje. Ligi šiol buvo dukteris ir mylimosios nepapultų į 
žinoma, kad vidaus reikalų T^end”’^?’0^ u^uiictuviST0’

“draU- lengvai w suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš-

mis miestelio krautuvėse
niekam kitam neparduoda- WAMv DAKTARAS.
ma, kaip tik gurguolių dalv- *.P*ra?* daktaras A. J. Karalius. . r, , 1 .f f Si nauja knyga užpildyta vien re-
Viams. Bet Ūkininkai ir iš to ceptals, aiškiausi nurodymai kokius

nęgauna lodei ’’iaiyoų -t--
Lietuva Siūlo, kad koope- 300 puslapių. Kaina 
ratyvai turį iš anksto buti Aod“,° viršeliais ............... *2.50
painformuoti apie gurguolių rymas, 
atvykimą ir sužymėti tas

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

prekes, kurių ūkininkai pa- irLį£:
geidauja (lyg valsčių ko- - —
operetyvai nežinotų, kas 
ūkininkams reikalinga). v 

Kas tas gurguoles organi
zuoja. sužinome iš “Tarybų 
Lietuvos.” Pav., Žiežma
riuose gurguolės suorgani. 

i žavimas esąs “draugų Iljon- 
! skio, Codikovo, Bičkausko.
‘ Reichmano ir kitų vietos ak- 
rtyvistų rezultatai.” Ką ben- 
’ drą Iljonskiai, Codikovai,
Reichmanai ir kiti turi su 
Lietuvos ūkininkais, neten-

žus. Chicago, I1L 
Drūtai apdaryta

1909, pusi. 432. 
$2.50

komisaras yra A. Guzevi- Ferdinand de Sarcieitia. . 

čius. Rusų bolševikų revo. lytiškos ligos 
’ liucijos sukaktuvių
i me Kauno

Aiškia: išguldyti pilietybės įstaty- i 
mai su reikalingais klausiniais ir at- i 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. ! 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
!aida. Kaina . ............................ 25c j

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev. i
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslu. 215 nusl..........................S1.00

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų Bd pat krikščionių gadynes.

25c.

ir Kaip r.uo jų 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ala- 

, r , • - * tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page-valstybimame Tinta laida Kaina.........................25c.
mmėji-

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 

Vietininkas?

APRAŠINĖJA ŽMONIŲ 
BALDUS U2 MOKESČIUS

Norėdamas pagreitinti 
• mokesčių išjieškojimą, Kau
no milicijos viršininkas pa- 

j skyrė bolševikiškiems ant- 
; rtoliams konkursą arba 
lenktynes: katras išlups
daugiau mokesčių iš žmo
nių, tas gaus didesnę dova
ną. o gal ir Stalino medalį, 
įkibai' Kauno gyventojai 
negali apsiginti nuo antsto
lių, kurie landžioja po na
mus ir aprašinėja baldus, 
drapanas ir kitokią žmonių 
mantą, kuri paskui bus par. 
duodama iš varžytinių,—ly
giai tokia pat tvarka, kaip 
būdavo prie Smetonos. O 
laikraščiuose bolševikai me
luoja žmonėms, buk jų 
“liaudies valdžia” atleidusi 
Lietuvos gyventojus nuo vi
sokių mokesčių!

PAGARSINIMAI 
'KELEIVY*

kad paparakilrnaa tilptų 
ORClT, ralkla priduoti paralnlmų j 
admlniatracljon nevėliau PANCOS- 
LlO VAKARO. Sltmėiant per pal
tų, reikia pasiųst * anksto, kad pa
siektų mua ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos | 
aųvaltėa numer} nespėjama patai-

kad garsinimas nesusl- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu | 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų | 
ar khek| parengimų, trumpų prane- 
•imu patalpinam u* S1.00. U* didės, 
nlua garsinimus skaitoma nuo colio. ]

Ut pajletkojlmus darpminkų. par
davimus Ir kitokius smulkius prans.

| Mmus, kaina 2c. ut tod|. Štampas- 
| nėm raidėm antgalvls—t*e. šatra.

••Keleivio’' prenumeratoriams ut 
pajletkojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. ut todj. Mažiausio pajietko- 
jlmo kaina ėte.

Norint pajletkot su paveikslu, 
reikia pasiųst fPtegrafljų Ir kia<iet 
kainos.
-KSVCIVIS,” «M OROAOWAV, 

SO. DOSTON. MASS.

•i? •—

Seaovės Lietavių tinyfii

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKY’RIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijocbijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas Us 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 VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas u. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYR1U8 VIII. tiandieninis 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, aes joje ras dane ręikaliagų dalykų ir geriausiai galės 
saeipažiat sų visų katalikiškos bažaydes praeitimi.

KIEKVIENAM UETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. SL Valadka.

Knyga apie SM puslapių, didelio formato; spauda aiški.
'rieliais, gramai sMakriaėm raidėm įspaustas kny-

KAINA S&M.
*pieres viršeliais, kaina I1J».

Galima gaut pos autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. Z, DALTON. PA.

Tvirtais

YpatiMdi SakertiaSa hrikManybės gadynėje kiekvienas karėtų 
ųsnAaityt, nea tik taSa gs'ės siMiiai sapranti Dievo kaviiaų.

Kergs Kirtis femata, tart 171 paalasi. Kaina popieros apdarais 
-—1.00: audinio apd.—S1XB. Pinigus galima siųsti popierini doleri 
arba “Moner OrderT. Adrassokit sekančiai:

KELEIVIS, SSS Braadvay, So. Bodoa, Mu*.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kalas ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
2SS BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

t
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Vietinės Žinios
links. Mes visi masiniai te-' Sni«fo išvežimą* kainuoja . Ar nugriaus lietuvių bai
liai susirinksim kad pareikš-1 po $2000 už colį. ! nyčią?
ti savo griežtą protestą oku
pantams-. o \ paė pasmerkti Brookijne gatvių supenn- 
musų pačių tautos įsaugin- tendentas Baniel G

Bostono priem i e s ė i o
J DR. D. PILKA

T«l. TRObridge

LIETUVOS ISTORINĖ 
ŠVENTĖ.

tus išgamas.
šioj (-ienoj, šioj valandoj

ka nesutriuškins Lietuvos
_ . 7------- silpno kūnelio, ar neišsiurbs
Iškilmingai, nors su nuliu- ; pa-kutinio jos lašo kraujo? 

dvsicm širdim švęsim 0 ne ne! Netašytas, nekul- 
Vasano 16-ją. gurintas kaukaziškai-aziatiš-

ko raugo siaubūnas pats ko-

Ar gremėzde. Rusijos me>- netuii sėdėti namie nei vie-
pasakė piliečių susirinkime, 
kad jeigu jie nori kad butų
išvežtas visas sniegas, tai jo 
nuvalymas jiems kainuosiąs

Kas Amerikai yra Fourth 
of July, tas lietuvių tautai 
yra vasario 16-toji.

.Amerika. Suvienytos Val
stijos. 4 liepos <1776 m.) 
paskelbė pasauliui šio kraš
to nepriklausomybę.

Lietuva, kadaise buvusi 
didelė ir galinga valstybė, 
bet vėlesniais laikais savo 
liepi iklausomybės neturėju
si. 191S metų vasario 16 die
ną paskelbė pasauliui, kad 
ji vėl prisikėlė, sutrauko vi
sokius pančius ir varžtus, l i

nas lietuvis nei lietuvė.
• ?’ po $2000 už kiekvieną ke

Oficialus korespond. tyj j^jnpį gatvės colį. Ot. ką
, ». . .... reiškia politikierių raketai.Įvažiavo automobilium per jr pįjįeį.jaj nežino, kaip nuo 

r ieną j parliorj. tų parazitų apsivalyti.

Valdžios namų projekto 
vadovybė paskelbė, kad 
greitu laiku South Bostone 
bus statoma nauja butų ko
lonija. Vieta šitai kolonijai S t ’efonas: south Boston 122a 
numatoma tarp B ir D gat- į 
vių. pradedant nuo Broad- 
way ir einant žemyn iki 
7-tos gatvės. Tame tarpe yra 
dvi bažnyčios, ir viena jų

i Ofiuo Valandų*: nuo 2 iki 3 
ir nuo 7 iki 8.

392 BROADVVAY
SU. BOSTON, MASS.

Ligoninės ofisas—Back llay 
523 COLUMBUS AVĖ.. 

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir (>a^a! sutartį.

Telefonas: KENmore 7132

priklauso lietuvių parapijai. — 
Taigi lietuviai parapijonys r~

__________  _ _ „ labai susirūpino, kad nenu- i
va ir atgaus savo nepriklaiL. Cambiidge’uje i Rothwell’o East Tauntono miške bu- griautų jų bažnyčios. Nu- j 
somvbę. namą Įsilaužė per sieną au- vo atrastas negyvas Henry griaut, žinoma, gali, bet ar į

Per 22 nepriklausomybės tomobilis, kuris sulaužė Newcomb, kuns apie 10 mė- griaus, kol kas da nežinia, i j
metus ^Lietuva užsiaugino daug baldų, sutriuškino ant nešiu atgal prapuolė iš na- “Keleivio” namas irgi Į- j
šimtus tuk«tančiu ištvermin- sofos gulėjusį šunį ir atsirė- mų. Jis gyveno Weymouthe. neina Į tą plotą, bet mano- »

1 murmi kakalį (fire- - ma, kad Broadves frontas

jas pakratvs ir bus visu už
mirštas. bet Lietuva bus gy- Ano penktadienio naktį A. J. NAMAKSY

Real Estate & Insurance

Dr. John Repshis
(RRPŽT8)

L1ETUVI8 * GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliosiu ir iveatstfoatelB 
sas lt iki 12 ryte.

273 HARVARD 8TRER 
kamp. lomas 4. arti Ceatral aks. 

CA.MBR1PGE. MA88.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

*iais metais nepriklausom v- m°bih, po kuriuo kauke su- . bai?vl 2-d v •• ° • Pe savo šeimynai bandučių,nai- metais nepi ikiausomy- . . Visa namo «iena gražiai padalyti. Mažiausiai t_t : t • «hav;ne. na»de oes šventes viešai svęsti ne- zeis.a> suo. y kabamo .iena,*UVtl^/iSna, doijl trurun. bet vietoj pakmg paliete.
milte- 

Už-

iri W. BROA1>WAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
BES. 251 CHESTNUT AVĖ- 

Jamaica. Plain. Mas*.
Res. Tel. Arnold 1028

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

Tel. KIR 7119

Paulina LnzeckasO. I

mais.

t,
dien
nam gyv 
dien, ir ji 
viu vaikam

m įietutiui siau- lietuviai. _»iv^ uuujujc . ...
liks brangi lietu, savo tėvynėj. Amerikoje, nemate kur važiuoja 

vaiku vaikams, turime laisvę protauti. kal
bėti. rašyti ir susirinkti. Mes 

išaušo galime laisvai svarstyti ir 
aušrai tartis musų tautos reikalais

Didelės prakalbos Cam- 
bridge’uje.

NAUJI RADIOS 
GRAMAFONA1S

A NURAUSTI
PERKRAUS 
i'YTOJAI 
(Insured 
Movers t

Perkraus tom 
čia pat ir j to 
linms vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
32C BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 4618

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

SUTARTI.
400 BROADVVAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 

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

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

!-
Ligų

Epidemijai
j ūsų daktaro nustatytas jums jty- 

dncles, duokite sutaisyt •žymiam 
Chemistui ir Aptiekoriui David E. 
Eosengard. lietuviams žinomoj Ap- 

au_ tiekoj BROADVVAY PHARMACY., 
. kampas I) ir Iir<»adway. So. Bostone, i

apmaino Kainos vaistu čia žemes—gerumas į 
ti u k s ta s.

SU
ainių ainiams.

Vasario 16-toji
mums ne veltui. -Jo: _________
aušti. nepriklausomybės Musų būtina prievolė ši- draugijos ir kuopos ruošiaĮ rekordus, $39.50, 
saulutei patekėti, reikėjo met. ypač šimet, yra: masi- dideles prakalbas 16 vasa- biangesnių. 
daug aukų. niai rinktis ir kuoiškilmin- rio dieną Lietuvos Nepri

Lietuvos vaikų krauju ta- giausia minėti Lietuvos ne- klausomybei paminėti. Kai 
po aplaistyta žemė. Lietu- priklausomybės paskelbimo bės “Keleivio” redaktorius BULOVĄ ir GRUEN 41-mu

' PHILCO ir VICTOR 
Cambndge aus lietuvių tomatiški, patys

vra ir

NAUJI LAIKRODŽIAI

vos vairių kaulais tapo nusė- diena.
ti Sibiro laukai, šimtai, tūk
stančiai kūnų supūdyta ka
lėjimuose, katorgoje, ištrė
mime.

šitokiu keliu atėjo Lietu
vai nepriklausomybė. Tik 
vargai, kančios ir pasiryži
mas gimdo tautai galiūnus.

S. Michelsonas. “Naujosios metų, 17 akmenų tik $24.75.

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS I
SMAGI VIETA PASIVAISINTį

Pas VINCĄ BALUKONI
Visokių Stiprių ir Minkštų ; 

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai Įrengta. Pra-
Per

šventė

Mes. visas trečdalis lietu- Gadynės" redaktorius J. V. Turime dideli pasirinkimą, 
vių tautos, tarkim griežtą ii Stilsonas iš Brooklyno ir Tik mes vieni’lietuviai Bos- 
galingą žodi pasauliui, kad vietiniai. Bus dainų ir muzi- tone ir apielinkėje turime 
mes nepripažįstame Rusijos kos. Apvaikščiojimas Įvyks tu išdirbysčių Laikrodžių, 
okupacijos. Mes drąsiai ga. vietos lietuvių kliubo salėj, Radius ir Šaldytuvus, 
lim sakyti, kad tą pati pa- 163 Harvard st. Programa ., ...
reikštu ir Lietuvos liaudis, prasidės 2 valandą popiet. TAISOM Laikrodžius, 
musų broliai ir sesetys. jei- Komitete.. žiedus ir Peld«-

->■? metu b'etuviai £u turėtų laisvę, jeigu----------- -— ha"j 18 seniJ 1 naujausią šome vi?ų užeit pas mus pavie-:
Vasario' šešioliktąją Jiems negręstų mirtis už tai. Lietuvių Radio programos. mada- sėti.

-.ik Lietuvoje, bet ir So. Bostono ir auvlinkės šeštadieni, vasario 8, pro- KETVIRTIS & C0. 249 BROADWAY.

si visur. Gerai ar blogai, pa
valgę sočiai ar pusbadžiai— 
visi džiaugėsi nepriklauso
ma Lietuva.

po pietų. zj, Karolina uasper ir
Į šią šventę, iš savo buvei- lentina Minkienė; (2) dai

nės ant C streeto. Stepono nos h* muzika.
Dariaus Posto legionieriai, Sekmadieni, vasario 9 d.,

Išorinis priešas buvo at-ivisi uniformoje, su vėliavo- radio programa per tą pačią 
muštas. Vergijos pančiai su-j mis ir savo dideliu benu stotį nuo 9:30 bus sekanti:

prvšakv. atmaršuos Broad- (1) Royal Serenaders or- 
\vav. Benas gros šventės kestra iš Bostono; (2) Har- 
programoje. Posto koman- monijos giupė vadovaujant 

nei ištižėliui puikuoliui len- dievins, p. J. J. Roman, bus Elenai Žukauskaitei; (3) 
kui. nei teutonui vokiečiui, j vienas iš kalbėtojų ten iškil- smuikininkės Albina Anta

navičiūtė iš Walthamo ir

traukui. Lietuva nepriklau 
soma. Lietuvis ne bernaus 
daugiau nei burliokui-rusui,

i -n- i-vn-.z, me^e n«*\iviutv iš Walthamo
UniošeM.iinkas 1, vidu^1 Dalyvaus čia žymusis Ga- Bena Paltanavkiutė ĮŠ&,.

uklvdusi sa- bijos choras in koipore. Dai- Bostono. Step. Minkus. 
jęj nc nuos solistai, bus duetų, jau- ~
ir vėl I n uoliai deklamuos momen

tui tinkamas eiles.
vairuos savo gyvenimą, Kaip Kalbas pasakys: Lietu- 
jam patinka, be jokiu “pri- • vos attache p. Šimutis iš 
kazų” iš šalies. ' ‘ Nevv Yorko. Lietuvos gar-

Tokios tai mintys kiek- bės konsulas adv. A. Šalna 
vieną vasario 16-ją mus, rir stud. Julius Kiškis iš Wor.
Lietuvos vaikus, sujungda- cesterio.
vo. sucementuodavo Į vieną Lietuvių tautos šventė šį- 
stiprų kūną. Patenkintieji į met turi but atšvęsta visais 
ar ne visai patenkintieji bu- į budais giandzioziškai. 
vusia Lietuvos santvarka.* šįmet šioji šventėje tik
inės žinojom vieną* Lietu-! rieji Lietuvos sūnus rinksis 
vos nepriklausomybė aukš-; ne džiūgauti tautos nepik
čiausia visko. Vidujiniai rei-' klausomybe. Tos nepriklau- 
kalai, tai musų pačių reika-1 somybės lietuvių tauta laiki
kli. Ne šiandien, tai rytoj nai nustojo. Bet ir ne verkti, 
mes juos peitvarkysim taip, i dūsauti ir liūdėti jie susi- 
kaip mes norėsim. j REIKALINGOS MOTERS

Taip buvo per 22 metu. i DISHM ASHERS. Patyrusios i!
i nesrirtuoklčs. ?4ok<-stis gera. Kreip-

jų savo pi lesa.
vo broli. Ji; suvaldvs-
šiandien. tai rytoj 

t kam
avo gyvenimą, Kaip

gyvens kaip tinkamas: jis
Y VONNE’S
HOUSE OU BEAUTY

I

YVONNE NIAURA 
Lietinė Moterų Graži* Kultūros 

I-a vinį a Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mas*.
Tel. DEDham 163fi

i

1

latirkit

DABAR TINKAMIAUSIS 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šie* PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLŲ. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POP1ERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš Ku
inas, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Dr. Leo J. Podder
15 Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Motsriiką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVR^ 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwe*Rli 4370.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADVVAY,

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodiene&Curry

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU <148

LIETUVI DENT1ST1 
VALANDOS: M ir T*.

678 Massadnuette Ava^
(PRIE CENTRAL SKVftRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai- nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryt* iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

31122* Tel. 2S624 Gyv.

j DrJoseph A.Gmdis
! OPTOMETRISTAS

Bet Įvyko pasaulio sukrė-, blinstrubs. .wi Broad«ay. 
tintas. Amžiais buvusios ne-:s,)UTH Boston, mass. 
priklausomos, galingos vai-!
stybės viena į o kitai ėmė 
griūti.

•Jo< tačiau nemirė. Jos ne-' 
palaidotos amžinai. Istori-i i
jos ratas sukasi ir tautų bei į 
valstvbiu sukrėtimai, persi.:

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Charles Stravinskas. Mgr.

1

kaip geras gali 
but tikras Elius!

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

'Seredom 9 iki 12 
ir susitaria.

Į AKIŲ DAKTARAS 
' Ištaiso defektuotas akis ir tinka- ! 
' mu laiku sugrąžina
i išminuoju ir priskiriu

114
LAWRENCE. MASS.

grupavimai—ne naujiena. 
Piaeis tam tikras laikas—ii 
tautos bei valsty bės vėl atsi- 
:tos ar.t kojų ir. tikėkime, 
ant sveikonio. teisingesnio 
pamato.

l-aikmai parnloKstų tautų 
Taipan pateko ir Lietuva. 
Ar ii miiė? O. ne nei Lietu
va tc><. • - paibiokstit išken
tėti -’.oo metų ir atgijo, atsi
kėlė k iiu "-rii inunaneutė

I

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI.
ProofHILLCROFT RYE DEGTINĖ—100

Bottlcd in Bond — 4 metų sena

SINGLETON BRANDY
B'iicklriTry & Apricot

CASABEL Importuotas Vynas

$1.79
kvorta

Pante $1.00 

5th $1.00

hVK.tl PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 4147

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

neeoooooeoceeecooooeoeooooeeMOMBoooeeoooeooeoeeeoBc

Tik vienas budės yra tai 
sužinoti - Šiandien paban
dykit stiklą PICKW(CK .. 
jo skonis pertikrins kad 
tikras Elius yr skirtingas!

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1058

IŠ KRANO BONKOMIS

I STUDEBAKER AUTOMOBILI V 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigias.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydranlic Brokais.

PICKWICK TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
Lll'S IR TROKUS VISOKIŲ

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai. 1

Taisyme D desmaetravia* vieta:
I HAMLIN 8TRBBT

I * M., tet, ten... ate*. I

' i
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