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Mitingas Pitts- Rusai Išveža Fabrikus iš
«. Okupuotos Lietuvos
kė Lietuvos okupantus ir tu-

APSIIMA TARPIN1N- Į atidavė Bulgariją Hitleriui. syb« praneša, kad pereitos Musų skaitytojai jau žino, jijo > ie korai ui Ue. Įiomunistas Bridaes i GINKLV DIRBTUVE JAU 
KAUTI TAIKOS DE* I Ilrf si«i bii™ subatos naktį Jos bombane- kad Amenkos komunistų o.™ IŠGABENTA MASKO-naktį komunistų IŠGABENTA MASKO

LIJON.ma Bulgarijos globėja. Da-?“• buvo nuskridę Lenkijon, vadas buvo nuteistas 4 me; Pereita nedėldieni Pins- BUS Deportuotas.
'bar gi vokiečių armija galės lr mete 1|.{CrokS^ ? Katovl':£ "S’?!?'! burgho lietuviai minėjo Ue- San Franciscoj vėl buvo!
Į martuoti per Bulgariją j ‘X AttsaTO m&ta ot kfa^vii^^b-ei™ S tuvos Nepriklausomybės pa- areštuotas komunistas Har- 
' Graikiją, ir Rusija nesipne- gja Ą tbkrgvemiają oi- Marta skelbimo dieną. Kalbėti bu- ,y Bridges. uosiu darbinin-

.................... sins. Negana to, Rusijos laiviai sugryžo sveiki atgal, -autąnrvaiazios įstaigų ap- VQ pakvlestas Bostono ku CIO unijos vadas. Jis bu-
Japonijos valdžia šią sų- spaudžiama ir Turkija pasi- padarę tu°s pasus kia-adv. Bagočius, SLA prezi-vo jau svki suimtas irpa-:

vaitę nustebino pasaulį. Kai rašė, kad ji nesipriešins, 14- keliones. Matyt, jie leke te- stuojant. Komunistai sunn- <?en^ac p. šiomis dienomis skirtas denortavimui bet iras • Pa^yr®» kad 
visi tikėjosi, kad ji ruošiasi gu Bulgarija įsileis vokie- propagandos tikslu, ši- ko daug pmigų pasisamdė ~ Lietuvos atvykęs kun. komunistai P sudėjo pinigu. okuI*antai veža is Lietuvos

siūlė visoms kariaujančioms jau 
valstybėms sustabdyti mu- sien; 
sius ir pradėti taikos derv- pra
bas. Ji apsiima pati ir patar- H jon ar Graikijon pradės nuaustus vomeujos mies- i aiumumi. ni . h -ko dau . k • Jh ioks
Ei?“ *2??* j^oti vokiečiai. Bet Sla- t^bet gah ™d.iti mas pej^ta bylą£atmdo, jų - okupantai pradėjo vežt. so-

okupuotoj Lenkijoj. Buvo galima. Tuomet komunistai a<1 «* k<.,,?an,St??’, V?*5'
mat žinių, kad vėlesniais nukėlė byla i vvriausj šalies I didžiulę Lietu-mas n paleido. Bet dabar
j .? . . v...............AV.'ich.-nrrfono Rot viu Piliečių Salę. valdžia surinko įrodymus irlaikais vokiečiai įskėlė or- tribunolą VVashmgtone. Bet tnk«tanfinė mirai a.^av« Rrid«ra«a i« nūn mlaivių ir kitas svarbesnes ri panedėlį ir vvriausis tri- ~ . tu..anH{1? _m, V ale"ta'? **ndge_ą k naujo,
karo dirbtuves i Lenkiją, ti- buholas tą bausiię Brotvde- ™o?‘« «““» Lnnmntsu. vėl renka pini-

kad anolai tain riui natvirtino T aitri iis tu- betojų kalbas, pasmerkė gus ir vėl eis į teismą tvir- 
tmiesi, kad anglai taip nui patvirtino, laigi jis tu Lietu^og okupantlls ir sume. tįnti. kad Bridges nėra ko

te apie $300 aukų kovai už munistas. Jie jau sudėjo 
Lietuvos išlaisvinimą iš po $3000 kaucijos, kad jį pa-

Stalinas tuo tarpu atiduoda 
Hitleriui Bulgariją ir Tur

kiją.

Dabar okupantai plėšia or
laivių dirbtuvę ir rengiasi 

vogti kitas.
Lietuvos Infoimacijų Biu- 

bolševiku

jeigu tokio patarnavimo kas linas pagrūmojo turkams, 
pageidautų. kad vokiečiams nesipriešin-

Bet tuo pat laiku ji kalti- tų, ir tie nusileido, 
na dėl šito karo Angliją ir Stalinas pardavė Bulgari- 
Amenką. Esą, . Amenka ja įr numalšino Turkiją dėl 
duodama Anglijai pagalbos to> kad padarius Hitleriui 
didina pavojų karui prasi- atdarą kelia i Graikija. Dik- 
jilėsti ir į Ramųjį Vandeny- tatoriai nori sunaikinti Grai-

kėdamies _
toli negalės jų pasiekti. Tai- lės sėdėti kalėjime.

Browderis, kaip Maskvon 
dažnai važinėjosi 

bet norėdamas sa- Stalino diktatūros.
Mitingui pirmininkavonų Bacifiko vandenyne ap- įįd?nta7'tai Anglija neteks slaptį. Dabar jie mėtė tik vo pėdsakus slėpti, jjs iji- Povilas Dargis. draugijų sa

link savo tvirtovę Singapu- paskutinių savo talkininku ĮąP^ kad parodžius, jog imdavo vis kitokiom pavar- Rytojaus
rą, o Amerika mošiasi tenai Fumnnie ir Aziioie Jie ishkrujų buvo tas vietas cem pasus. 1934 metais ' u—t.
fortifikuoti Samoą. Šitie t‘u™?OJe “ Azlj°jeį pasiekę. Kitą sykį, veikiau- Bnnvdens ėmė vieną pasą
veiksmai, esą, kelia didelį , Taigi, kuomet JaP^Ja šia, jie nuskris jau su bom- savo tikra pavarde ir pnsie-
nerimą Jap^ijoj. kur tūli du1m?VklS dem°^liE! bomis* k? valdz.lal» ka<? tai esąs jo
slvogšniai jro prideda »ir-va!^b?ns kalboms . ------ - A numutims ^.sienio pasas.
mom’u^ųfea^: Su^į-

SuSSkMn’Si M. n?-,K?landa de?!±rati- uostyt ir su Japonais bum =—------ ---------
Jpiori Amerika žinrėtii uems \alstybems peiliu..

vietų Rusijos gilumon Kau
no aviacijos dirbtuves. Da
lomi pasiruošimai ir kitiems 
fabrikams išvežti.

Kaip atmename, 1939 m. 
bolševikai, nors Vilniuje iš
buvo tik kelioliką sąvaičių, 
suskubo išsivežti tenykščio 
elektros reikmenų fabriko 
mašinas. Kartu su fabriku 
buvo priversti išvažiuoti 
taip pat fabriko inžinieriai 
ir meistrai. Vėliau buvo 
konstatuota, kad išvežto
sios mašinos atsidūrė Mins
ke, kur pradėta statyti elek
tros mašinų fabriką. Nežiū
rint visų nepriklausomo • 

os įstaigų reikalavi
mų. bolševikai • pagrobtojo 
luito negrąžino. Matvti, 
jausdamiesi okupuotoje Lie
tuvoje nesaugiai, bolševikai 
ir dabar gabena Rusijon vi
sa, ką Lietuvoje vertinges
nio randa.

leistų iš kalėjimo iki bylos 
Bet valdžia dabar sakosi tu- 
1 inti neginčijamų įrodyi ių, 
kad Bridges yra agitavęs 

dieną ‘‘Pittsburgh Post- giiauti šios šalies santvarką 
Gazette’* plačiai lietuvių ir steigti komunistų diktatu- 
mitingą aprašė ir pirmam rą pagal Stalino planą, šį 
puslapy įdėjo kalbėtojų at- sykį jis tikrai busiąs depor- 
vaizdus. — * -—- ” “ _ \

----------------- ’aliios ir nėra šios Šalies pi-
Ugnis Sunaikino 

Ispanijos Miestą.
Baisus uraganas Europos 

pietuose.
Iš Madrido pranešama, 

kad pereitą nedėldienį ug
nis sunaikino Santandero

tuota^. Jis yra kilęs iš Aust- į. | 
’aliios ir nėra šios Šalies pi- L’le , 
lietis.įssiemęs vieną pasą 

“Albert Henry Rich-Pereitą sąvaitę Berlynan kalP .
atvyko Japonijos ambasa- a^ds’ 1927 metais
dorius gen. Hiroši Ošima. GeorgeMorris, o nietuo»e H1TI FRK IIFPIA CRA1
Važiuodama* »er Maskoli- metais kaip “Nicholas Do- pietuose. HllLEKIS LIEPIA GRAI-
ia iis sustoio ir Maskvoie zenberg.” Taigi jis melavo Iš Madrido pranešama. KIJAI TAIKYTIS.
Bolševikai nriėmė ii kain prisiekdamas, kad jokiu pa- kad pereitą nedėldienį ug- Einant “Keleiviui” spau- 
btungia^ S PavaI1- ?I iki 1934 metų nebuvo nis sunaikino Santandero don, K Scfiio. telegraf., 
e-es Ma«kvoie ir atsigėręs ėmės. uostą baskų zemej, pilė Bis- pranešė, kad Hitleris įsakęs
Ošima pasakė: “Sovietai Būdamas Rusijoj, Brow- kaj^ užlajoj Šimtai tuojaus nutraukti
vra iau snsiaiiine «ii Vokie- ^eris apsivedė su viena zy- nuėjo su dumab n 30,000 karą ir taikytis su Italija 
tiia todėl ^savaime <unran- tautybės komuniste ir žmonių liko be pastogės. Mussolinio nustatytomis są-

-------- -------------- ----------- ------ . tuma, kad tarp JaĮmnijos ir Pavežė ją Amerikon, bet Gaisras nušlavė’Į- lygomi.. Prisiinr.m «t,iti-
stabdyt ir pradėt taikos de- ’*MW0 politmių emiąrantų Sovietu tail'tii reikalingi ‘?'P Pat . Martuotu pasu. panijos banką, muitinę 11ki- leme, prte, Graikiją ei. vo- 
,-ybas. '• Francuaijoi gĮa,ldc;nį ganrikiai. Jie būti- kalP svetimtaute komunts- tas. valdžia Įstaigas, žinia kieči„ anoĮj^ kūnai kelią

Bet kalbėdama prieš ka- I»P«i.jon. »aj ren[aIingj kuriant naują te ir pne to da nelegaliu bu- ap e tai gauta pei . adiją is p,,. B«lg.nją Stal.n,.
ią, Japonija užmiršta, kad «‘New York Times" specia- pasaulio santvarka. Santi- du jsmugeliuota, Brotvdeno la vo uorte, is jo ^tyL kad apdare. Tuo tarpu graikai
jau kelinti metai ji pati ka- lė telegrama praneša iš Vi- kiai tarp musų valstybių ir žmona nesenai buvo depor- Musaamo,susiekimopilė- „adejo .markiai lupti ita-
tiauja ir kas sykis vis dau- chy, kad taip Francuzijos dabar jau yra geri, nėra jo- Juota atgal į Rusiją, bet Sta- mones buto gai.ro sunaikin- Įul.
giau svetimų žemių užgrie- valdžios ir Ispanijos dikta- kio pagi indo konfliktui, bet >?? žvalgyba jot jau ne|si- tos. Nuostoliai sieksią lot).- -- --------------
bia. Ji nuduoda nesupran- toriaus Franco pereitą są- toliau jie turėtų but da drau- *el^0- K,,v Brmidpnpne vra
tanti, kad ir anglai ir Ame- vaitę buvusi padaryta sutar- giškesni.” Ir bolševikai lin-
rika fortifikuoja savo pozi- tis buvusiai lojalistų armi- guodami galvomis pritarė,
ciias Pacifiko vandenyne jai grąžinti Ispanijon. Da- kad tas japonas kalba tiesą,
vien tik dėl to, kad apsisau- bartiniu laiku Francuzijoj. Hitleris nori. kad Maskva 
gojus nuo japonų užpuoli- yra dar 140,000 buvusių lo- susitaikytų su japonais, taip 
mo. Šiomis dienomis japo- jalistų. kurie vidaus karui kad jie galėtų drąsiai pulti sario 
nai pagi*asino net Australiją pasibaigus pasitraukė iš Is- anglų tvirtoves Tolimuose audros
užpulti.   , panijos, bijodamiesi krūvi- Rytuose, turėdami gerai ap- Rumunijoj nunešė daugybę rv*"via’Vf/hin-7?'i5c?.i? gelžkelio . kompanijai ir ketvirta

plėšikai no fašistų keršto. Dabar saugotą užnugarį nuo Rusi- triobesių į Juodąją, Jurą. 1Jma tn k-.»3 trtnl gelžkeliečių unijai išrišti sa. dalijo

Jeigu Amerika žiuiėtu „ . . ,. . ... „ ,tik savo vidaus reikalų ir ki- . *?kl?.*?, , I
tur nesikištų, tei tokių pavo- diktotonai demo-
iu taikai nebūtų, sako japo- Lraantų valstybių, ne ]>- 
nai. Todėl nenorėdama. ,T,a'k\sa dlkti!torla‘s 
kad tas pavojus didėtų. Ja- P1“ J4?kta<’a: ka> 
ooniia siūlo visoms kariau- aus lsdau^yb VIS1 dantys t 
jančioms ir jas remian
čioms valstybėms suprasti, 
kad iš to karo niekam nau
dos negalį but, todėl jos tu
rėtų kuo greičiausia jį su-

nusukti sprandai.

Amnestija Ispanijos 
Lojalistams?

Kur Broivderienė yra 
dabar, mes žinių neturim.

000,000 pezatų.
Dieną prieš tai per Ispa

niją ir Portugaliją perėjo 
baisus uraganas, kuiis su-

EXTRA!

ROOSEVELTAS PRAŠO 
DAUGIAU PINIGŲ NA

MŲ STATYBAI.
Prezidentas Rooseveltas 

pareikalavo, kad Kongre a; 
tuojaus oaskirių da $225.- 
000,000 valdžios namų sta
tybai. Namai esą reikalingi 
karo pramonės darbinin
kams ir jų šeimynoms gy
venti.

“DRAUGIŠKI” CHICA-
PREZIDENTAS SULAIKĖ GOS BANDITAI.

STREIKĄ. Keturi ginkluoti banditai
Pereitą savaitę Vermonto §j panedėlį Chicagoje rž- 

valstijoje buvo pasiruošę puolė vieną restoraną ir pra-AUDROS IR POTVINIAI

Tai kodėl šitie
staiga prabilo apie taiką? diktatorius 

Jie pradėjo kalbėti dabar visiems duoti
apie taiką tuo tikslu, kad skyrus tik 800 
^utrukdžius Amerikos pa- Tuos vadus Franco
galbą Anglijai. Taigi japo- areštuotų, jeigu jie s-- frįžtų BELGUOS ARMIJA AF- 
nai čia dirba diktatorių nau* Ispanijon, bet kitiems dova- RIKOJ EINA SU ANG* 
dai. Diktatoriai apie taiką nojąs, kad jie kovojo prieš LAIS.
dar nekalba. Kol jie gali jį. Belgija turi Afrikoj dide-
plėšti, jie plėš. Stalinas jau Taigi išrodo, kad visi bu- lę Kongo koloniją ir turi

t _ ___________ ______ kuriai
Italu Kontratakos inižti Ispanijon be baimės, vadovauja Anglijon emi- 

išskyrus tik tuos_ vadus. Va- gravusi Belgijos vyriausybė.

Franco, ptikęs jos jp 
i amneį ’ , iš- daikl 
90 ar 9uv ■ adų. broli

puses. Ir labai galimas Susikimšę upėje ledai pa- 
daiktas, kad Stalinas susi- gimdė didelį potvinį Ven

adų. broliuos su jais. 
įkosi

grijoj. Jugoslavijoj taipgi 
daug nuostolių jiotvin’ pri
darė. Apie 15.000 gyvento
jų pabėgo i kabus. Keli 
šimtai žmonių yra žuvę.

Kokia jo buvo jėga 
Įima suprasti iš to. kad trau 
kinį išmetė iš bėgių ir sužei
dė apie 120 žmonių. Telefo
no stulpai buvo išlaužyti 
visi.

vo ginčą derybų keliu.

siani-i

JAPONIJA STENGIASI 
“APSISAUGOT” NUO

FILIPINŲ.
Japonijos užsienio reika-

dai, be abejonės, pasiliks šia savaite Ancliios radijas lu vice-ministeris Ohaši Da-

PRIEŠINASI ANTI-SABO- 
TAŽO DILIAMS.

Amerikos Darbo Federa- 
ciia pareiškė stiprų protestą 
prieš tuos bilius, kuriais no
rima uždrausti streikus kaip 
sabotažą prieš karo manio-

PLĖŠIKAMS PALIEPUS. 
50 VYRŲ NUSIMOVĖ KE

LINES.
Reading, Pa. — Šio pane

dėlio naktį čia buvo toks at
sitikimas. Keturi ginkluoti 
plėšikai atėjo į vieną bolinę, 
kur buvo apie 50 vyrų, ir re-

e.io apie
svečiams “čiuiūig 
sakydamas: “Pa- 

kramtykit, tai nervai nusi
ramins.” Banditai surinko 
pinigų ir visokių brangu • - 
nu $3,000 sumai.

guma.

NUTEISĖ ŽMOGŽUDĮ
ELEKTROS KĖDĖN.

šia savaite Ne\v Yorke * * 
buvo nuteistas, . . - ...... ................. elektros kė-volvenais griįsinttatni lupę dė„ Stan)ev Cok, 3(i nu.„, 

nusiimti kelines. amžiaus žmogžudys, nužu- 
dęs Hannah Downing, 0S

azino

visiems 
Vienas vyru buvo kareivio

mi ir visai nekalti žmonės.”BRUZDĖJIMAS PRIEŠ ANGLAI LAIMĖSIĄ KA- 
OKUPANTUS. rą per 6 MĖNESIUS.

Londono žiniomis, Rumu- Laikraščiai rašo, kad pre- 
giaikai gyrėsi vienoj vietoj nijoje prasidėjo stiprus ju- zidentas Rooseveltas esąs 
paėmę net 7,000 italu ne- dėjimas prieš nacius oku- išreiškęs viltį, jog Anglija 
laisvėn. Paskui vėl keliuose pantus, kurie pasiglemžė tą paklujidys Europos diktato- 
susirėmimuose paėmė j»o šalį taip kaip bolševikai Lie- rius jier kokius 5 ar 6 mėne- 
kelis šimtus belaisvių. ,tuvą. sius.

giai ir dabar jos apsistojo. 
Dabar jau graikai vėl ata
kuoja italus. Pereitą sąvaitę

ton kalbon, išeis, kad Japo
nijos militaristai stengiasi 
Filipinus pagrobti.

MASKVOJ SUSIRINKO 
KOMUNISTŲ SEIMAS.

ANGLU UGNIS UŽMUŠĖ 
144 ITALUS GENUJOJ.

Iš Genujos pranešama.

FRANCUZIJOJ AREŠ
TUOTAS BREITSCHEID.

Žinios iš Francuzijos sa-
kad anglų laivynui bombar- ko, kad tenai buvo suimtas 

Pereitą subatą Maskvoje duojant tą Italijos uostą, Rurlolfas Breitscheidas, bu- 
svsirinko l«S-tas visos Rusi- 144 žmonės buvo užmušti ir vęs Vokietijos socialdemo- 
jos komunistų suvažiavimas. 323 sužeisti. kratų partijos veikėjas.

daciją vienok atmetė ir pa
smerkė piktadarį mirti.

PERNAI AMERIKOJ GI
MĖ 2350,000 VAIKŲ.
Washingtono surinktomis 

žiniomis. jHueitais metais 
Jungtinėse Valstijose buvo 
apie 2,350.000 gimimų.
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Bulgarijos Likimas

BIMBA VĖL IŠSIŠOKO, svvvbei nebuvo iokio pavo- 
Iš visų Stalino i— Taigi jo prasižengi-

atsargiausi vra
Bimba. 
ŠT;:

bernu ne-, , , •
a ! mas yra daug sunkesnis, ne-

,4., to baltagvardiečio Vo-
, ~ -i • - lvnco, kuris zuoe pnesuslo vasario Laisve* •• , ■ -gindamas savo paties ir sali* sako:“Klišiuose

"Dėsimi tuksiančiu suval
kiečiu. kurie buvo patekę p< 
Hitlerio letena, grįžta Lietu 
von...“
Jeigu Bimba jierskaitytu 

šitą savo plepalą Stalinui, 
tis tikrai gautu nuo “švie
saus vado*' per ausi.

Visi juk žino, kad tą Su
valkijos “trikampi.** iš ku-

Šiomis
dienomis Maskvoje buvo 
nuteistas sušaudyt tūlas 
Ananij Volynec. buvęs 
“baltagvardiečių” vadas, ir 
šita proga Bimba taip pat 
neiškentėjo neparodęs savo 
politini "gramotnumą.” Sa
vo "Laisvės” 10 vasario lai
doje jis šneka:

"iš Maskvos pranešė (kas 
pranešė?—“Kel.“ Red.), kad 
t en nuteistas sušaudymui 
(sušaudyti.—“Kel.“ Red.) tū
las buvęs karininkas Anany

KOMUNISTAI APIE 
SAVE.

"Vilnies” 33-eiame nu
mery P. Pruseika nusiskun
džia. kad jo gazietos žmo
nės kai kur visai neskaito:

“Matote, yra ir tokiu vietų, 
kur niekas ‘Vilnies* neskaito. 
Schenectady. Amsterdam. . 
Troy. Albany — centralinė da
lis New Yorko valstijos — 
kaip ir neturėjo ‘Vilnies’ skai
tytoju. Troy ir Amsterdame 
nėra Literatūros Draugijos 
kuopu...

“Kadaise Schenectady buvc 
stipri progresyvė tvirtovė. 
Mūsiškiai laikosi, bet jų ne
daug.“

O Amsterdamas yra ne
maža lietuvių kolonija. Ši

Mažoms ir silpnoms tautoms nėra gyvenimo. Danija, Austrija, Norvegija, Belgija ir kitos 
jau palaidotos. Lenkija. Lietuva, Latvija ir Estija taipgi “išlaisvintos” ir ištrintos iš že
mėlapio. Dabar atėjo Bulgarijai eilė. Įsidėmėkit i bulgaro nugarą Įremtą Hitlerio durtuvą. 
Neužilgo ir jo tėvynei bus kryžius pastatytas.

vo draugu gyvenimą.
Bimba apie tai nepagal

vojo. .Matyt, galvojimas ne 
jam skirtas amatas. Jeigu 
iis mokėtu galvoti, tai šito
kiu išsišokimu nedarytu. 
Juk pasisakydamas už Vo- 
lyneo sušaudymą jis užėmė 
tokią poziciją, kad ir jo gar
binamas Stalinas turėtų but 
sušaudytas. nes faktinai jis 

rio dabai vra išvaroma apie daugiau kraujo yra praiie- 
1'J.ooO lietuvių ūkininkų, jęs, negu visi baltagvardie- 
Hitleriui atidavė pats Stali- čiai sudėti krūvon.
nas. Taigi. Bimbos aiškini- -----------------
mu, Stalinas buvo atidavęs
tuos lietuvius “po Hitlerio 
letena.*’ .Juk šitoks pasaky
mas ižeidžia ne tik Staliną, 
bet ir jo bičiuli Hitleri.

Laimė Bimbos, kad Stali
nas neskaito jo “Laisvės.”

Bet tai ne viskas.

Volynetz. Baudžiamas už 1918 fa!?« pabrėžia ir pats Pru- 
metu griekus. Tada Volynetz
vadovavo baltagvardiečių sai
kai. kuri išžudė 340 žmonių 
miestely Gaišiu. O sodžiuje 
Kublich jis nukankino 20 žmo
nes ir iiakorė 40.

"Sovietų valdžia Volynetzą 
pagavo iš Lenkijos atimtoje 
Vakarinėje Ukrainoje. (Turė
tų but: Vakaru Ukrainoj.— 
"Kel." Red.) Dabar tas pabai
sa bus sušaudytas.

"Tegul menševikai Michel
sonas ir Grigaitis sukalba po- 
terius už io dūšia..."

seika, kuris laso
"Amsterdame prakalbų ne

buvo. Nuvykau taip pamatyti 
vieną kitą iš seniau pažįstamą 
žmogų. Išbuvau tik tris valan
das. čia yra didelis Amerikos 
Lietuvių Kliubas. kuris turi 
netoli 300 narių.’’

Kliubas turi 300 narių, ta
čiau nebuvo .nei vieno žmo-

yra senas žmogus ir daug var-j 
gęs. Ne vieta čia aiškinti, kas Į 
ji pastūmė susidėti su didžiau- i 
siais Lietuvos ir musų tautos 
priešais — Stalino ir Molotovo

Anglų Ekspedicijos Nuostoliai Fran
cuzijoje Buvo Katastrofiški.

Apie 
čia visai

poterius.
netenka

žinoma,
kalbėti, kad—

Dėlei “Laisvos” Lietu
vos ir “Socializmo”

(Tik bolševikai gali taip
protauti.)1 -

Kuomet pereitų metų bir
želio mėnesi Į Lietuvą sugu
žėjo didžiulė Rusijos armija
su visais kai iškaiš pabūk-1^ ai. valstybės apsispren- 
Įa1?’ kuomet raudonarmie- ^jmas> SVetimos vals
čiai uzeme visą Lietuvos tybės ginklais įbruktas, 
plotą, kaip sąrančiai farme-1 T . ...
lių laukus; kuomet Lietuvos Jeigu, Iau. Lietuva taip 
kariuomenė buvo nuslopin- “laisva. . kaip kukuoja ko
tą ir išsklaidyta: kuomet munistai. tai norėtųsi žinoti, 
vėliava panaikinta, himnas kas atsitiko su Baltgudųos 
uždraustas, Šaulių sąjunga lietuviais komunistais, kurie 
ir kitos organizacijos išar- ^įnske ėsdavo žurnaliuką 
dytos ir jų organai uždaryti, ■ Raudonas Artojas. Kas 
o tik viena komunistų parti- atsitiko.su iuo jų laikraščiu 
jukė po svetimos armijos ir.?H Jals pačiais. Juk jie 
skvernu tapo vyraujančia Poškindavo strai p s n i u s 

i visoj Lietuvoj šeimininkė. aP!e Stalino “stebuklus, 
tai komunistų “Laisvė” ii kaip ve amerikiečiams zmo- 
“Vilnis” nesidrovi diena mi pabaras, žaldokas, Ra- 
dienon barabanyti apie “lai- mutis ir kiti. Kodėl jie jau 
vą” Lietuvą, apie “socializ- senal nutilo. Rodei nutilo 

mo” žemę. Jeigu jau sveti- ne^enai i sovietų Tojų iš
mos armijos okupacija reiš- vykę amerikiečiai Šukiai, 
kia laisvę, tai kodėl negalė- Paganau. kodėl tyli komu- 
jo būti laisvė kuomet Lietu- mstų teoretikas dede Anga
ros generolai su Smetona ri.e!ls.; *^r ^a.1 nereiškia, kad
nuvertė Griniaus-šleževi- V1SI Jie .nasn^^e.. kor?uH^’ 
čiaus kabinetą? Jeigu Stali- mu- kuri jie, nežinia kodėl, 
no okupacija reiškia laisvę, va(kfla. socializmu. O gal 
tai kodėl to paties vardo ne- ta Stalino saule juos jau 
suteikti ir Hitlerio okupuo- sudegino. Nesistebėsime, 
tiems kraštams? Juk jo vie- ;lei£ju kĮpmo susi-
ni ir tie patvs imperializmo Jauks Paleckiai, Giros, Cvir- 
dekiniai. O be to, kodėl ko- kos ir kiti karštuoliai 
munistai smerkia Angliją J* “a*car’c*14-
dėl pavergimo Indijos ir ki- -- , ... *•
tų kolonijų? Ar tai anglis- 11 Valstijų KUOSIOSI
kas imperializmas reiškia. Uždrausti Streikus.
vergiją, o rusiskas—laisvę; _____
Kur gi čia logika?

Jeigu Lietuvoje po vienos

Lietuvos navergimą, kitaip 
sakant, bučiuoti rykštę, ku
ri Lietuvą skaudžiai nu
plakė.

Socializmas ateis evoliu
cijos keliu ir liūs laisvas tau-

pakalikais. Seniau
Visi žino, kokioj

buvo trofingoj padėty atsidur
katas- J Anglai tuo tarpu pradėjo fanatiškos partijos diktatu- 
sidurė į iš naujo ginkluotis. Ir dabar ra via laisvė, tai kaip tuo-

Sako, komunistai trukdo 
karo pramonę Hitlerio 

naudai.
Associated Press žinio-

gaus. Jis reikalingas katekiz- tūkstančių. Kai pasidarė rėjai mokinasi operuoti tan- nereikia būti vienpusiais ir ? į 
mo ir pasigailėjimo.” 'aišku, kad Francuzija jau kus ir šaudyt iš jų. Anglu užsimerkus viską smerkti.'"- Pramonesc*
Ir mes nesistebėtume, jei J^8“ ilgiau laikytis> an?' uos gamina

akose, ku-
“g- ^kai esą geresni negu vo- Reikia pripažinti/kad jeigu ™ Stv? Ma™ valdžios" 

nutarė gelbėt savo armi- kiečių. Vokiečių tankai šau- Lietuvoj vra dalinama že- ^aiKtu.. . a., aidžios,
paprašytu “ra*kutfni<?nate’ kad ji nePatekt^ vokie‘ lydami turi sustoti, o anglų mė, tai kurie jos gauna, gal rivfevra iritlkine"
P. P a> ų p - P3 čįų nelaisvėn. Visi Anglijos tankai gali šaudyt važiuo- ir džiaugiasi; tačiau daly-

__________ laivai ir laiveliai, kurie tik darni. Ąnglų kovos oriai- kas yra toks, kad dabar nuo-
PRAŠOME PAAIŠKINTI. SaIXPla“%,^? f?1™' ±1 vS' Žemfe T“ — daAininkų būvi,

trukciais mobilizuoti ir pa- cane, taip pat esą nepalygi- neturi, nes negalima jos nei h ? . t , jr nni-vna „.-..i...-_ : _ : is Del vien tam, Kacl paKenKUS
ji.jos paramai. Kitaip

"'Keleivis' rašo, kad visoj' ^o. ’ Tš’oro juc^atalmyo“j. žhmidtai.'"................... JaldžimU jidėl Jėiringiau ^iUerio’nauda“^"’“^
Amerikoj komunistai tegavo 8kandino \ okiecių oi lai\ įat Be to, Anglija nuolatos t*us pasakius, kad tenai ne nį2Uoja daugiausia Stalino 
ves 48.000 balsų, ši Maikio sta- £auna ginklų iš Jungtinių j*®® dalinama žmonėms, agentak komunaciai, kurie
tistika nieko neverta.“ . anglu^ bombardat o vokie- Valstijų ir Kanados. Dabar bet žmones dalinami tam

i cių artilerija ir atakavo tan- __», • • tikriems žemes sklvnams
Visų piima reikia žinoti, ‘ 

skaičius

norėtu Praseikos mirdamas Dr. Graičiunas -gaus, kuris 
prakalbų.

“Laisvės” bostoniškis ko- Pim°. 
respondentas taipgi aima
nuoja. kad komunistai 
smunka. Jis rašo iš Bostono.

nes. viena. Michelsonas su 
Grigaičiu i poterius netiki 
ir niekados iu nekalba, o 
antra, bolševikų nužudytas 
žmogus nebuvo nei jų drau
gas. nei jų idėjos vienmin
tis. Taigi šita durna Bim
bos pastaba nupuola pati 
savaime.

Bet dėl jo laukinės pagie
žos nuteistajam mirti balta
gvardiečiui reikia visgi žo- 
dis-kita? pasakyti. Visų pir
ma ieikia turėti galvoje fak
tą. kad 1919 metais Rusijoj 
ė i; i vidaus karas—viena gy
ventoju dalis kovojo prieš 
kitą. Vadinamieji raudon
armiečiai žudė vadinamuo
sius baltagvardiečius. o pa- nuejn 

pirmuosius. Be- kalbas ir

“Sausio 19 d. LLD 2 kp. Mo
terų skyrius buvo surengęs 
vakarienę. Jų tikslas buvo su
kelti kelius dolerius ir jais pa
sveikinti ‘Laisvės’ šėrininkų 
suvažiavimą. Tikslas iabai ge
ras ir vakarienė valgiais buvo kad Šitas 
priruošta gerai. Tik visa bėda. 
kad..."

Bėda, kad publikos nebu
vo. Girdi:

"Pereitą metą surengėme 
‘Laisvės’ naudai bankietą, tai 
buvo užpildytos abidvi salės, o 
Į šią vakarienę tik susirinko 
musų artimieji draugai."

Be to da šitas bolševikas 
skundžiasi, kad jo vienmin- 

i svetimas pra 
pradeda

“Vilnies” 6-tame numery siųsti Francuzijos pakra: 
L. Pruseika sako: , tin vežti savo kareivius n;

Iš oro iuos atakavo

r bet žmonės dalinami tam ra isjskverbe j (jįq uniju
dnnri 1«« jau tiek apsigin- zeme^,.?kl-vl,arnf'vadovybe ir'Riko daibb
S Ui h, kta'«, kad jeigu vogiai ?Pd,rb‘! P?, y^dzios pne- ninkJ streikuoti. Stalinas

.,”e ? ! " T P?T k bandys ve^is. tai jau eu Hitleriu, matote, dirba iš.
vien prieš Anglijos demo-

Valdžios ir pramonės va
dai todėl žiuri į tokius strei
kus kaip į sabotažą, ir todėl 
įstatymai taikomi prieš

i ni P7irlpntii/U (RrrnvdeiK) kacl anglams pavyko isgel- čiuose sustatytos sunkiosios 0 to neatkku
ra1 l veri m i is 7$U baUns bėti 300,000 kareivių su kanuolės, kurios svaido 12 ls Žv?ro’ T- f , >{Cwivi..«u «««««

tv . .. ’i. ' " j- i viišum. Jie išgelbėjo ir fran- colių skersmens plienu. Or-: į-akoma. Lietuvoje dabai stekus kaip prieš sabotažą.
Taigi Pruseika apgaudi-iCUZų nemaža £įek jų tame laivių atakoms vra stipri nadnnami F*>nai u-visokie jn(j:ar leririiaturon i

neja pats save, jei jis mano, L ra* žuv iki «ioj da ži. nr;P4ėktuvinė artilpriia Bp luomai. įvedama ekonomi- V? a?o? »egisiiaiuion j- 
kad tai “Maikio «tati«tika ” ! PfaSale žuvo, iki sioi čia zi pnesieKiuvine aniierija. De - iVffVhė viri bus vipnodi nestas bibus draudžia viso- 
kao tai Maikio uatutiKa. niŲ nera . get klek anglai to, yra tūkstančiai greitųjų ?e y?yDe’ V1*:1 . kius rirpiku* ir nikiptavima

Jeigu šitas skaičius nėra traukdamiesi iš Francuzijos tankų, kurie gali sunaikinti m Y1S1 darblninkai. * 1
teisingas, tai tegul Pruseika ir Belgijos paliko ginklų ir bet kokią priešo armiją, jei- . 1 Pul*ilai skamba ant po- Marylando legisliaturon

ts pra- pasako, kiek jo kandidatas karo medžiagos, tai jau pra- gu jai pavyktų kokiu nors D1oros Rpt tal neaiškia
Blow<leris ištikrujų yra ga- j deda aiškėti. Associated budu išlipti į krantą. į,ai

klausi- paskutiniuose pre-; Press korespondentas Drew ‘
inkimuose. ’ Middleton

nieros. Bet tai da nereiškia esą inešti net 3 biliai. Vie-

baltagvardietis 
aimictis. Taigi, 
džiamas vienas.

svę. Juk ir kalėjimuose nas jų siūlo uždrausti strei- 
vra vienoda ekonominė kus karo pramonėj kaip kri- 

lleton kuri* buvo prie , VIVI,U ®IW»® būklė ir visi kaliniai lygus, minalini prasikaltimą, bau-
prašome paskelbti tos anglu ekspedicijos ir į*. laisvi įmonės? džiarną* 5 metais kalėjimo.

Sausio 12 d. viena musų tikruosius rinkimų davinius kartu su ja pasitraukė, da- Kaliniai turi pasitenkinti Antras bilius draudžia tik
impatikė nuėjus į klerikalų ir nurodyti šaltinį, iš kurio bar praneša. kad mečhani- rtaneuzijoj. bet. turi jau tuo ka gauna. Panašiai yra “sit-down” streikus, gi tre- 

prakalbas pradėjo statyti klau! jie paimti. ' izuoti anglu armija turėjo ??£!£? j?."!1’ Įr taip čfcs reikalauja, kad prieš
žinoma, tie klausimai ._i -

kaip 500 šarvuotų 
bilių, tūkstančius trokų ir 
kanuolių ir milionus šovinių

simus.
buvo ne vietoj ir klerikalai iš 
to gavo tik pasišaipyti iš mu
sų judėjimo."

Jis
ar raudon- 
jeigu bau- 
tai turėtų 

but baudžiamas ir kitas. Bet 
kai lang i i audonarm iečiai
paėmė vii šų ii- patys save 
bausti negali, tai l>ešaiišku<
teisingi.mas reikalauja, kad ...................... ...........
m buvę jų oponentai nebūtų doje šitokių nusiskundimų
''^/4‘amu. ,. . , nesimatydavo. Bet kai jie

LeiKsdamas laukinio bar- pradėjo sveikinti Lietuvos 
baro džiaugsmą, kad bus okupantus, musų visuomenė 
nužudytas Ananij volynec, juos boikotuoti. Musų 
kuris karo metu nudėjo ke- publika įau nebeina Į jų va- 
lis šimtus savo priešų, Bim- karus, o kliubai veja juos iš 
l»a visai užmiršta, kad jo savo saliu ir šluoja laukan
“šviesiausis vadas*’ Stalinas jy laikraščius.
išžudė kelis šimtus tukstan- * ____________
čių Rusijos žmonių’ Jis iš
skerdė net seniausius ir žy
miausius savo partijos va- ? ienas iaiKiasus rašo
dus. kad galėtu viešpatauti Graiciuną. kuri<
vienas pats. Ir Stalinas žu- amžinai kraustosi is vienos 
dė juos ne karai siaučiant, P^iMjos į kitą. Esą 
bet taikos metu, kuomet JO) “Pr. A. Graičiunas tikrai

Seniau komunistu spau-

APIE D-RĄ GRAICIUNĄ.
Vienas laikrašti*

j

WATTSMyMMf

— - palikti “481 tanka, dausiau *r karo medžiagos, dabar yra Lietuvoje. Darbi- streiko paskelbimą butų
-------- kaip 500 šarvuotu automo- ne.^u ^le ka^a nor' «vra tu‘ mRka’ negali streikuoti, nei duodama 50 dienu laiko de-OC »*w reikalauti, nei valdžios kri- ivboms.reikalauti, nei valdžios kri- lyboms. 

tikuoti. Turi pasitenkinti * Califoinijoi, Georgijoj, 
amunicijos." « tuo. ką valdžia Jiems šutei-Nevv Jersey, Oregone, New

s _ . , .... LIETUVOS. k*a- kka,n busi itartas “ken- Hamprhire, Connecticut,
Pabėgus anglų armijai iš o • kė’v*” “sabotažninku” ar Montanos ii Michigano val-

I raneuzijos, ji neturėjo gin- Tarp Sovietų Rusijos n kitokiu nenaudėliu ir busi sti iose siūloma streikus bau.
klų. Geriausis jos įrengimas, Vokietijos nesenai buvo pa- įkalintas, ištremtas arba ir stf kain paprastą sabotaža. 
tankai, trokai, kanuolės. sirašyta sutartis dėl gyven- visai sunaikintas. Utah* valstijos legislatu-
kulkasvaidžiai ir amunicija tojų perkeldinimo. Pagal tą; Lietuvoj “socializmo že- ron įneštas bilius reikalau- 
paliko už jūrių. Jeigu vokie- sutartį, vokiečių tautybės mė,” kudakuoja komunis- ja. kad kiekvienas streikuo- 
čiai tuomet butų puolę Ang- gyventojai, kurie to nori, tai. Toks “socializmas,” at- iantis darbininkas turėtų 
liją, anglai nebūtų turėję gali iš Lietuvos ir kitų Pa- neštas ant svetimos valsty- užsiregistincii kaip streikie- 
kuo gintis. Karas butų jau balčio valstybių, kurias da- bė durtuvu smaigaly ir ns ii- krašto apsaugos ken- 
pabaigtas. Bet vokiečių ge- bar turi užėmusi Stalino prievarta brukamas visiems, Rėjas.
neralinis štabas, kažin ko- diktatūra, gali persikelti į tai vistiek kaip senovėj krv- —------------------------------

• .

atsitiko.su


Ko. ft. Vasario 19 ii.. 19 Ii m.

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

* J SO.. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
■■■■ |sutvarkytu Bet jeigu tvarka

Kliaučiai nutarė laikytis 36 nuomone, čia apsileidimas bus vykinama kitur, tai ir 
valandų darbo sąvaites. delegato ir dirbtuvės čermo- pas Šimaiti ji bus Įvesta.

Kada tokia padėtis susida* 
i ro. tai čermonui sunku ką VORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

ai p ininhn gfrdi, delegatas ir Į Šimėno dirbtuvės čermo-
svetainėje buvo kriaučių 54 na?-G' Rukšt?£ T?'“'
skyriaus čėrmonų ir komisi- ’«*“*».?e8,me vff^e’ hkad.-^s 
n <sii«irinkim»s kuri skv- ta1’ tai to pirmykščių juos nekokia darbymete ir 

liaus nildomoii* tarvba" su- darbo valandų musų lokale viršlaikio visu tempu nedir- P«Siii‘ar55į5va?niekasnedirbt^ Bet yra “slekerių,” o
landžiu” reikalL i Karvelio čėrmonas V. Na- ypatingai iš svetimtaučių,
landžių reikalą. remčiuk pranešė, kad iis kUrie vogčiomis nori virš-

Atkocaicio n Goldbeigio yra nesenai užėmęs toje laikj dirbti. Juos paseka ir 
dirbtuves čėrmonas M. Ric- dirbtuvėje • čermonavimo mūsiškiai lietuviai. Bet pa
lviems pranešė, kad pas vjetą į- tūli reikalai jam esą darius pastabas (kartais 
juos uniformos jau baigia- dar nepermatomi. Bet virš- tenka ir susibarti), jie pa
mos siūti. Civiliniam darbui iaįkių dirbimas pas Karvelį klauso ir liaujasi tai darę. O 
dubti Atkocaitis ir Gold- yra neribotas. Ateisi iš ry- jeigu bus griežtesnis iš uni- 
oergis atidarė naują dirbtu- to, rasi dirbančius. Vakare jos spaudimas, tai pas Simė- 
V-‘ kol kas naujoje dirbtu- ejsj namo. irgi paliksi dir- ną jokiu viršvalandžiu ne- 
veje darbas neina kaip ture- bančius. Atiodo, kad uniji- bus'.
tųįeiti. Trūksta gerųsiuvėjų. nįų valandų musų dirbtu- šalaviejaus dirbtuvės čer- 
Tiesa, sako M. Rickevičius, vėje nėra. Laikrodžio “pun- monas J. Jasaitis nurodinė- 
kaip pradėjome uniformas čiuoti” irgi nėra. Kiek nori. jo. kad griešninkų yra ir jų 
siūti, įskilo skandalas su ki- tiek Karvelis prirašo tų va- dirbtuvėje.
sęn?d .siuvikais. Vi81 Jieta' landų. Kai kuriems sky- Mieiulio dirbtuvės čer- 
viai kišeniniai neteko darbo rjams jjs pataręs, kad ne- monas J. Palionis sako, kad 

Cia dirbtų tokių ilgų valandų, pas juos kol kas tvarkomasi 
darbdavių ir musų tai iš jo nusijuokę. Bet jeigu neblogai. Yra, girdi, “sleke- 

unijos kalte.»Jeigu darbda- dabar unija ims tvarkyti rių.” bet ne tiek daug. Ko- 
viai nebūtų tiek užsispyrę, o darbo valandas kaip reikia. misijos narys V. Brazaitis, 
unija butų griežčiau daib- jįs mano, kad ir Karvelio pridūrė, kad Mieiulio kiše- 
davius paspaudus, musų lie- darbininkai nuo to*neatsi- ninių skyriuje nėra susitari- 
tuyiai ir šiandien dirbtų At- sakys, nes ten visi seni uni- mo.
kocaicio dirbtuvėje. , jistai ir gana geri kovotojai. Matulio dirbtuvės čermo-

Kas liečia viršlaikį, sako S. Stagniunas, tos pačios nas V. Bielskus papasakojo. 
M. Rickevičius, tai dabar jo Karvelio dirbtuvės komisi- kad jie kovoja, kad Ulmono 
nėra. Bet pirmiau viršlaikį jos narys, pridūrė, kad pas firma nepabėgtų iš jų ran- 
dirbdavo labai daug. Jeigu juos tūli skyriai dirba jau kų, todėl jie dirba 40 valan- 
dabar unija bando viralai- per daug ilgas valandas, du per sąvaitę, o kai kurie 
kio reikalą sutvarkyti, tai Kas liečia prosininkus, tai skyriai dirba ir daugiau ne
galima tik pasveikinti ! Bet jie kaip kada ir laiko neiš- gu 40 valandų, nors darbda- 
tai nelengva padalyti, nes dirba. vys daugiau nemoka. Bet
žmonės taip nutolo nuo uni- Lapašausko dirbtuvės čer- bėda esą ir su darbininkais: 
jinių principų, kad jeigu monas Aibert priminė, kad jeigu jiems pasakai, kad už 
juos įspėji, kam dirba virš- pas juos laikas laikomas ga- viršlaikį reikalautų kaip už 
laikį už tą pačią kainą, kuo- na “striktly.” Jie pradeda pusantro jaiko, tai jie juo-

Vasario 7.

Atkočaičio dirbtuvėje, 
esanti darbdavių

se buvęs didelis pasiryži- moša. tos dirbtuvės komisi- Juškevičiaus dirbtuvės 
mas kovoti už trtimpas dar- jos narys, pridūrė: “Šarma- čėrmonas K. Vilkas sako. 
bo valandas, kaž kaip pra- ta net klausyti... Kaip mes kad pas juos viršlaikio me
dėjo išdilti iš unijistų. Jeigu sunkiai kovojame už trum- kas nedirba, nes neturi tiek 
dabar jau pati valdžia nu- pinimą darbo valandų, o darbo. Dirbtuvėje esanti ne
statė 40 valandų darbo są- kaip mes lengvai jas atiduo- bloga tvarka.
vaitę, o už viršlaikį skaityt dame. Kalbėkime su kriau- Riaubos dirbtuvė siuva 

ten dirba 40 
sąvaitę. Kol kas

supranta, kad ilgos darbo tenai nėra jokios betvarkės, 
praveskime senai unijos iš- valandos ir sveikatą naiki- ,, , . ..y~.
kovotas 36 darbo valandas, na, ir uždarbį mažina. Darb- Lokalo p’ld. tarybos paira 
paliekant tūliems skyriams davys nežiūri kiek tu valan- lymas priimtas.
40 valandų. O kas dirba dų išdirbi, bet žiuri, kiek tau Išklausius visų dirbtuvės 
virš 40 valandų, reikia pri- reikia užmokėt. Kai tenka čėrmonų pranešimų, lokalo 
versti darbdavius mokėti už dėl atlyginimo už darbą pildomoji taryba padarė pa
laiką ir pusę! Tada bus ge- kalbėti, tada jis sako: “Žiu- siūlymą, kad nuo šio laiko 
rai. rėkit, kiek tas ir tas uždir- visos dirbtuvės laikytųsi 36

Armakausko dirbtuvės bo!” Taip, nereikia mums vaiandų darbo savaitės, 
čėrmonas Sundukas prane- apsileisti. Jeigu kurioms dirbtuvėms
šė, kad pas juos dabar siu- Šimaičio dirbtuvės čer- ar jų sekcijoms, reikės pa
varai moteriški drabužiai, monas A. Linkutis pažymė- dirbėti ilgiau, tai galima su 
Unijinių valandų nesilaiko- jo. kad pas juos visiška lie- unijos atstovu žinia dirbti 
ma. Ateini iš.ryto—randi tvarkė. Darbdavys spiria iki 40 valandų. Bet jeigu 
dirbančius; eini vakare po dirbti viršlaikį; tai tūli siu- kas dirbs virš 40 valandų ir 
penkių—irgi palieki . dir- vėjai ateina iš ryto nuo 6 ir nereikalaus už pusantro lai- 
bančius. Kaip pamisimi 7 į|- vakare pasilieka dirbti ko atlyginimo, tas bus bau-

džiamas.

sina, kad tu čia ne bosas ir 
man biznio nekontroliuosi.

mą, o dabar to visai nežiū
rima, tai liūdna darosi! 
Žmonės dirba kiek kuriam 
patinka. Jeigu dabar musų 
lokalo taryba imasi vykinti 
unijos nusistatymą, kad ne
dirbti daugiau 36 valandų, 
tai ją reikia tik pagilti. Se
nai jau laikas darbo laiką 
sureguliuoti.

Diržio dirbtuvės čėrmo
nas neatsilankė; .io vietoje 
darė pranešimą komisijos 
narys. Pereitą sezoną, jis sa
ko, jie turėjo streiką prieš 
Diržio firmą. Streikas lai
mėtas. Dabar jie darbo turi 
ir kaip kurie skyriai dirba 
viršlaikį, bet ne taip jau ilgą 
kaip kitur. Jo tnanvmu, jei
gu unija ims rimčiau tvar
kyti valandas, su Diržio 
dirbtuve vargo nebus: jie 
pajėgs susitvarkyti.

Kaspersko dirbtuvės čėr
monas V. Daubaras nurodi
nėjo, kad pas juos nėra jo
kių viršvalandžių, nes jie į 
neišdirba nei pilno laiko. Jis 
stebėjosi, kad kitose dirbtu
vėse tiek įsigalėjo netvarka, 
kad dirbama be jokio saiko 
ilga* darbo valandas. Jo

Angių Paimti Italai

Taip pat darbdaviai, ku
rie mėgins versti darbinin
kus dirbti virš 40 valandų 
per sąvaitę ir nemokės jiems

čia parodyti italai belaisviai, kuriuos anglai paėmė Tob- 
ruko mieste. Iš viso jų čia buvo paimta apie 30.000.

'Taip -MUSU TELEFONAS 
mums visiems pagelbi”
“Aš turiu daug naminio darbo tai aš tankiai 
negaliu draugus aplankyt. Bet per telefonų 
aš galiu juos kasdien aplankyti, jeigu tik noriu. 
“Mano vaikai telefonuoja kitom mergaitėm ir 
berniukams reikale mokyklos darbo ir žaislą. 
Mane sesuo susirado darbą tankiai susisiekda
ma su darbo agentūra telefonu.

“Mano vyras nemanė kad mums tikrai reikia 
telefono iki pereitos sąvaites dieną skiepe tru
ko vandens paipa ir jis tuojaus gavo plumberį. 
Dabar jis sako kiekvienas turi turėt telefo

Nepasitikėk kaimynu telefonu! Daug geriau 
turėt savo. Ir nekainuoja daug. net kad ir jus 
šaukiat žmones kurie gyvena toliau.

cm
MEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

už viršlaikį pusantro mokės- las Kauneckas, Vincas Vit- 
čio, bus baudžiami. Jeigu kus, Anelė Jasutis, Kazys 
tas nepakeis jų užsispyrimo, > Valuckas, Vincas Galins- 
bus skundžiami Labor Re- kas, Kazys Sabutis, Kotrina 
lations Boardui, kad valdžia Jankeliūnas. Kastancija šle- 
tokius ponus pašauktų prie ževieius, Veron. Tkacheff.! 
tvarkos. 'Juozas Ignas Steponavičius,!

Kalbėjo visa .pilė dirbtu-Jonas Pranauskas (iš Nau-' 
vių čėrmonų. komisijos na- gatuck, Conn.) ir Ona Griš- 
rių ir pildomosios taiybos kauskas (iš W. Cheshire). !

P. M. :narių. Visi išreiškė nuomo- į 
nę, kad reikia musų lokale j 
atsteigti tvarka.

Delegatas A. Bubnys ant 
pabaigos nurodinėjo, kad 
tokis čėrmonų ir pildomo
sios tarybos narių nusistaty- Lietuvos šelpimo fondo 
mas yra geras, ir jeigu tik susirinkime, kuris įvyko šių 
visi su juo kooperuos, va- metų vasario 8 d., Lietuvių 
landų reikalas bus pilnai su- Ukėsų Kliubo svetainėje.

LAWRENCE, MASS. 

Lietuvos Šelpimo Fondo

tvarkytas.
Vytautas Katilius.

klausimas ir 
iš “Keleivio” 

num. 2, sausio 8. 1941, strai
psnis antgalviu: “Aš Netam 
Sutverta, Ponas Redakto. 
riau.” Skamba sekamai: 

Brooklyno tautininkų pa-

buvo iškeltas 
perskaityta

BROOKLYN, N. Y.

Klaidų pataisymai.
Dėl korektoriaus neapsi

žiūrėjimo, draugo Vytauto dangėj anądien įvyko karš- 
Katiliaus korespondencijo- tos varžytinės dėl tų $10,- 
se iš Brooklyno buvo palik- 000 su kaupu aukų, kurios 
ta pora zeceriškų klaidu, ku- randasi pas konsulą p. J. 
lias šiuomi pataisome. Budrį nudėtos Vilniaus žmo-

Vienoj korespondencijoj nėms šelpti...” “Ponia J. Tu- 
buvo pasakyta, kad Kriau- belienė pareikalavo, kad tie 
čių Neprigulmingas Kliubas pinigai butų atiduoti jai. Ji 
turi apie aštuonis šimtus do- esanti Vilniui šelpti komite- 
lerių turto, o turėjo but pa- to Lietuvoje garbės pirmi- 
sakyta, kad Neprigulmingas ninkė ir jai tos aukos pri- 
Kriaučių Kliubas turto turi klausančios; niekas kitas 
aštuonis tūkstančius dolerių neturįs teisės prie tu aukų.” 
su viršum. Lietuvos Šelpimo Fondo

Kitoj vietoj buvo pasaky- komitetas vienbalsiai nuta- 
ta, kad kriaučių unijos Joint pareikšti šitokia savo 
Boardo viršininkai išrinko iš minti h- protestą: 
darbdavių daugiau kaip tris 1. ’ Niekas neturi teisės 
šimtus tūkstančių dolerių prje amerikiečių surinktų 
nedamokėtų algų. o turėjo aukų kištis arba pasiimti 
but: daugiau kaip trisde- ia—nei p. Tubelienė, nei 
šimts tūkstančių dolerių. Smetona, nei jų bernai.

Musų korespondentas drg. 2 Tie pinigai turi stovėti 
V. Katilius dėl šitų klaidų bankoi. pakol bus reikalin- 
nekaltas. Jo buvo parašyta gas aukų naudojimo mo- 
gerai. Čia buvo spaustuvės mentas, numatant patiems 
darbininkų neapsižiurėji- amerikiečiams.
mas. Redakcitcija. 3. Tie pinigai turi but i»o 

priežiūra didžiulių organi
nei iu komitetu, tai yra: 

Lietuvos piliečiai, kurie pri- Susivienijimo Lietuvių A- 
ame Amerikos pilietybę, merikoj ir Lietuvių Rymo 

Šie lietuviai bei lietuvės Katalikų Susivienijimo. Nes 
tapo šios šalies piliečiais: šių draugiių nariai didesnę 

Elzbieta Baranauskas. Pi-;pusę tu aukų surinko ir pa
jų* Sauka, Johana Vazni-įtys sudėjo.
kaitienė, Anastazija Morim! Lietuvos Šelpimo Fondo 
Adomaitis, Anna Marija! delegatų komitetas:

WATERBURY, CONN.

Yusas, Jonas Bartušas. Vla
das Lusas, Kleopas Leo Gel- 
bogis. Jonas Stotkus, Povi-

K.
M.

pirm.
sekr.
iždin.

Musų draugijų veikimas.

Vasario 2 d. įvyko Aušre
lės choro koncertas. Kon
certas buvo pilnai geras; ge
rai dainavo choras ir labai 
gražiai buvo sudainuotos 
kelios solo dainos, kurias iš
pildė G. Rutkauskiutė-Jan- 
čienė, Ona Dirvelienė ir J. 
Emkus. Gražiai atsižymėjo; 
ir bostonietės šokėjos. Yž 
tokį gražų koncertą reikia! 
atiduoti kreditą J. Dirveliui, 
kuris mokytojauja. Tai yra 
nenuilstantis muzikos mylė
tojas. Jau arti 30 metų jis 
linksmina Worcesterio lie
tuvius kaip muzikantas ir 
chorų mokytojas. Tik vieną 
klaidą jis dai o, kuomet va
dovaudamas chorą visai be 
reikalo trepsi koja. Turėtu 
tą įproti prašalinti

Saugokitės vilkų avies kaily.

Dabar kuomet komunis
tai atmetė demokratinius 
principus ir lietuviai pradė
jo jų neremti, tai jie persi- 
krikštino i “Pažangiųjų Lie
tuviu Tarvba.’* kad žmonės♦ v *-
negalėtų jų pažinti. Vadina
si, vilkas užsidėjo avies kai
lį ir eina jieškoti sau aukų 
tarp lietuvių, štai. 4 d. vasa
rio įvyko L. S. ir D. B. Drau
gijos susirinkimas, tai tie 
vilkai jau aiškina apie gra
žumą lietuvių kalbos, apie 
gražumą lietuvių dainų, bet. 
girdi, mes niekur negalime 
jų girdėti. Todėl dabar šita 
jų “pažangioji” taryba nu
tarusi atidaryti “radijo” 
biznį Bostone ir todėl nori 
auku “nors” 25 doleriu. Ir

visgi draugija nutarė paau
koti 10 dolerių. Žinoma, ji 
butų to nenutarusi, jeigu ko
munistai butų teisybę pasa
kę, kad tie pinigai yra ren
kami grynai komunistiškai 
propagandai varyti. Taigi, 
reikia tuos vilkus avies kai
ly pažinti.
Buvo socialistų prakalbos.

Vasario 9 d. įvyko pra
kalbos. kurias rengei LSS 
apskritis. Kalbėjo St. Mi
chelsonas iš Bostono ir J. V. 
Stilsonas iš Brooklyno. Drg. 
St. Michelsonas aiškino 
žmonijos kovas už demo
kratiją, pradedant nuo vi
duramžių iki dvidešimtojo 
amžiaus. Kalba buvo įdomi, 
nors mažiau apsiskaičiu
siam gal sunku buvo vieto
mis suprasti.

Antras kalbėtojas aiški
no. kas ta Paleckio valdžia 
Lietuvoje? Jis gerai nušvie
tė kas ji yra ir kuo ji skiria
si nuo kitų valdžių Europoj. 
Publikos buvo daug, dauge
lis negavo nei sėdynių, turė
jo stovėti. Aukų surinkta 
padengimui lėšų virš 10 do
lerių. Tik apskritys negerai 
daro, kad neplatina spau
dos. štai. ir per šias prakal
bas buvo galima labai daug 
praplatinti “Keleivio” ka
lendoriaus ir gauti naujų 
skaitytojų “Keleiviui” ir 
“Naujajai Gadynei.” Drą
sesnieji patys bėgo užsira
šyti. Bet agitacijos už spau
dą nebuvo jokios. Kuomet 
mes dar turim spaudos lais
vę, tai turime naudotis ir 
platinti ją. Vargo Sunus.

ŽINIOS IŠ PITTSBURGHO, PA.
Jaunųjų Lietuvių Draugijos 

vakaras.

Vasario 2 d. Pittsburgho 
Jaunųjų Lietuvių Draugija 
buvo surengus vakarą su 
vaidinimu ir šokiais. Buvo 
suvaidinta 3-jų veiksmų ko
medija, “Bobutės Susiba
rė,” kurioj vaizduojama, 
kaip Lietuvoje kaiminkos 
susipyksta, susibara ir atsi
duria i teismą. Tos nesantai
kos priežastis paprastai bū
na pikti liežuviai. Atsiduru- 
sios į teismą “bobutės” lieka 
nubaustos po pora savaičių 
kalėjimo, o liežuvių nešioto
ja gauna net 6 mėnesius ka
lėjimo. Teisėjas siūlo joms 
susitaikyti, bet jos reikalau
ja “teisybės,” na. ir sėda be
langėm Paskui jos gailisi, 
kad ėjo i teismą. Gera pa
moka.

Veikalėlis parodo, kad 
Lietuvoje ir paskesniais lai
kais yra keistų žmonių, ypa
tingai taipe moterų, kurios 
dėl mažmožių eina i teismą 
bylinėtis, gi teisėjai, norė
dami žmones atpratinti nuo 
to blogo papročio, baudžia 
lygiai skundikus ir skun
džiamuosius.1

Spausdintos programos 
neturint, visų vaidintojų 
vardu nežinau, bet reikia 
pasakyti, kad bendrai jie 
savo pareigas atliko gerai. 
Ypatingai teisėjo rolėje 

! Aleksandras -Jutsevičius lo- 
;šė gerai. Teismo raštininko 
■ rolę vaidino A. Aielhinas. 
! ūkininko —I. Žilinskas; lo
šė gerai. Mergaitės (vardų

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė «laktara< A. J. Karalius. 

Si nauja knyga užpildyta virn re- 
cepthK, aiškiausi nurolvmai kokius 
vaistus dėl kokios ligos raudoti Ver
ta šita knyjri įsigyti visiem#, nes Na
mų Daktaras via vienas is reika'in- 
(jiaui-iu knyitų kiekvienam lietuviui 
{sisykit tuoj. Dioelė knyjra. anie 
300 puslapiu. Kainu 
Aw<k»kl» . ......... S2.60

nežinau) kaiminkų rolėse 
taip pat savo pareigas atli
ko tinkamai.

Praeitį prisiminus.

Žiūrint į šį vaidinimą, 
prisimena praeitis, kad pirm 
25—30 metų atgal ir Ameri
kos lietuviai mėgdavo už 
mažmožius bylinėtis. Iš to, 
žinoma, daugiausia pasi
naudodavo visokie “skvai- 
ros” ir “konštebeliai.” Bet 
dabar jau mažai kas iš musų 
tautiečių už mažmožius by
linėjasi. Kaip kas nori, taip 
gali šnekėti, bet Amerikos 
lietuviai vistiek yra daug 
progreso padarę.

Šis vakaras skyrėsi nuo 
kitų vakarų.

Šis vakaras skyrėsi nuo 
kitu rengiamų vakarų tuo. 
kad tai buvo jaunuolių pa
sirodymas. Jaunuoliti Drau
gijos narių dauguma yra 
šioje šalyje gimę. Lietuvoje 
augę: jų tarpe dalyvaujant 
jautiesi kaip ir Lietuvoje, 
jauti lietuvišką dvasią. Va
kare buvo daug ir čia augu
sio jaunimo, ypatingai kaip 
šokiai prasidėjo.

laike lošimo ir šokiams’ 
grojo jaunuolių orkestrą, su
sidedanti iš 3 mergaičių ir 2 
berniukų, kurie publiką ge
rai palinksmino.

Butų gerai, kad Pittsbur
gho lietuviai daugiau susi
domėtų šios jaunuolių orga
nizacijos parengimais, nes 
ji dirba tikrai gražų lietu
višką darbą, sutraukdama į 
savo vakarus daug čia augu
lio jaunimo. Jų parengimai 
yra švarus ir, kas svarbiau
sia. grynos lietuviškos dva
sios.

Šiame parengime publi
kos buvo ne perdaugiausia 
—gal but, kad kaltas buvo 
blogas oras. Svečias.
PAPARČIO RIEDĄS IR KETURIOS 

RYMAS, Romanas. Ta knvja yra KITOS APYSAKOS:
versta į visas kalbas, todėl kad yra <1 > Neužsitikintis Vyras: (2) ty- 

ffražiai aprašyta apie Rvinų. Lietu- dinti Giria; »3> Klaida: <4> Korvlt- 
vttkM vertimas yra lenitvas ir ura- ta. Jo-e nurodoma kaip Įmonės pai- 
lūs. Chicago. IU’. r.Mtf, pusi. 432. kai tiki į visokios prietarus.
Drūtai apdaryta ...................... $2.50 burtus ir tt. K«ina ......................... 15c.
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Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

h” Kelionė Aplink Ameriką
Rašo Antanas ii Naudžių.

'jau vanduo. Todėl išmūrija! 
I tam tikins skiepus ir deda j 
i grabus vienas ant kito, o kai' 
• prideda skiepą pilną, tai j j j 
užmūrija. Bet kiek man te-

Sveikatos Kampelis
(Tąsa)

Los Angeles miestas di
delis ir čia yra gražių vietų, 
bet darbininkų gyvenimas 
čia apgailėtinas.

Nuo Los Angeles iki San 
Diego yra apie 120 mylių, 

i Važiuojant pakalnėmis ii

I prezidento Garnerio gyve«įko ?kd*tk. užmūrija tik 
.• nimo vieta. Išrodo, kad po- turtingesnę: o beturčių la- 

nas Gameris valdo visą ta v,°".u* tnjĮmų ir Pa-
s vistu- ant boki ®kui.d«8ina; klt“ms bu- 

s»^a vietos. Degina, rodos, po;
šai: “Our Vice-Pre»ident i ® mėnesių. _ j D. Pilka!

w Is Nevv Orleans išvykau f « klausti

miestelį, nes
tų ir tnobų matosi vis uzra-

SVE1KATOS KLAUSIMAI plekso simptomu (eomplex 
IR ATSAKYMAI. symptom), kurį galima iš- 

n- miu. aiškinti tik darant elimina- 
Atsafco pr. runa. fiziniais ii- laboratori-

: Gerbiamas dr. jos tyrimais. Jeigu ta šili- 
! Čia norėčiau pa- matikiai yra dėl “gyveni- 
kelių dalykų. į ku- mo permainos,” tai ji gali__ _ * mo permainos,

nei- Tėvas F,orid3- Pakelėj sustojom< riuos prašyčiau prie* progos, pranykti taip greitai, kaip 
Alabamos mieste Mobile, i jei galima, atsakyti. tik jos priežastys bus praša-

pujuiiu, įaunai ««»«»« «»«• ,• **.*^:f» eik.niekenema- paskuj Pensacoloj, Floridoj.i . lintos.
kę ir nuskurę. Gražu tik te-; tai, tik kur-ne-kur banda gy- H L Mano m°teris, 51 metų 9 y - . kal^tk nareina
nai. kur auga orančių sodai, vulių baltom galvom: o \ . Nikėmis ikfuasie-iamžiaus> Jau antri meta) iš “‘gyvenimo neimamos ” 
bet ir tie turi būt laistomi, | šiaip tik piešimai, arba pa- kaip nustojo “antdrapanių.” *7ir SateUie
nes kitaip saulė juos išde-! rudusi nuo saulės žolė. Vė- • keZ" 5au^ę 5®?*- t “į® ®Į! Nuo to laiko ji turi daug vi- 11 sve,Katal J,e
ginty kaip ir viską. iKs n^ ^r ląuk^ smėliukehC. ^,‘s dJboia;3. Penkias valandas mie-

Važiuojant

villėj aš buvau gyvenęs 1924 
metais. Tada čia buvo kelia- 
tas lietuvių, bet dabar išny- 

žiuojant pertas dykumas,'kę:_v*en* išvažinėjo, kiti iš- 
patvoriais visur matosi gv- mne. Dažnai tada susinnk-
vulių kaulai. Tokių reginiu davom ^“"4 ar
čia labai daug. ^a ant ukes. Dabar ............. . ..........____________________________ ~

Privažiavms San 4ntonio'v ?*”-”61?’K/?/38 mirCT Ydiiugiau, kaip penkias va- Ji dažnai pasireiškia, kai
Pi įvažiavus San Antonio. Vitas išvykęs Chicągon. L?-:landas j F žmogus važiuoja ka,u. lai-

ir a^onlann fabriku' i ko.tlk atm/nt,s-.Fasidair^ lr ’ 4. Ji labai tankiai žiovau- vu, aeroplanu. Vienam
j? , p_.. - ®r*^9-aplankęs tas Metas, kuriose, ir žacrsi. vnatingai va- “galva apsisuka.” kitas ve

mia, o kiti net susišlapina.
,c ■ .. , x , o. tunant ir važiuojant. Vaistų nuo to yra ir jie

i tone. Čia buvo statoma daug} mes sakom, jai “galva tinka, 
namu namu /ha zmnmn vjgl Tamstos moteriai patar-

Ką tai čiau kreiptis pas kurį lietuvi 
gydytoją savo mieste. Klau-

Jei norėsi čia maniau reikės mirti. Tačiau s white House tik skubina 141 1.ei^ia’ kad a^ simai 2, 3, 4 ii 5 reikalauja
tai užmokėsi saulei nusileidi olas tuoj .f,a.daug ytUdztos_.ISto.gu, K/jp tik tuojaus limo. Taipgi jai reikia ke-

p ei* bu m • ^UF dpba r^tukstanaai tor- į paudį,ia po krutinę ir ro- liato receptų vaistams.
Pasiekus Houstoną, pas.-, nautojy. Didžiausia Įstaiga Rad tu^j „^„,3,,^. Ki. 6. Medus tuii sudėtį, ku-

ti saldumynai nieko neken- i ią bitės surenka iš įvairių 
kia. augmenų. Į vieną ar dau-

be pinigu bet kai u 11,14 metais. b.aua uuvau i tęsiasi per KenoiiKa .
* kariuomenėj. ; i§ \Vashingtono nuvy-

k ... .Ą? kom i Baltimorę. Baltimorė j kvrno per
čia tuomet isbu\au apie c; man atrodė labai senas ii i M. V. D.

miestas stovi netoli nuo 
Meksikos pasienio. Bet pra
monė jau modemiškais lai
kais byloja: fabrikuose sta-j 
tom i orlaiviai.

Iš San Diego jau reikia • 
važiuoti i Rytus. Kiek pava- matosi daug armijos 
žiavus, pasiekėm Palm kių

išrėkia- Miestas* didokas,

i yra vaistų tą karštį J i ė<! 1
"ekenkt'J 4‘ Turėtum būtinai ją nu-

3 Nesvarbi itain anksti 51ysti. pas ‘laktar^ išti|- 
d. įsesyai u. Kaip anksti ^ ziovavimo ir žaksėjimo 

ai vėlai ji eir.a gulti, ji pa- i priežastis. Gali būt, kad šir-
nT d’s ar skdvds nėra tvarkoje, 

mą valandą, ir daugiau uz- J
migti nebegali. Ji miega ne- 5. Tai yra kelionės liga.

Spring. Tai labai išrėkia- Miestas* didokas, apgyven- į dirbau, grvžau i šiaurę. Pa-1 
muota vieta. Bet tikrumoj tas meksikiečiais; net vai- Relėj sustojau dar Washing- : VFinant 
čia nieko ypatingo nėra, tik kai. kurie parduoda laikraš -1- « ....... a... i can«un

—O ką. Maike, ar aš tau' 
nesakiau, kad sudna dienai 
ateis?

—Bet dar neatėjo. jkios praferijos sunku. Nu- nieko nėra.
—šiur. kad atėjo, žodžiai j bielijęs kelis kailius. Stali- pernakvoti.

Rašto švento jau pildosi. i nas nutarė bankus rubavot. nuo $15 iki $20 už parą.
—Apie ką tu čia dabai Toliau viskas saulės išde-

kalbi. tėve’
—Ai

ji gaudyt, ir nuo to laiko ai ginta,' žolės nėra', tik pieš- jodė jau visai kitokis mies- man atrodė Karo Departa- 
kvnai. Čia tankiai sustoįa tas Seniau man eia teko bu-, mentas, kurio balti murai 

bet kai 11 metais, kada buvau j tęsiasi per keliolika blokų. 
Dėdės Šamo ’

kalbu teisybę, Mai-jJi atsimenu, 
ke. Biblijoj yra pasakyta, į —Bet ką tai turi bendra 
kad prieš sudna diena ateis su Antikristu ar su pasaulio sužino ka« ta« Palm Sūrine Pedės Šamo kariuomer 
Ancikristas ir Įsteigs ant že- pabaiga. tėve? tai dumia iš io i Yuma Ari- ka* ėjomAaizerio mušti.

i..? l. „ i ; * _ \ . .* . .. n i-j tniimnt i«Kiiv«4ii -u ii

zmones

mė- Šėtono karalystę, kuri 
nepripažins pono Dievo ma
jestoto.

—Bvt tokių dalykų pa
sauly da nėra. tėve.

—Šiur. kad vra.
—Kur?
—Sakai, kur? Kasėjuje!

Ar tu da nežinai kad liask-,, Q . d b
xo.,e jau sėdi peklos padas g p ė1
su dideliais juodais ūsais n

—Jei tu. Maike. negali ši- ?on3- Traukiniui čia susto
to suprasti, tai eikim pas za- mdijonai parduoda
kristijoną, o jis tau pelekai- blanketus. visokius puodu- 
ivs iš Rašto Švento, kur juo- ku? ir kar(dlU!> ° amenko- 
du ant balto vra pasakyta. nai mN** pn kti

i* \ • nvme rnunvriwlu^ *w»vi
išdirba tuos nuo čia stovi pajūry’ Galvės-! žiavau pažiūrėt

mėnesius, bet miestas tada 
išrodė kitaip. Dabai 
stovi aukšti murai 
tuomet da nebuvo.

Šiuomi lieku iš kalno dė- giau iš tų medžiagų tamstos 
kingas, pasitikėdamas atsa- kūnas reaguoja ir sukelia 

‘•Keleivį.” — dusulį, kurį tamsta jauti 
kiūtinės veržimu ar smaugi-

:apšepęs miestas daugybėj Atoakymas: Kas nors mu. Geriau tamsta medaus
bar jau ; juodukų. Philadelphijoj neigtai bus pasakęs, kad ta'nevalgyk, 
i, Kurių j puikiau kaip Baltimorėj, tik šilima atsiranda dėl “gyve-!

miestas didelis nimo permainos
kad prieš sūdrią dieną ateis ny.rus/.; manydami, in- Apie 50 mylių į pietus i Is Philadelphijos nuva------- n k..*.-,
ant žemės Ancikristas ir Sijonai patys 
pradės naikinti Dievo kąra mo lio puodukus. Bet taip tono miestas, kurį 

nėia. Indijonai netokie metų atgal buvo užlieju? i^s sav 
darbštus. Jie prisiperka iš,baisi vilnis iš juros. Tuomet dN

Gali būti MEDICINIŠKOS EPIGRAMOS.
Atlantic i ' g?li -“v a tai*> rKto? Kiekviemu^ogui yra <iuo- 
Audnuc ’ davimai kai kada gali būti

apie 40'City, kuris tiek isreklamuo-idįl daugybės priežasčių —
........ ‘---------° .tom puikiom man- gelkle?. įdegimo, tonsilito,; PestlRsa’ 5?’

ir Board walk’n.' „i v1v,a j ' įsam amžiui.

.. . . . . kintisant kunigo, dabar už- iO-centstorių po 10 ar o cen- žuvo daug žmonių
pučia durnus is pypkes, kaip dalė y. bažnyčias ir ku- ,tus da»ktų, užrašo “Made by Dabar miestas jau 
is tremo kamino. . - , v-- p , • r “

ta laimės taurė: kas dorai ir ru- 
ena. jos užtenka 

Girtybės ir kitu 
mirda- 

taurę ne- 
Baranauskas.nigus i džėla sukišo. Paskui Indians”. į parduoda po 35 tas ir apsaugotas st 

—Matvt. tėvas kalbi apie pradėjęs ožkas bielyt, nu- centus ir oc. Ir didžiuma na Sea. Wall kad 
Staiina?' movė * skuras geriausiems turistų buvo pikti, ka- duo negalėtų persiristi.

tau
-solinis ir

tai orių y ia bu\ę pasaulyje įau nusikalbėjai, 
daug, !'vt visi jie žuvo ir' .
“sudna diena" (malt.

, . i -j • • •------- — ---------- ---------Jokia kosmetikos priemone
Čia Įk?’ kur Paleidau apie tris pe,gyvena tą laikotarpį—1 negali prašalinti tu raukšlių. 

Aplankęs, parodą u “gyvenimo permainą." tai kurias veide išarė egojizmas, 
rūpesčiai ir blogo?

. -------  „ , ........ „ Orisson Svett-Marden
«r-n Jg’vent% . v!£t3 apie t a,ba liaukų netvarkos, ar-! ---------
vVilkes-barre ir Pittsloną,, ba iš abiejų. Remiantis pa- Mirtis žmonių gvyenime yra 

da 1908 metais i^į«taraja teorija, aišku, tams-: pabaiga visko, tiktai ne prieta- 
atvažiavęs gyve- • tos moters karštis via kom-1 ru

da mano sesuo:___________________ !__________
švogeris

ivažinėjęs subvėm ir ele-i jog katščiavimas gali būti, cavvdas.
:onais. nuvykau į savo > arba iš neivu sujaudinimo, mintys 
ui irvvpnfu vi»*tn ump , •- .____................

Plutarcha*.

vario kasvklu ir žemės ūkio. apie ,Or!®ans "?ies“; St. Jankūnas jau miręs.; 
jeigu bet laukai laistomi dirbti. ^ Jau-matosl lauku<** Jav« Apie Wilkes-Barrę ir Pitts-i11 <-» !4 T ] O 17 W lcliOLdllll < • * V ** w

tėve b- d-ibartiniai diktato-tau nepatinka, tai nėm priemonėm, irigacijosi11 ^alzo?-1^’ Ai- - . toną taip kaip ir apie Spring į
toM, u daba.urnai diktate. „ . jtaisaL. Be to, čia wa dide-! Pervažiavus per Mtsstssm..Valle.y. III,: mainos didžiu-j

- iė sanatorija džiovininkams ^,SW- p,^>deda jau tokie m0J- išdiltos ir taravusios.; 
<ndvtis pelkynai, kad geležinkelių tįk nekunos da dirba; bet
'•ii čia išvažiavus, sekantis ib^‘an? J™ aukst\ tokių jau maža belikę. Tų j

jaunas 11 •a-rro-av/a, mmuu. yvmlK v’ra E1 Pa.l P>Į™al^ ,_________ : miestų gyventojai irgi ma-

nai, bet žmonės gyvens to- ĮgudoaL 
liau ir pasaulis bus geresnis. ” '
negu iki šiol yra buvęs. SUNKIAI SERGA BUVĘS 

—Maike. tu dar bumas ii ISPANIJOS KARALIUS.
Nevv Oi leans gana gi ažus | žėja, ne didėja. Jaunimas iš-!s\ieto nepažįsti. Taigi klau* Romoj miršta buvęs Ispa- so miestas, kuris st

į ,J a a> taui pasakymu. As;nijos karalius Alfonso. Jis didžiosios Upės (Riu . r* - -
Staliną gerai pažįstu Kai turj iabai silpna širdi ir jo dek Antroj upės pusėj stovi• a!ls,a- fatve- y,<a 11 yra dirbtuvių, o seniai likę 

Kaukazo ožkoms i valandos esančios suskaity- jau Meksikos miestas; Ciu-. ypač kur gyve- turi skursti, nes didžiuma jų

stovi l)ne' miestas CanalStreet yra di-, važinėja į kitus miestus, kur

u ant
skuras bielijo. tai aš šiuži 
jau pas ruski vaiske.

—O kaip tu su ju
zmm. teve

jau
i tos. Prieš mirtį jisai paskyrė dad Jtiarez. 
vieną savo sūnų Ispanijos Žmonės čia 

o susipa-■ sosto Įpėdiniu. Eina gandai, per tiltą iš vieno 
! kad dabartinis Ispanijos tą, bet turi eiti p

;na užsilikę franeuzai. (Kitą- ?avo namelius turi. Ir mano 
i syk visa Louisianos valstija £e,uo tajp skursta.17.--------- Jį k - - -miestai k“:»' iiriilėj.. Francuzijai.

ir sušaudėm. ale 
nas pabėgo. Jau 
pratau, kad jis
niu. Jes. Maike. jo wv<u j«u-į_, , ■
Jdv’ji/rei'kviii; metus'"iS’;|iliai >u žmonėmis kurie traukiniu toliau į Rytus, net 

•lėj.', remhiai ijoj ir negalėjų i "«?aziavę žuvauti per traukiny daug vešiau, 
poterių išmokti. Tada iš se-; !e( a’ A,enarn autonio nlyje je|.o važiuoti per Pecas 
minarijos ji iškikino. Kai{ZH\°'',a> >u >,elirna nlote‘ upės tiltą, kuris stori :»0€ 
tėvą- io t aklausė. kodėl jis|r.lsKe' pėdų aukščiau vandens. Net

baugu žemyn pažiūrėt. 
'Pravažiavom ir pio Uval-( 

de, Tex. Tai buvusio vice-

nenori mokytis mokslo apie 
dūšios išganymą, jis atsakė,’ 
kad kunigai lie dusias gano, 
ale žmonėms skuras lupa. 

Na. tai ka«.
Na. lai tėvas išpėrė jam 

kai’i ii išvalė iš namų. Sa
ko. gei iaut is mano auzos. 
Jeigu nenorėjai žmonėms 
skinu lupti, s«iko. tai eik ož
kų bielvl. b Stalinas pradė-

GEN. KRIVITSKIO KŪ
NAS SUDEGINTAS.

Gen. Krivitskis, buvęs So- « 
vielų Rusijos slaptosios po
licijos valdininkas, kuris va
sario 10 d. buvo rastas \Va- 
sbinglono viešbuty nušau
tas, 14 vasario dieną buvo 
atvežtas Nevv Yorkan ir čia 
krematoriįoj sudegintas. i

MEMBER

. i važiuoja aplinkui, rodo vai
N. D.. Mont. vVyoming, Ok- zdus ir padaro gerą pragy- 
lahoma ir Florida.—Red.) ; genimą iš tokių ateivių.

Nevv Orleans miestas sto-; Pažiopsojęs apie Buffalo,! 
vi taip žemai, kad numirė- parvažiavau į Clevelandą: 
liūs čia laidoja ant viršaus, į namo. kur radau viską kaip! 
nes Į žemę kasti niekas ne- palikau mėnuo laiko atgal, 
nori. kad už dviejų pėdų Pamatęs Ameriką, ir vėl

turėsiu stoti savo seno

oru v
“Tlw- fiMr|w,»r „f lltr V«-nrhitiw«i «luill 

t« brtj, Į»rr»«rir ll»r
irailitinii' »l n«r enuirtrj. ihr l'niteil 
!M*I«» «»i .tmrrrm, t„ mrrr ll> l«ie» 
«w4 «iIn-o t« rr*|n-rt «n4
fk*m. «mI (n mII ««i<t tw »W in nMkinir 
thh r»NRti? sT’-Rtrr riM krltrr"

i užsiėmimo — barzdų skusti 
į ir plaukų kirpti. Ir taip aš 
; išbaigiau «avo kelionę. 

(Pabaiga)

\MŽINOS DAINOS, 
ftiojf knygutėje- telpa 14 reriau^iy

Jovaro dainų. 4o* tinka dcklar.tari- 
jone. ir dainavimui Kaina .. . Ifc-.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ. INPORMACIJjŲ. STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

"laisvę.”Hitleris skelbia mažoms tautoms 
(Iš Kalendoriaus!

Kalendoriaus kaina “Keleivio“ Skaitytojams 25 centai. 
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata. arl>a pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterj j popierėli ir i<lėt j 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Braa«lway, So. Boston, Mass.
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PALECKIO ATSAKYMAS Į DAK- naikinamos knygos 
BININKŲ NUSISKUNDIMUS ’^komo^S^

Anglų Subombarduotas Genujos Uostas ! PAJIESKOJ1MA1

Jau buvo rašyta, kad įve
dus Lietuvoje “galingojo” 
Stalino rublius, darbininkai 
pradėjo skųstis, kad už tuos

šis vaizdelis parodo Italijos miestą Genują, kuri anądien smarkiai bombardavo Angli
jos laivynas. Anglai sako, kad iš šito uosto vokiečiai ruošėsi siųsti ekspediciją Afrikon.

I’ajie.šknni-ts \VALTEK i Vadovas)
. KAMINSKAS. Išvažiavo iš Ansonia, 
Conn. Birželio moti. 193ft j Mahanoy 
City. Fa. Oktobery 1930 gauta žinia, 
kad jis gyveno Brooklyn, N. Y. Kurie 
žinot kur jis landas praneškite jo ad
resą. jo advokatai, arba pats lai at- 
sišmil ia. Atty Leon E. McCarthy, (- 

15»> Main st.. Ar.sonia, Conn.

Pajieškau brolio FELIKSO STEC- 
Klo. paeina iš Kražių miesto, Rasei
nių apskr. 1925 meta:.! t-u’iipa laika 
jis gyveno Bostone, paskui ilingo ir 

! nieko apie jį daugiau negirdėti. Ku- 
' įie apie jį ką nors žino, prašau pra
tils šti. busiu labai dėkinga. į <n>

Mrs. Olimpia Bukauską ..
: s Trimount place. So. Iiostcrf Mass.

Kultūros paminklų ap
saugos įstaiga paskelbė i- 
spėjimą dėl kultūros pamin
klų naikinimo. Pasak įspėji
mo, esą gauta žinių, kad kai 
kuriose provincijos vietose

litiką, ir čia pat sako: “Kad 
butume stiprus, mums reika
lingi ginklai, kurių 
minimas kainuoja 

rublius jie negali sau maisto * sumas.”
nusipirkti. “Tarybų Lietu. Iš šio Paleckio galvojimo 
vos” 51-mame numety yra vinigreto galima pasidalyti sauvališkai elgiamasi su kul. 
aprašyta, kaip “draugas” tiktai tokių išvadų. Jeigu turos paminklais, pav., degi- 
Paleckis lankėsi Kauno jau per viešus susirinkimus narnos knygos, kultūrinės,
“Gumos” fabrike, darbinin- darbininkai, nežiūrint viso istorinės, muziejinės, meni- 
kų susirinkime, ir kaip to teroro, išdrįsta pasiskųsti nės ir mokslinės reikšmės 
* briko darbininkai jam nepaprastai sunkiomis gy- daiktai. Ypač naikinami 
s Sdčsi. Štai ištrauka iš to venimo sąlygomis, tai gali- daiktai ir knygos, kurie “ra-

įuies

lain Tščio: ma įsivaizduoti, kad jų gy- vo turiniu regali na’ikti vie-
“Drg. Paleckis išklausė venimas susovietintoje Lie- šam naudojimui.” Iš to Sc- 

visą eilę darbininkų klausi- tuvoje darosi tikras praga- ka, kad naujieji okupuoto- 
mų ir nusiskundimų. Darbi- ras. Pagaliau, tuo nereikia i sios Lietuvos valdovai nai- 
ninkai skundėsi aukštomis nei stebėtis, nes Lietuvos' kiną vica. kas nesud°iir.ama
prekių kaimonis ir dar paly- gyvenimas baigiamas suly- su bolševikų Talmudu.
ginant mažu atlyginimu už ginti su gyvenimu sovietų1 '-----------------
dirbą, įvairiais pasitaikan- Rusijoje. O koks “rojus” VALDŽIA GRĄŽINO 
eikis vidujiniais nesklandu- ten viešpatauja, visi gerai
mais ir kt.” žinome.

$65^26,738 TAKSŲ. ANGLA, PAeMĖ 5 ITALŲ LAIVAS NUŠOVĖ JŪRON

Paleckis turėjo,viešai pri
sipažinti, kad pradėjus Sta-

Baigsime ir mes “drau- Federalinio iždo departa
mentas paskelbė, kad valgo” Paleckio aukščiau pa- į *,5.

lino “saulei” šviesti. Lietu- duotų citatų: “Sunkumai — y •'

GENEROLUS IR 60 UŽPUOLIKĄ ORLAIVI. 
TANKŲ. Pereitą sąvaitę anglų nai-

Iš Kairo pranešama, kad kintuvas

SVARBI NAUJIENA 
DĖL TŲ, KURIE SERGA 

IR NORI PASVEIKTI.
‘Vanitv’

Aš Vincas čiapas pajieškau BER- 
N’ADĄ DOUTORTĄ iš Raudondva- 

; i io. Girdėjau kad gyvena Brighton, 
Mass. Kas žinot kur jis randasi pra
siu pranešti jo adresą. arba pats lai 

i atsišaukia. Vw. Chappas <!>>
Clinton. Mont.

Lionas 'l'arvainis. pačiu i iš N’eva- 
rėiiu miestelio. Telšių apskričio. gy
venau 10 metų LibaVųje. Latvijoj, pa
jieškau giminių. draugų ir pažysta
mų. Prašau rašyt man k;iškils, o aš 
i iri;vienam duosiu atsakymą. <m

I.e<»n Tar.ainis
15123 Oolphin st., hetroit. Mieli.

Paiieškau kaimyno VINCO DANI- 
SAVICIAUS, iš Lietuvos paeina Ma- 
riamjMilės apskričio. Veiverių vals
čiaus ir kaimo. Jisai pats lai atsišau
kia. arba kurie žinote apie ji kur jis 
randasi, malonėkit man pranešti, už. 
ką tariu ačiū. Aš gavau laišką nuo jo 
brolio iš Lietuvos. ’■ < 0 ►

A. Gudauskas
I*. O. I»ox 322. Gcorgetovvn, 111.

Jeigu diegliai kankina po krutinę, 
šonuose, skausmas galvos, nieko ne
tark aini gaukit Kazellio SPECIAN

seiuiei sviesti, tavtu- uuuuj viuauĮ. ouuittuuai, 700 tuL-cn ne 4S Jvauo pianesaiua. įeitu įtuituvas vanitv FlUSOVe
darbininkams pasidarė dabar dideli, bet jau ne to- it J m4dn«^vUnam Lū su Bangazi uostu Afrikoje jūron vokiečių bombanešj, 

gyvenim0 sąlygos sun- ki kad darbo žmonės nega-i j p M . ui New Yorke ančlai. Pjėmė 5 italų gene- kuris buvo užpuolęs laivų
kios. Bet jis ramino juos, lėtų įssiversti. Tenka pa- bllVrt volus ir daugybę žemesniųjų konvojų. kad ir kiečiausius vidurius. Reguliuo-
kad tų sunkuniiĮ "nei iš tolo stebėti. kad kiniečių kuliai ;g} ",Lmiof A- karininkų. Belaisvių skai-i - • •
nėgaiima sulyginti su tais irgi issivercia.. o dabar ir r. _v„ J*.į™, .„o raus da nežinomas, nes pa-i ŽEMĖ DREBĖJO. nuošė, va’o kraują. stabdo galvos 
sunkumais kokių yra kentė- Lietuvos darbininkai gy-įJ^J“ krttę italai vis dar tebėgau-Į pietu Califoraijoj a utal, gi
w StsamnoTK vovifi tnlfi ltiimi ffVYGflima * — .. - .... rinitu iv Vocdion «ifvninmnc . . . r. J w inkstų hgrų ir strėnų skaudėjimo. Pa-

daryta iš daržovių ir žolių, ncprilygi-
,................ - „ . . -- ...»ra v.v.,v ..namai geresnė už visas kitas arba-
dzioje

“Sunkumai dabai

vos d

~ . v«». v.,u 1W—. .... . - ninką buvo jaučiamas že
Prekybos komi s a r * s Gameriui sugrąžinta $838. S?^08 belaikių virtines mės drebėjimas, 

draugas Gregorauskas ,d kad šitokie žmonės Tekgiama priduria, kad 60
tslfim namslfinimn stpntrp-i? ._______ _ italu tanku, kurie meeino, L. pad.I£S atski™ P»?«kW">u steMė-i^ mijioninės kompanijos ital«. kur»e mėgino

mus dideli, «ko Paleckis, ą nuraminti darbininkus, I H ifekaįčįuotį kiek joms Pamušti pio anglų liniją į Įfoj Mums Rašoma 
bet nėra jau tokie, kad kurie neišmano, kaip turės mokėti takai ir į^mn. pietus nuo Bengazi u- pa- summm

žmogus negalėtų iškentėti.” išsiversti iš naujai nustatytų į^ daugiau, negu ?eikia. Bet b.uY° an£1?. agnimi
Taigi, pagal Paleckį, at- katorginių atlyginimų, šis ir tokių, kį nedamoka. sudaužyti ir paimti Benga- 

neštą bolševikų “laimę”,“draugas ramina, kad “to-iTokiems buvo uždėta arti ? m,®ste ltalaiJPal,ko 
Lietuvos darbininkai turimo j $400,000,000 damokėti. ; daug kai-o medžiagos nesu;
kentėti. O iškentėti žmogus prekes.“ kaip druska ir deg- ___________ gadintos. Jie turėjo bėgti wva> lulIIIlv „ VICV
juk gali labai daug. Jis iš- tukai, e^ net atpiginti. Ma-, mir£ SUIMTAS ITALŲ ta1^ ka<^ ^‘ dvi saules: viena ant dan
kenčia net tokjskausmų, kai tyti, Lietuvos darbininkai,į ™ v ao sandelių sunaikinti. 0 Rita Maskvoje Bet
dentistas jam replėmis su- Gregorausko galvojimu, tu- ... * . . vai ctyboc ka(^ žmonėms butų aiškiau,
ėmęs lupa dantį išžandi- res džiaugtis, pasudydami Anglų nelaisvėn paimtas 1,185,5W VALSTrBES iapje kurią saulę kalbama,
kaulio. Bet gaila, kad “drau- duoną i druską ir uzsiger- italų 10-tos aimijos genero-, TARNAUTOJŲ. i inešu j?ad Maskvos švie_ 
gas” Paleckis nepaaiškino, darni morkų arbata, nes Jas Tellera mirė nuo žaizdų, i Dabartiniu laiku Jungti- ^u'tų vadinamas “sau-
kokiais tikslais darbininkai okupuotoje Lietuvoje tokia Jis buvo sužeistas ties Ben- nių Valstijų administracija, įe gu usajs;’
turi tokį prakeiktą skausmą ’ “arbata” plačiai reklamuo- gazi. turi 1,185.500 tarnautojų,
kentėti, jeigu pirma jiems jama..

‘Saulė su ūsais?

Gerbiamoji 
redakcija!

tas. Ji padarys tokį darbą, kokio jo
kia kita gyduolė iki šiol nepadarė. 
Garantija: pinigus sugrąžinsime,

! jeigu jums nepagelbės. Ke to, ji labai 
pigiai kainuoja, tiktai 30c. už pakelį. 
Renki pakeliai už 1 dolerį, arba 10 
pakelių už du doleriu. Pakeliai vidu- 

' tiniško didumo. L'ž 35c. galit pasida
ryt geriausių gyduolių dvi kvortas ir

APSIVEDIMAI.
Pajieškau moteries apsivedimui, 

esu našlys. 54 m. amžiaus, esu far- 
ineris. Moteris kur: norėtų daugiau 
suž.inoti ir arčiau susipažinti su ma
ni:!'. prašau rašyt šitokiu adresu:

A. Mikalauskas ('.•>
Bos 55. Scottville, Mich.

tiek kentėti nereikėjo? 
Toliau šitas Lietuvos gra-

Toliau jis sako: “Pavyz
džiui, Kaune mes parduoda-,

borius pasakė: “Socialisti- me du kartus daugiau svies- 
nėj santvarkoj daug gali to ir keturis kartus daugiau 
gauti tik tas. kas daug dir- dešros, negu buvo parduo- 
ba.” ! dama kapitalistinėje Lietu-

Bet ir čia jis per akis pa- voje. O tai taip pat šį-tą 
melavo. Nes finansų komi- reiškia.” Reikia pripažinti, 
salas vra jau paskelbęs nau- kad tai tikrai “šį-tą” raiš
ių algų norma Stalino nib-' kia- Juk Kaune prigrūsta 
liais, ir toj noimoj pasakyta šimtai tūkstančių maskolių 
aiškiai, kad visokie įmonių kareivių, tad jiems lietuviš- 
viršininkai ii kitokie komi- kas sviestas ir lietuviška 
surukai, kurie jokio darbo dešrą superkama. O Lietu- 
nedirba, gaus iki 1200 rab- vos darbininkui pasilieka 
lių per mėnesi, tuo tarpu kai atpiginta druska! L I. B.
darbininkams, kurie dirba -------------
sunkų daibą, nustatomas KODĖL PAKRIKO AU- 
mėnesinis atlyginimas tik TOBUSŲ SUSISIEKIMAS. 
135—180 lubliu. 0 1 kiau-j , . - , » .
šinis kainuoja f rublį 10 ka-' :’a“ buvome rasę kad vi-
pcikul kilogramas si'iesto— roję Lietuvoje autobusų su- 
15 rublių! sisiekimas yra sumažintas

Iš “Tarybų Lietuvos” ma- Tos priemonės
tyt, kad Paleckis besiaiškin- 9^uPai?Hu P^ebesi dėl dvie-, 
damas “Gumos” darbiniu- .pnezascių. ^įTOiausia 
kam s uainiojosi kaip viščiu- ^a^,s L»letuv°K užtiktų auto- 
kas pakulose. Nei iš šio. nei yra išvežta sovietų Ru- 
iš to jis pradėjo pasakoti sUoiV kur susisiekimo Pl’le_ 
apie Sovietų Rusijos “galy- J11 omų kroniskai stinga. An- 
bę,” apie jos “taikingą” |x>- Į*?1 vertus, neziunnt skel-

*_______ biamų davinių apie nepa-;
prastus naftos gamybos “lai- 

okupuotoje Lie
tuvoje, kaip ir kitose Pabal
tijo valstybėse, nuolat pri
trūksta benzino, žibalo ir 
1 itų degmenu, nes covietų 
Rusija yra privei’sta išvežti! 
tuos gaminius Hitlerio ar
mijai.

Esant tokiai padėčiai, au
tobusų susisiekimas yra de- 
zorganizvota* ne tik provin
cijoje. bet ir Kaune, štai 
“Tarvbų Lietuva” dar kartą 
aprašinėja, kas dedasi prie j 
autobusų sustojimo vietų: 
Kaune: “Daug buvo rašyta 
apie netvarką Kauno miesto i 
autobusų susisiekime, ta- į 
čiau ligi šiol šis reikalas ne-, 
susitvarkė, šalčiui padidė-' 
jus, keleivių kamšatis j>asi- 
daiė dar didesnė, štai ties 

šis vaikinas yn, Belgijos ka- Mickevičiaus gatve būrelis 
raliaus pusbrolis. Jis imliėge ii žmonių laukė autobuso. Jų 
Btlgi.ies ir šiomis dienomis at- taųie Stovėjo senutė. Auto- • 
vyko Nevv Yorkan iš kur jis no- į n>ui atėjus, žmonės veisėsi į 
retų patekti j anglu aviaciją, vidun ir senutę ant šaligat-j 
bet tokioms Įtareigoms jis dar vio JMlbloškė. Kol ją kelei-1 
perjaunas. Jis vadinasi l’ierre vjai pakėlė, alltoblisjis nuva- i 
de C'hapoUH) žiavo.”

Keleivio” daugiau. Taipgi turiu iabai gerų vai
ste. nuo Reumatizmo. Neuralgijos, 
Nervų-Išgasčio. Pasiunčiamo per jia- 

. šta visur. Į Kanada pasiunčiamo 4 
Dabar mes tin ime iŠ viso lakelius už. .51.25. Pinigus malonėkite 

pasiųsti iš kalno. Adresuokit taip:
KAZELL'S BOTANICAL CO.. 

Botanic Oruggists—Herb Speeialists 
26 W. BROADH AY.

SOI TH BOSTON. MASS.

Waterburietis.

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METV JAUNESNE

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia:, 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Įprašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik S5 centai, t 
Kaina su prisiuntimu $l.<>0. pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
p>opierinį dolerį laiške. Adresas: (-}

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth SU. S«. Rmtton. Mass.

PERJAI N AS HITLERĮ MUŠT

“Laisve
kaip pradeda leisti šaknis, 
būna greito augimo rasoda”

—/čl'l.J-“.' H O

Saliatvi. mes švęsim du šimtu aštuonis sukakties metus- 
<Jeorjre tVashinjrtono iriinimo dienos. Tauta yra išjudinta 
npjrynimui Amerikoniškos laisvės. Tai yra sukis, kuris 
reikalauja dvasinio tautiško vieninsrumo kuomet turime 
išlaikyt mnsų brangiausi paveldėjimą, laisva Ameriką.

Konstitucija jratantuoja jums pilietybės b ises. Bet at. 
sal omintrumas pasiekti savu finansine laisvę priklauso 
vien tik jums.

Dviem iš kiekvienų trijų piliečių Massaehusetts Valsti
joj. taupymo įdėlis Mutual Savinjrs Banke yra kampinis 
akmuo jų laisvei.

Pirma Mutual Savmjrs Ranka Amerikoj buvo įsteigta 
Bostone 1x16 m. Šiandien yra 192 šių bankų, kurios tar
nauja visur šioj valstijoj. Jų saugumo rekordas yra ne- 
prilyginamas l itų liaukų si: temai. Jos siuio saugumą ir 
uždarbį taupoms ir geibi namų savininkams mortgičiu 
planu, kuris per laikus yra išbandytas.

Pradėkite įdėlius jv.sų vietiniam Mutual Savings Banke. 
Taupvkit kiek nors kas sąvaitę ir tėmykit kaip taupymo 
paprotis, kuomet šaknys prigija. pasidaro “greit augan
čiu augmeniu.”

Šuo svgryžo 400 mylių. į, I
Musų skaitytojas, drg. A.’

Survilas, prisiuntė šitokią 
žinią:

Viena chicagietė atidavė 
savo šunį pažįstamiems sa
vo fai mėliams Wisconsino 
valstijoj. Bet šunini faunos 
gyvenimas nepatiko ir jis 
pabėgo. Išėjo apie pusantro 
mėnesio laiko iki iis sugryžo 
atgal Chicągon, apie 400
mylių atstumo. Matyt, jis
daug klaidžiojo. Jo kojos hnit„s Kuriws Pa
bUVO Sutinusios, o pats buvo naikina žilinta. Plaukų slinkimą ir 
sudžiūvęs kaip šakalvs. tik «duoies privalėtų. * . . 1 , . . turėt kicivieias, kūnam žyla, slen«
**SKU1’U IK KUltiHl, OCt VIS ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
<lėl to įis sena šeimininke :'11 ,tai-° žil’J,s Plauįus koki bu; 
SUSiltldo ir vizgindamas UO- jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai dega iŠ džiaugsmo apsivei- s pazir.ilminnn pasiūlome dideli $2.00 

° - pakelį uz >1.00. Užsisakyk šiandien ir
ke—JO akyse pasirodė asa- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
TOS. patenkintas, jums pinigai bus sugrą

žinti. Reikalaujame agentų.
Pridėta iškarpa iš angliš- VALORTONE HERB CO., 

ko dienraščio šitą žinią pa- i>ept «.
tvirtina.

Petronėlė Lamsargicnė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir bjsit patenkinti. (3>

PET. LAMSARGIEN’Ė 
1814 S. Water St. Philadelphia. Pa.

ftapaprasies Palengvinimas 
Reumatišku Skausmą

Nckentckite bereikalingai r-umcr.ų 
s’taudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą pnlengvinimą 
rc’jtnatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsigindami su 
Pain-Expei!sriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu j-a išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expei!erio. Reikalaukite Pain- 
Expe!lerio su inkaru ant dėžutės.

P. O. Box 305. Clinton, Ind.

Mutual
Savings
Banks

OF MASSACHUSETTS

J .’.'i-h'S Su k ukt III 

nuo įstviginto
Mm na! Savings Banko 

Amerikoj

ANGLŲ DIDVYRIS ŽODYNĖLIS
LiETUVIšKAI - ANGLIŠK AS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
1S.()1)O žodžių. Labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra. lf>0 puslapių. Parankesnio ir 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Kankius reikalingiausių žodžių it 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
iengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmoi-t kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo Jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas dak-.arą. pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
•išku ištarimu ir g-amatika. Antra 
išdidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

Micbelsona® ibiai. Šš ... 35c.

INKVIZICIJA. Parašė N. Gascv.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslu. 215 pusi.........................$1.0i»

/S KRANO IR B0NK0MIS 
XXX ALE IR STOCK

Čia yra tas anglų didvyris, 
vice-admindas John Somerville, 
kuris anądien įplaukė per italų 
minas į Ligurijos jurą ir suliuo
bė 30D tonų liombų i (ivnu.jos 
uostą.

Moteris ar pora
l

Moteris prie abelno namų darini ir 
virimo; skalbti nereikia ir nereikia 
dirbt kitokio darbo. Vyras kuri; ap
sipažinęs daržovių auginimu, moiler- 
sipaz.inęs daržovių auginimu. Viskas 
miMlerniškai įrengta. A. Pakulis 1;» 
It. F. D. 1, Box U, Brooklyn, Conn •i“

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

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

SI LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

1410 Columbia Road, 
Tel. SOUth Boston 2271.



fceJias Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 8. Var-ric td u., 1941 m.

Moterims PasiskaitytA ▼ A *1 CVVBfTT TT7ADUA

Amerikietes Merginos Anglijoj

Ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFLSONIENĖ.

TRAGINGAS J IEVOS
OKSAITĖS LIKIMAS.
Grįžtant iš teatro į ligoni, 

nę. ('hieagoj automobilio 
nelaimėj žuvo 25 metų slau
gė, Jieva Oksaitė. kuri vasa
rio 5 d. buvo palaidota 
Union kapinėse. St. Charles. 
Ilk. kur gyvena jos tėvai.

Keikia } ažymėti. kad šio 
jautrios ir doros lietuvaitės 
gyvenimas buvo kaip kokia 
šiurpulinga pasaka. Trage
dija sekė jos pėdas ir gyve
nimas užsibaigė taip. • kaip 
judomuose paveiksluose.

Keli metai atgal, kuomet 
Jievutė lankė High škulę. ji 
susipažino su Haroldu 
Holmstromu. Užsimezgė 
meilė ir romansas. Jiedu nu
tarė tuoktis kai ji užbaigt 
mokslą. Užbaigus mokyki? 
Jievutė buvo 20 metų am
žiaus ir su tėvų pritarimu 
ruošėsi prie vestuvių. Vestu
vių išvakarėse, viską pri
ruošė. jaunieji nutarė nuva-

vusio jos mylimojo jaunes
nysis brolis nusivežti ją i te
atrą. Atsivežė su savim da 
ir kitą vaikiną, būtent Ed
vardą Peeiuną. Visi nuvyko 
teatran. Po teatro vaikinai 
vežė Jievutę atgal ligoni
nėn. Įvyko baisi katastrofa. 
Gatvė buvo apšalusi ledu ir. 
vengiant susidūrimo su kitu 
automobilium. kuris staigiai 
išlėkė iš šoninės gatvės, jų 
mašina smarkiai paslydo ir 
atsimušus i storą medi visiš
kai sudužo. Jieva Oksaitė 
buvo vietoje užmušta, o jos 
buvusio vaikino brolis taip 
sunkiai sužeistas, kad jo gy
vybei irgi grėsė pavojus. Jis 
neteko vienos kojos, jam su
krinta krutinę ir sulaužytas 
nugarkaulis: jeigu jis ir pa- 
’veiks. vaikščiot negalės.

J ievutės mirtis buvo labai 
skaudus smūgis jos tėve
liams ir sesutėms. Visas St. 
Charles miestelis prislėgtas 
ta baisia tragedija. Nelaimė 
smarkiai sukrėtė ir Holms
tromu namus. Neapsakomažiuoti Indianapolin. pama

tyti automobilių lenktynes, širdperša seniems tėvams. 
Grįžtant atgal įvyko neiai- kurių abu sunu ištiko ne- 
mė: jų masina smarkiai su- laimė važiuojant su ta pačia 
sikulė su kita. J ievutes vai- mergina. Rutu.
kilias buvo užmuštas ant ___________
vietos, o ji sunkiai sužeista.
Nors ji ir pasveiko, bet taip 
gailėjosi savo mylimojo 
kad tėvai manė. jog mergai
tė išeis iš proto. Ji negalėjo 
pamiršti tragedijos, kuri 
taip netikėtai ir žiauriai pa- Tyliau... Sužinos, tai—pražūta, 
lietė jos gyvenimą ir sunai- Bet kaip sužinos tai. ir kas? 
kino laimę. Bet. kaip žmo- šypsodamos skina .ii rūtą. 
nes sako. laikas užgydo šypsodamos pina kasas.

Nežiūrint karo padėties ir nuolatinių atakų iš oro. žmonės Anglijoj randa progų ir juo
kams. štai. šiame vaizdely matome buri amerikiečių merginų, kurios tarnauja Londone 
prie amerikiečių ambulansų korpuso. Jos turi daug “fonių.” kai viena iš jų yra purtoma 
ant elektrikiškojo dviračio.

RITA.
šypsodamos skina ji rūtą. 
šypsodamos pina kasas. 
Šią naktį bernelio butą... 
šypsodamos skina rūtas.

opiausias žaizdas. Nors Jie
vutė prisiekė savo Haroldo 
niekados nepamiršti, vienok 
truputį aprimo ir pradėjo 
vėl interesuotis gyvenimu. 
Ji nutarė imtis labdaringo 
darbo, kuris lengvintų ne
laimingų žmonių skausmus 
ir kančias. įstojo i ligoninę 
mokytis slaugės profesijos. 
Čia mokslas ii- sunkus dar
bas prie ligonių padėjo jai 
nors retkarčiais pamiršti sa
vo praeitį. Mokslą pabaigė 
ir jau ėjo vyresnės slaugės 
pareigas prie operacijų.

Praėjo penki metai nuo 
tos nelaimingos dienos, kai 
ji neteko savo mylimojo, 
bet užmiršt jo vis negalėjo. 
Prie kitų vaikinų ji patrau
kimo jau neturėjo. Ji tan
kiai lankydavo savo tėve
lius. ir savo buvusio sužie- 
dotinio šeimyną.
= Ir štai kas atsitiko. Vien? 
vakarą atvažiavo iras ją žu-

K. Binkis.

JI PAŽINOJO KRIVITSKĮ

WATERBURY, CONN.

1940 metais mirę musų ko
lonijoj lietuviai.

Kiek man teko sužinoti ir
užrašyti, per 1940 metus
VVaterbuiyje mirė šie lietu- • •viai:

1. Jurgis Petrauskas.
2. Pranas Bukšnaitis.
3. Kazys Račinskas.
4. Magdė Ačienė.
5. Antanas Venclovas..
6. Antanas Krasnickas.
7. Marijona Dvileckienė.
8. Kazys Račas.
9. Jurgis Petkevičius, čia 

gimęs, iš Pennsyllanijos.
10. Ella Magdė Abraitis 

Flamme. jauna.
11. Helena Spirauskaitė. 

jauna, čia gimusi.
12. Juozas Raibikis.
13. Vladas Vilkas.

53. Antanas Laurinaitis.
54. Stasys Ignatavičius.
55. Petras Rudaitis.
56. Juozas Ramanauskas.
57. Vincas Pakačinias.
58. Ona Mutukaitienė.
59. Petronė Miškunienė. 

r 60. Jonas Bugailiškis.
i 61. Mikolas Naujevičius.
; 62. Benjaminas Gelaba-
gis, jaunas, čia gimęs.

63. Antanas Rimkevičius.
64. Jurgis Dranginis.
65. Kazys Dapkus.
66. Jonas Ladavičius. pri

gėrė žuvaudamas.
67. Jonas Ažunaris. jau

nas, čia gimęs. P. M.

VOKIEČIAI APŠAUDĖ 
ISLANDIJĄ.

Šiomis dienomis vokie
čių karo orlaiviai iš Norve

KANADOS ŽVAIGŽDĖ.

čia yra parodyta p-lė Zuzana 
Lar cllette. senatoriaus LaFol- 
lette'o pusseserė, kuri pažinoję 
gen. Krivitskį. buvusį Staline 
šnipų užsieny vadą. kuris šio
mis dienomis buvo rastas \Yash- 
ingtono viešbuty nušautas. Nors 
policija sako. kad jis nusišovė 
pats, bet jo draugai, jų tarpe ir 
p-lė LaFollette, yra tvirtai įsiti
kinę. kad jį "•likvidavo" Stalino 
žmogžudžiai, taip pat kaip ir 
Trockį.

ANGLIJA DABAR TURI 
DAUGIAU LAIVU

NEGU PIRMA. *

Laivininkystės žinovai 
Nevv Yorke apskaičiavo, 
kad Anglija šiandien turi 
daugiau prekybos laivu, ne
gu ji turėjo šiam karui pra
sidedant. Sakysit, kaip tai 
gaiė.u būti? Juk vokiečiai 
nuolatos Anglijos laivus 
skandina. Te tiesa. Per 14 
karo mėnesių vokb'Uai su
naikino apie -i.OoO.in“ tonų 

;o pa
gavusi 
avų iš 
Olan- 
uziios 

■ tdien 
iP.OOP 
negi: 

uome: 
iekė

Anglijos laivų, 
čiu laiku Anglija yra 
apie S.OOO.Ot 0 tonu ■ 
Norvegiįo . Uani’o 
dijor. Be’gUos. I' ,"- 
ir Amerikos. Tai '
Anglija turi anie 0 
tonų laivų daugiai; 
prieš kr ra t u; ėjo. 7 
ios j'.rek; ko: laivu-'. t-
21.000,000 tonų. pU - kuriu 
4 mi’ionus tonų .r idėm- 
pa idarv? anie 25.0OFt.O09 
tonu.

i

I? r. ♦: .ziaas kanadic
tė. Ak• i • Sn ' turi taip 
sykiui/..i iš.-vYy-č:’!sią >;tvo ti 
/urą. panii.'ęs ją filmu
agentas au pakvietė i Hoily-
woodą i: gavo tenai kontraktą 
per 7 vaidinti filmnse.

a.-

General Motors automo
bilių kotpo/acija 1940 me
lais padarė 8195,500.000 
gryno pelno.

\

i REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Petrui Stočkui. — “Ke- ginčytis dėl kito asmens į- 

leivis” eina visur, todėl eis spūdžių negalima, nes tai jo 
draugui ir į Spokane, Wash. įspūdžiai ir čia jau nieko 

i Lietuva dabar yra Sovietų nepadarysi. O kad policija 
i Rusijos dalis ir tvarkoma į ar eštavo ne du triuksmada- 
Sovietų Rusijos įstatymais; iriu, bet vieną, tai ne taip jau 
autonomijos arba savival- svarbus dalykas, kad reikė- 
dybės nėra; tačiau laiškus tų prirašyti 6 puslapius pro- 

? draugas gali adresuoti kaip testo. Koks skirtumas, ar 
1 ir seniau, nes kaimų ir vals- vienas nenuorama buvo iš 
čių vaidai kol kas da tebėra salės išvestas, ar du? Gana 
tie patys, tik svarbesnės to. kad triukšmą komunistai 
miestų gatvės pavadintos buvo sukėlę ii- kad policija 
Rusijos bolševikų vardais; turėjo įsikišti. Šitą faktą 
pavyzdžiui, buvusi Laisvės draugas prisipažįsti*ir pats. 
Alėja Kaune dabar perkrik- Gali būt, kad * kai kurios 
štyta į “Stalino Piospektą.” smulkmenos buvo atpasako- 
O kai draugas klausi apie tos netaip, kaip draugas no- 
Rusijos carienę Katariną, rėtum. Bet ir draugas tvirtė
tai jų buvo iš viso dvi: Ka- ni tokius dalykus, kuriems 
tarina I ir Katarina II. Pa- nesinori tikėti. Sakai, pa
staroji buvo vokiečių kil- i vyzdžiui, kad “prakalbų 
mės. princo Anhalt-Zerbsto rengėjai buvo prisisamdę 
duktė. Ji buvo krikštyta liu- detektyvų.” Ar turi draugas 
terionų bažnyčioje Zofijos įrodymą, kad detektyvai 
Augustos vaidu, bet ištekė- buvo “samdyti.” o ne val- 
dama už Rusijos caro turėjo džios atsiųsti? Jeigu įrody- 
persikrikštvt pravoslavų mų nėra, tai kaltinimas yra 
bažnyčioj, kur ji pasirinko tik priekabiu jieškojimas. 
Katarinos II vardą. Taigi Rimti žmonės* tokiais dal.v- 
jos kilmė aiški. Visai kitaip kais neužsiima.
yra su Katarina I. Ji buvo MB, . . . „ . • •gimusi Lietuvoje, tarp 1725 . Skaitytojui.-
ir 1727 metų, iš kaimietės į į>.et.uv? .1fal’v^tl da’ 
merginos, kuri tarnavo pas ^artJV?u ai^PT Ua,. butų gali- 
tūlą Skavronskį. Taigi spė- J™.1* Vlauivostoką n 
jama, kad tas Skavronskis ^5>vletV Sąjungą, jeigu So- 
įr buvo tikiasis Katarinos kojisulatas duotų vizą. 
tėvas. Vos užgimusi ji buvo . draugo padėtis labai 
rasta kaip pamestinukė ir PamL .?avaiT Kanados pdie- 
užauginta pas vokiečių dva-
siškį Gliką (Glueck). Bet ji ?ssizadejai. Dabar issi- 

_______ užaugo labai graži ir pa- eme? purnasias pilietybes
Mes čhieagos lietuviai ko- traukianti mergina. Kai ru- P0Ple^ .jungtinėse Ya^ti- 
Aies. tmcago.s netuyai KO- Lietuva ia Dasi- 1ose’ ^žadėjai ir Ka-

laikeme sai uzeme raeyuvą, ją pasi j niHetvhė« n Iiinrti- 
ėmė uz meilužę rusu kari- n.^ MnętyDe-., ° Jungu

Gromatu Maikio
Tėvui.

munistai. aną vakarą 
susirinkimą, plačiai kalbėjomesusirinkimą, plačiai kalbėjome “A? r“ nin Vaistini nilio+vhės darkaiD ivvkinti Amerikoje komu- ninkas Seremetjev. Is Sere- nnJ yaLUjų pine.yoe. uai kaip n J kinu Amerikoje komu - wn Men. retun. Vadinasi, draugas
nizmą, ir priėjome prie išvados, 
kad mums trūksta vadų ir mo
kytų vyrų.

Taigi nutarėm, jeigu tėvas 
busi soglasnas, parsikviesti ta
ve už učytelių. Juk Stalinas da
vė profesoriaus džiabą Volde
marui. tai kodėl mes negalim 
tave. tėvai, pasiimti už profeso
rių.

Mes plačiai apkalbėjom. kad 
tu. tėvai, esi tiesiog stebuklin
gas žmogus. Per trisdešimts 
oenkis metus su viršum nečioji

metjevo ją atėmė gen. ,
šikov, o iš Menšikovo ją pa- dakutmip laiku nepnklau- 
siėmė caras Petras. Nekuri sąi.joĮjj31 'akytei. Tai kui 
laika Petras “didysis” natš P ^e‘>™ S3"?! uzs‘™?° 

ją kaip meilužę, ta- RasO, to-Pa‘ek-
1712 metais susituokė i! »*!» Hel pasisaimimo 

su ja. pirmutinę savo žmona 5?? kariuomenes tarnybos, 
pašalindamas. Kai 1725 Patartu draugu. ramiai 
metais Petras mirė, Katari- H-cent* Amenko.e u nepeš- 
na užėmė jo sostą ir valdė Kotl DeaM-
Rusiją iki 1727 metų, kuo- S. Cottonui.—Maikio tė- 
met ji mirė staigia mirtimi, vas labai dėkingas draugui 
Jos gyvenimas buvo labai už pinigus ir praktiškus pa- 
palaidas ir skandalingas, tarimus.

dojo
čiau

, Taip sako istorija. Taigi . ... .. .,,... .
tą pačią mandierą ir ceverykus, lažybas iŠ to S* S’ s!,ub,ne
tačiau išrodo taip gerai, kaip rug<> ^ugj laįmėjęs, nes aiš-

kas ku, kad Katarina I buvo ki
Vicr.o akto farsas, latrai juokinga* 

ir cera« norutatvmti. Kaina .... 15c.-------------------- gijos buvo nulėkę Islandi-l, x _
14. Petronė Lukoševičienė jon ir neidami žemyn ap- outu™ va?£ar apsivdkęs. O — ---------------------- ------------ «-■*»■*■! . *.*>
15. Marijona Stiklienė. šaudė aerodromą ties Islan-i 5Vafb!ausia; 1S* lusi ne iš Romanovų gimi- LIETUVIŲ LAISVES MY-

dijos sostine Reykjaviku ?ertl 1S savo dzlogo cJe^ines nės ir dagi ne iš nišų. Jeigu LETOJ V DRAUGYSTE
(ištark: Reičiaviku). Islan- Taigi mes nusprendėm, kad jisai netikėtų, draugas nusi-
dijos sala guli tarp Anglijos tu, tėvai bytini ir didijį musų vesk jį į miesto knygyną ir
ir Amerikos. Prieš karą ji tėvą Staliną. Juk per tiek metų parodyk jam šį faktą enci-
prigulėjo Danijai, bet kai išnešioti tas pačias kelines, tai klopedijoj.

I vokiečiai Daniją okupavo, ne baikos. Jonui Siminui. — Gavo
tai anglai įsitaisė Islandijoj žinai, tėvai, mes tave ne tik draugo atsiliepimą dėl

vinnein niirva ___ _____ •___

16. Ona Jarmalienė
17. Juozas J. Poškus.
18. Jonas Jančius.
19. Augustas Valinčius.
20. Juozas Radzevičius.
21. Elzbieta Tamienė.
22. Paulina Pakulienė.

23. Petras Leimantavičiu

WAUKEGAN, ILL
VALDYBA IMT METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. tVaukajan, III.

F. Sedoravičialn- rirm.-pacolbinin., 
“33 Lincoln st., tVaukejran, 111. 

Sutana Gabris—nutarimu rast.
730 McAlister avt., W&ukegan, I|Lsavo orlaiviams stovyklą; vyriausiu

24. Margareta Zujienė. idėl to vokiečiai ją ir apšau- bet ir kasierium
25. Antanas Kauneckas. dė. Matyt, šituo savo žygiu ir sumažėtu bekasieriaujant. at- reikalo’ jį spausdinti. Visų K7ia^S“st“waukeTSi ui.
26. \ įktonja Miglimenė. naciai norėjo pagąsdinti A- siskaityti nereikės. pirma aav. Bagočius ne pats kasos globėjai

Advokatas Kazys (Lu- menką, kad ji neremtų An- žinai, Chicago.ie yra moterų savo įspūdžius aprašė, bet Lauraitis, k. J.mbrczunas,
košius) Lukaševičius. glijos. Bet AmeriKos Kon-. nekulturiška obščestva. Tos su- laikraščio reporteris; taigi K pečUijS MV*saikui

28. Jonas Sakalauskas. gresas dabar da greičiau saidės kasierka pasisavino tas aprašymas nebuvo “Ba- Susirinkimai būna paskutinį nedsi
29. Antanas Skirpstunas. priims bilių Anglijai remti. S50.00. nes jai reikėjo raudono gočiaus raportas,” kaip k?inojnėnesi<>. i.-oo v. p« pietų,
30. Jonas F. Jokša. TU“ pento nagams ir lupoms nusi- draugas jį vadini. Antra,

pirkti. Taipgi moterėlės, kurios 
nesupranta staliniško mokslo,

učytelium paskirsim, acĮV. Bagočiaus įspūdžių iŠ Emilija Kernagis—turtą rast 
ierium. Jeigu pinigų Montrealo, bet nematom 720 Vine place’ in

31. Jonas Voveris.
32. Juozas (Mikelis)

34.
35.
36.
37.
38.

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
šė Aueust Bcbcl, vertė V. K. R. 

ĄĮj. Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusi. 429. 1915 m. .. $2.00

jau-

mi-

kelkevičius.
33. Antanina Maututienė. 

Vincas Maurutis. 
Agota Lukaševičienė. 
Marcelė Kvesilienė. 
Jonas Kratavičius. 
Laukaitienė, jauna,

čia gimus.
39. Petras Šalčiukas, 

nas, prigėrė.
40. Feliksas Mikna.
41. Liudvikas Pleinis
42. Jonas P. Valiukas

lė nuo negeros degtinės.
43. Juozas Martišius, mi- 

;ė nuo negeros degtinės.
44. Juozas Petkus, auto

mobilis užmušė.
45. Marijona Pečlikienė. 

Jonas Kačergius. 
Jonas V. Jankauskas. 
Antanas Radauską \ 
Petras Butkus.

>(). Vladas Dvileckis, mi-
1 • iščio užgautas, 
i. Antanas Šnioki
2 Uazimiei? Žutautienė

46.
K4 <.
48.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas p.pie Kristų 
kaip jisai buvo idievintss, ir kair 
’uno Piovo surūmi.

TIKIME J KRISTV, todėl turim* 
’ineti kait» myt.ai apie Kristi) susina 
rė. žinosite kaip krikščionys nasisa 
viro f.uo pasronu pasaka apie Kristų 
Kai^dii >r Vj’.yku šventėt, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viui®. Atrakite kad net Biblija neži 
no ka la Kristus gimė, mirė ir kada 
iisai buvo reikrvžiavotas

MYTAI A?1Ė KRISTV knyga tu 
’■> 111 pu-lapių. Kaina tiktai 3o c»>n 
tai. Gulima gauti ‘'Keleivio" afise ar 
Ka p»s

T. J KUČINSKAS.
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. 11.1.

pakėlė lermą mitinge. Jos rei
kalauja. kad kasierka atiduotų 
tuos $50. liet atsirado mokyta 
Kabakienė, kuri išfigeriavo. kad 
toks reikalavimas neteisingas.

; Sako, sykį jus tuos pinigus įmo
kė.; o t Į susaidės kasą. tai jau jie 
ne jūsų ir jus negalit prie jų ka
bintis. Vienu žodžiu—šarap ir 

;dac oi! Vadinasi, pagal švie- 
• siausio Stalino konstituciją. 
Taigi už pinigus dabar nereikia 
atsakyti, tik atvažiuok pas mus.

i Jeigu tėvas sutinki būti musų 
profescrium, duok atsakymą ir 
išlygas per spešel ]>aviestkąJ 
Mes norim, kad ir kitų kolonijų 
komunistai pasektų musų pri-; 
kkxlą ir užkviestų tave staliniz- ' 
mą dėstyt. i

Chicagos Komunistai.

i

l>AVATJ\V CAPZIN'KOS ir k!T„« 
!in'<Ia’!■«. Apart juokingų “Da
vatkų Gad • iil.o.-.” telpa 3° įvairių 
juokingų dainų, vilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinki juokingoms 
deklamacijoms. šešta pagerinta 
laida, -IS ousl................................ jf»c.

Liuosybės Svetainė.e, kamp. Sth 
Adams Sta. Waukom n UI.

BALSAI

ir

SIELOS

I

lUE

i

i»e?oe«59eoQ«9uoeeeo6oe9Qi9r>ao6e9e«36‘

TFF/V KALVOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos LJetuviams Mokytis Kalbų 

SUTAISĖ DR. D. ĮTEKA. Lieiuvin Kalhaa Mokytoja*
MASSACHVSETTS DEPAKTMENT OF EDUCATION 

Kaina fi.09.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Aven Boston, Maus.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių įKivcikslų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NVO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.W.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviroaa tarėtų pa****H knygynų minėta Knyga. 
Kiekviena* nusipirkę* tų knygų paaidMnng*. Pinigo* geriausia 
Mint “Money Orderiu." Popierinius galima ii'\->>»g papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti naro ir “Keliivė" ad- 
rv.vų ir nepamirškit prilipyt ui3 centu* markų.

"KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

9 $



Nu. 8. Vasariu 19 d.. 1941 m. Septintas Puslapis

INIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Musu Laiku Jūrių Banditai

RUSAI ĮNEŠĖ SUIRUTĘ Į LIETU
VOS GELEŽINKELIUS.

Šitą faktą pripažįsta pačių Į Krivonosas pasiekė “nepa- 
bciševikų laikraščiai. Brastą” rekordą: jis prava- 
Kaunp leidžiamas toks!žiavo nustat^ normą—23

sąvaSLs “ nteiuk‘ta°”et™s P*r '’aland«! 
įlinkas,” kuris pasivadinęs Už šiuos nuopelnus Kri- 
“Lietuvos TSR geležinkeli-; vonosas gavo Lenino ir rau- i 
ninku profesinės sąjungos donosios vėliavos ordinus:! 
sąvaitinis laikraštis.” .Tame iis išrinktas j SSSR aukš-' 
sąvaitraštyje jau kelintas čiausiają tarybą ir paskir- 
mėnesis kas numeryje rėk- tas vieno geležinkelio ruožo i 
lamuojamas Piotr Krivonos, viršininku.
kurio atvaizdai dedami per Tenka pastebėti, kad ne- 
ištisą puslani. Lietuvos gele- priklausomoje Lietuvoje bu. 
žinkelininkai raginami imti vo laikoma savaime supran- 
pavyzdi iš šio Kreivanosio., tarnu dalyku, kad mašinis- 
Kuo gi šis vyras pasižymė
jo? Jo “didvyriškus” žygius 
sužinome iš “Geležinkeli
ninko” 21) numerio. Pasiro
do, jis esąs mašinistas, kuris 
1935 metais padidino gar-

tas turi prižiūrėti ir nuvalyti: 
mašiną. O kai visoje sovietų 
Rusijoje atsirado vienas ma-; 
šinistas, kuris dasiprotėjo 
nuvalyti mašiną ir pravažia
vo per valandą 23 kilomet- 

vežių greiti. Seka toks apra- tus—jis pasidarė visos Ru-
symas: “Tais laikais niekas 
nežinojo, kuomet ir kur va. 
žiuos ir kuomet grjš. Maši
nistai stumdydavosi aplink 
darbų tvarkytoją, ir nieko 
nesužinoję, eidavo namo 
gulti, o paskui vidurnaktį 
Krivonosas prisikimšdavo 
savo kelioninę dėžutę pro- 
vizijos. Įlipdavo i garvežį ir 
mašina vilkdavo nedideli 
riedmenų sąstatą su anglim 
12—15 kilometru per valan
dą greičiu, ilgai stovėdama 
pervažose.

“Jažykovo - Gavrilovkos 
prasilenkime vra dešimtis 
kilometrų pakilimas. Tuos 
dešimti kilometru traukinys 
paprastai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Senovėje jūrių užpuolikai buvo vadinami piratais. Dabar jie vėdinasi naciu suomarinomis ir kitokiais pavadinimais. 
Piratai tik užpuldavo ir apiplėšdavo laivus, <» musų laikų banditai skaidma juos. Vienas tokių užpuolikų yra parody
tas šiame vaizdely—tai vokiečių naikintuvas. Ant jo stovi nacių kapitonas. Toliau, vaizdelio gilumoj, matosi iškilu-

sijos didvyriu, apibertu or
dinais ir aukštomis vieto-‘ 
mis!

Dabar šis Krivonos stato
mas pavyzdžiu visiems Lie
tuvos geležinkelininkams!

Mes jau nekartą rašėme, —
kad Lietuvos geležinkeliuo- geležinke 1 i u o s e. Reikia vyzdžiui, gali pradėti darbi- ŽMONĖS LAUKIA JAU 
- 1 “....... s - - - i SENOS TVARKOS

si iš po vandens 
ar iš Anglijos.

naciu submarina. šitie banditai dabar užpuola ir skandina visus laivus, kurie tik plaukia Anglijon

=c kurių priešakiu atsistojo g^ebtis visų, net ii ____
is Maskvos atsiųstas masko- grįstu priemonių tam at-

I /ipnmstnv I n iv vici I • i - - C.

visai

lis Lochmatov (o ir visi Lie 
tuvos geležinkeliai perėjo 
rusų žinion), Įsigalėjo bol
ševikiška betvarkė. Štai

siekti.”
Štai kaip Lochmatov nu- 

šeimininkavo buvusius Lie- 
. , . , tuvos geležinkelius. Bet be

^as ęrtas. * reikalo “Tiesa” pyksta ir
Tiesos No. 147, kuri laso. reikaiauja įvesti bolševikiš- 

kur.^n^skla *u- ką tvarką. ‘Juk tos bolševi-
iometni traukime il^1’ukd5??1^ s _al ^»wno įe- kiškos tvarkos žiedeliai jau 
lometut tiaukmys monto dirbtuvėse pasitaiko, reikštis o uoffutė^
vilkdavo 1 valan- kad dėl mažu uataisvmu. pi?.eJO reiKstis, o uogure.

ninkus agituoti.
—Agituoti? Bet gi drau

gė direktorė gali pasiklau
syti, ką kalbėsiu.

-Ką aš čia klausysiuosi..
Tuo oficiozo reporterio koma, kad Lietuvoje veda- 

atsilankymas “Pirmyn” fa- ma propaganda, jog giįšian- 
brike pasibaigė. Net oficio- ti “senoji tvarka.” “Prav-

GRĮŽTANT.
“Tarybų Lietuva” deda 

Maskvos “Piavdos” veda
mąjį straipsnį, kuriame sa-

KURSAI KOMUNISTŲ 
KUNIGAMS RUOŠTI.

| Švietimo komisaras “drau
gas” A. Venclova pareiškė, 

! kad prie Vilniaus ir Kaune 
universitetų steigiami vad. 
darbininkų fakultetai, ku
riuose bus išeinamas viduri
nės mokvklos kursas, šiuos

Kaip Lietuvos Bol
ševikas Kalbėjosi 

su Stalinu.
Iš savo bolševikų juokiasi 

net “Tarybų (Sovietų) Lie
tuva.” Ji sako, kad vienas 
lietuviškųjų komisariukų 
nuvyko Maskvon pasveikin
ti “šviesiausi” Staliną, ir 
tarp jiedvieių prasidėjo ši
toks dialogas:

—O kaip pas jus su sėja? 
Ar laukai iau isėti?—pa
klausė Stalinas.

—Pas mus viskas puikiai. 
Dabar mes mobilizuojamos, 
šviesiausi* vade. — paaiški
no Lietuvos bolševikas.

—O ką tai reiškia, ta mo
bilizacija? — teiraujasi Sta
linas.

—Tai reiškia, mes ne- 
snaudžiam. Mes pastatėm 
klausimą griežtai, stachano- 
viškai.

—Na, ir kas?
—Pas mus dabar eina 

persilaužimas, didis vade.
—Bet laukai ar isėti?
—Taip. pas mu* nutarta 

prisispausti ir dirbti socia
listinei kūrybai.

—Bet vis dėlto man ne
aišku, kaip pas jus su sėja, 
—sako Stalinas.

—Su sėja, didis vade, pas 
mus tuo tarpu niekas neiš
eina.

Stalinas nusispiovė ir Įsi
kando pypkę.

da ir 15 minučių Ti Dra't^d*} mažų pataisymų, prisirps vėliau, kai Lochma- 
oąii minučių, jį pra- kurie turėtų užtrukti vos L,
lenkdavo gretimais stepių i pUSValandi garvežiai stovi-!?v dai Pdsei”!imnkau?- 
Uoliu vnybinin v^/imni iuj, v ami atsiras dirva pasikeliu važiuoją \ szimai. neja parke net keliatą są- Kreįvanosiams kurie

“‘Ne, taip važiuoti nega-i vaičių. Biurokratiškai-aklai «isiDras kad reiĮima’ - manydavo Krivo-Į laikomasi eilės tvarkos: sto- S,i^ ni
nosas. Jis suprato, kad tokiu j vi išrikiuoti paeiliui visi at
važiavimo tempu, geležinke-į liktini darbai; kai ateina jų ,
liai negalės aptarnauti die- eilė, tada jie taisomi. Taip •-.' ,
na iš dienos auganti šalies susikrauna be galo daug T. al l^omu Pas^. 51’ ka<* 
socialistini ūki. Kasyklose darbų, o mašinos paštovinė- Lietuvos bolsevikėliai, pa
didėjo neišvežamos anglies ia dykai šimtus valandų, tyti, atsidėję seka nuo bol- 
kalnai. Vienos tik Delba- Kauno remonto dirbtuvių sevikų teroro pabėgusių lie- 
čevskio dalies rajone gulėjo; kalvė nepasigamina Įrankių v„ užsienyje
apie milijonas tonu anglies, rezervo. Kai lūžta, koks i- Draugas Gedvilą,

/ . rankis dirbtuvėse, o tai bu-tarybos pirmininkas.
. . i™’ na gana dažnai, tai tenka. Kauno rMaisF? ’ fabrikų

noma sulaužyti atsilikusius tegti | kalvę ir j kli k j iš_ darbininkų mitinge pareis- 
metodus ”• n»w»ma _ - - - -
Kriv
bos Į
ganizaciją.

“ ‘Aš noriu savistoviai va 
žiuoti

ze “Tarybų Lietuvoje.” pa- da” rūstauja, kad Lietu vos j kursus baigę, klausytojai 
sirodo, gali sėdėti smetoni- agitatoriai nesugebą tinka- 
ninkai... i mai atsikirsti.

KAD LAIMĖ, TAI LAIMĖ 
PO STALINO “SAULE.” •
“Tarybų (Sovietų) Lietu, i

NENAUJOS VEISLĖS 
MAITIS.”

Valstvbinio draudimo nuo

galės Įsirašyti i tikrąjį uni
versitetą. Čia pat Venclova 
pridūrė, kad tų kursų klau
sytojai bus parenkami. Pa
sak jo, kandidatus parinks 

! ir komandiriuos komunistu

kia garvežį nuvalyti. Juk 
reikia gi kam nors Lenino

tis: Mišku 18 O. ; ūsas bolševiką Bet ‘Tarv- eologijoi fakulteto,

veislėssiūlų. Tai ve, kokia “laimė” šiol tokios 
po Stalino “saule!” O bolše- pasauly da nebuvo, 

komi- v*kl£ laikraščiai meluoja,
kad “krautuvės
nos 9*

Pavieniui uvouyv juta- na dažnai, 
atsilikusius ba Jį j kaj ir la

etodus ir darbo įpročius. kals rįikaliįyą Įrankį. Tuo kė? kad reikia šeimininkauti 
nvonosas kren esi pagal- ^arpU dykinėja visa eilė dar- talP’ kad “tie skrajūnai po- 
s 1 savo komjaunuolių or. bininkų ir darbas užsįtlllk- nai nesijuoktų užsieny iš

oviai va d°‘ ^Ug kui* raSi nešvar$ h m ka<J meS ?®!W°įa.me ra 1
netvarką. Be to. buvo ir pik. valytis ir gyventi. Jeigu P J

man <mn« maSina na tu darb° drausmės ardyme išgamos Gedvilai nedarytų žydeli._____ ______________
Ji-a?uatsitikimų. Būna net atsiti- eksperimentų ant gyvojo lytiškos ligos ir kaip nuo jų

-V gal1 06811(111 kimų, kad geležinkeliečiai Lietuvos kuno. tai tikrai a- apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ala- sakymais
kart greičiau.’ j ateidavo į savo darbą rirti. P* JV “šeimininkavimą” te-

“Petrą Krivonosą paskyrė i Su jais reikia kovoti visais ga ima butų leisti juokų zur-
gaiTežio EL 684—37 maši- Į budais. Reikia griebtis grie- na*?* Dėt dabar, deja, pro

visko pil- NEVALIA SAVO PINIGŲ 
PASIIMTI.

— Vilniaus prokuratūra pa
traukė teismo atsakomybėn 
Z. Šapirą ir J. Kliotą, kurie 
iš <avo stiklo fabriko kasos

ŽYDELIS PASKIRTAS 
MIESTO MAJORU.

Prienų miesto burmistru 
komunistai paskyrė “drau- paėmė 27.000 litų. 
gą” Epšteiną. komuni

garvežiu.

tulaitis. Antra, peržiūrėta 
rinta laida. Kaina...............

Tai buvo sena, bet žtų priemonių su šaknimis Juok3 trykšta ašaros... 
lašina. iki krastutl-. 15 rrolo^lnVoliii tvane- —

nistu.
tvirta mašina, iki kraštuti-, išrauti iš geležinkelių trans- 
numo apl eista. T ik Krivono- j norto tinklo netvarka, apsi- 
sui išvalius j‘ą ir išplovus; leidimą, dykinėjimą bei ne- 
nuo kamino iki ratų pasiro- švarą, išvaikyti piktus socia- 
dė, kad mašina buvo dažyta Hstinės darbo drausmės ar. 
tamsiai žalia spalva. ^Dabar dytojur bei kitus kenkėius 

ir Įvesti bolševikišką tvarką 
ir griežtą discipliną musų

Visi Išrodo Šnipais 
ir Sabotažninkais.

ji švitėjo kaio nauja 
štai šita nuvalyta mašina

Lordas Halifax ir Wallace

Lordas Kalifas, naujas Angli jos ambasadorius VVashing- 
tonc (kairei), kalbasi su Amerikos vi^r-prezidentu \Vallace.

Kokia sovietų Lietuvoje 
viešpatauja šnipų baimės 
manija, sužinome iš tokio 
aprašymo “Tarybų Lietuvo
je” apie reporterio apsilan
kymą “Pirmyn” fabrike:

—Ko tamstai reikia?— 
klausia fabriko direRborė.

Laikraščio bendradarbis 
paaiškina.

—Kas čia tamstą Įleido?
—Paaiškinau koks reika

las ir Įleido.
—Ar leidimą, draugas, 

turi?
—Koki?
—Iš kompartijos.
—Ne...
—Tai iš kur aš galiu žino

ti. kad tamsta, draugas, ne
si sabotažninkas ar smeto-
nininkas?

—Tik jau! Galit pakelti 
tiubele. paskambinti ir 
draugei redaktorius pasa
kys. kad aš esu tikrai to lai- 
kiaščio bendradarbis.

—O kuo aš tikra, kad iš! 
ten koks ; metonininkas ne
atsilieps?

—Keista...
—Visai ne. Draugas, pa

žemaičių ti bolševizmo “fakultetai,” 
kur bus ruošiami Stalino 
vieros kunigai.
Rašte istorija. Papai A. E Sehritzerj, J 

sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu : 
žmonės rašyti išmoko, kokiu buau iš- | 
dirbo sau rašta kiekviena žmonių tau- : H
ta ir tt. Chicapo. 3903. pusk 30-1. 
Apdarvta ........................................  S2 50 i '

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PAN E DE
LIO VAKARO. Siunčiant per pa3- 
tą, reikia pasitjst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvattės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųst! ir mokestį.

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

UŽ pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nem raidėm antgaivis—15c. extra.

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

Norint paj ieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kalno*.

kaip TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškia; išjruldyti pilietybės Įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at- 

lietuvių ir anglu kalbose, 
r pasre- . Antra peržiūrėta ir pagerinta

........................... 23c25c.! laida. Kaina

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašo:r: Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Lietuvi j žinvė-ta
1 polingai dabartinė* krikičinnyhė.. 

peroknityt. c«a tik tada <a'e> ai
knyga dideli* formato, turi 

—1 <X>; anuimo spd.—$1.25
271

kiekvienki. turėt q 
riiprusti l»iev„ kutini*

nv-tiao-. Kaina popie;x»s «p.iarnir 
nuirus i-s.-n-a jt,,pį,rjniand.—*

arba “Money Orderi”. Adraemkū -*kan. lMt:

KELEIVIS, 253 Bro«dway, So. Boston, Ma**.
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AR ROMOS

[popiežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (11 Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia, 
(o) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstyliėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tekio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas Ii. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai. ISOC m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalinga dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškus bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm i«p**«ta« kny

gos vardas. KAINA *2.09.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina <1.25.popieros

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
UEV. M. VALAOKA. R. D. 2, DALTON.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
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L
Vietinės Žinios

REZOLIUCIJA:

Bostono Komiteto Kovai'
Iją, kiša į kalėjimus ir sau- 

Jdo-
Todėl mes. Amerikos lie-

B1ZNIER1Ų - KRAUTUV- Atsidarė naujas tunelis. 
NINKU D^MCMIUL Pereitą subatą buvo ati-

IŠK1LMINGA1 PAMINĖ
TA LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖ.

jkaię paskui ji
, sovietų pinigais j Maskvą ir, tarai 10 lto d, South Bostono,(j jk * valdžią, T1"'
kabaretuose prie Stalino: mumcipahnej salėj, kur bu- t*,.” /.“y**; savo lentynų
"vodkos" ir francuziškoivo su-irinkę apie 700 lietu- ’ k“°me‘ nujai
šampano mokinosi "sotie- vių, vienbalsiai buvo užgir- nleKeno nevaržoma.
tiškos kultūros.” Į ta ši rezoliucija: _ "t'T pu

Lietuva bus ir vėl laisva, 
tvirtino kalbėtojai. Oku

pantai pasmerkti.

Pereitą nedėldieni Bosto
no ir apylinkės lietuviai iš-dr 
kilmingai minėjo Lietuvos ■ leckis 
nepriklausomybės paskel- : ra
bimo sukakti. South____
ne buvo didelės prakalbos haudie:
munieipalinėj salėj, kur su- Drg. Stilšonas pats 
sirinko daugiau kaip 700 prigulėjęs prie komunistų 
žmonių. Prisikimšo sausa- ilgokai yra gyvenęs Sovietų formą

Sovietų
-utarčiu nesilaikė ir 1940

zmos KieK ko Kada pirmi, rus ir išmokėjo ^.ouo.oouEKuomet kainos kjla. tuomet dai bininkams. Prie to darbo 
ta. Mes unzadam lem- gvarbu turėti * Rių buvo 3^^ bedarbiai.

daugiau; o Išviso tunelio pastatymas
nujaučiama, kad kainuoja $7,200,000. Prie

eKeiio nevaržoma. kainos kris, Ui patartina tos sumos miestas yra pridė
jęs reikalaujame, kad pirkti tik ui dienaL ięs apje $2.000,000, o kitas

Tat TRObridge MM

Dr. John Repshu
(REP3Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Tduto: H Ir M 

Nedėtiem!* ir jTMtatfmiab 
noo 10 Md 12 ryta.

279 HARVARD 8TRKKT 
kamp. lama *L arti Central ak*. 

CAMBRIDGE. MAS8.

Dekanozovo paskirti į Amerikoje, kurie džiaugiasi K „...T'. “ JS* karionė ir Perstatymas “Pir-
idies valdžią." He"a?: purinusi Lietuvai neitume. cukrau?'. ?a.ta7.ln,a, Suvadžiotojas.’ Rengia

yra ^S’T^ridm V “ "<«’

rietu iX.reika!US M VaWyme grimui Liemv.Tsvetk ^j?“^ b^ist’Tl^. 44h ’^t 

kimšai visa salė, galerija ii į Rusijoj, asmeniškai pažys- Kadangi Sovietų Rusija va^ ^e*’ būtent Ru-( D_,;........ .... , džia nuo 6 vak. Įžanga 75c
visus lietuviškusvisi laiptai buvo pilni žmo- ta beveik v ______ ________

nių. Lietuviai legijonieriai' bolševikus Sovietijoj. todėl metų birželio m. pagalba ka- 
atmaršavo in corpore su sa- Jls papasakojo apie juos i- riUOmenės okupavo Lietu- 
vo kapelija ir vėliavomis, domių dalykų. Jis irdabar va .panaikindama jos nepri-; 
Jų dūdų orkestras smarkiai retkarčiais gauna iš tenai klausomybę ir lietuvių tau- 
sugrojo keliata numeriu, laiškų. Jo žiniomis, iš visų tos laisve.
Gabijos choras ‘ mokytojui: buvusių lietuviškų Stalino 
Dirveliui vadovaujant su- rėmėjų,

keliata tautiškų tiktai ti.vs. v įsi tuu esą j«u buvo Rusijos kariuomenės

sijai.
Rezoliucijų komisija:

J. Arlauskas, 
J. Jankauskas.

Ryžių patartina daug ne-į Kviečia visus Moterų Ra- 
pirkti, nes jų daug atveža- teIio KomileUs. 
ma ir daug yra pripilta

i sandėliuose. Iki šiol ryžių
___________ 'kaina kilo ir šiandien dar

šalies apsaugos darbu va- laikosi tvirtai, bet nujaučia- 
dovybė praneša, kad Nau- ma- kad ji jau arti viršūnes

Siaučiant Dabartinei Ligų

Telefonas 31324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIK0LAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po .

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAMRENCE. MASS.

dainavo keliata tautišku tiktai try 
melodijų. Kalbėjo iš New aiba “likviduoti.” arba už- 
Yorko ‘ ‘atvykęs Lietuvos dalyti i koncentracijos sto- 
Konsulato narvs p. šimutis, vykias Rusijos giriose. Net 
studentas Kiškis iš Worces- garsusis Angarietis. buvęs 
teįio, lietuvių legijonierių mūsiškių bolševikų vyriau- 
vadas p. Romanas ir adv. sis vyskupas, dabar skaldąs 
A. O. Shalina, Lietuvos gar- malkas Sibyro katorgoj, 
bės konsulas. Pe
buvo priimta 
Lietuvos klausimu.

į U6TUV1SKU Stalino, Kadangi suruošti liepos ;01- ane-iįioi trukia fabri- ir galima tikėtis jos kritimo. V, M ir « A. neva balsavimai ^^OoSSo .. K*™, pupelių kainos iki

• n.iii vsą j<tu buvo Rusijos kariuomenes ku Bedarbiu yra daug bet slo‘ smarkiai krito ir dabar
okupacijoj ir Lietuvos pilie-nė>a amatnin'ku ’ ' '
ciai buvo verčiami balsuoti _____ 1
už grynai rusišką sąrašą.

. nukristu.Kadangi šitokiu budu pa
statytas įusiškai komunis
tiškas “seimas” liepos 21 

i diena neteisėtai nutarė Lie

jos silpnos, tačiau manoma.' 
kad daugiau nekris. Jeigu 

Lietuvių Radio programos. j°s, kurią dieną ai' sąvaitęs

Jusų daktaro nustatytas jums gy
duoles, duokite sutaisyt žymiam 
Chemistui ir Aptiekoriui David E. ' 
Roscngard, lietuviams žinomoj Ap
tiek., j BROADWAY PHARMACY, 
kampas D ir Broadoav, So. Bostone. 
Ka inos vaistų čia žemos—^gerumas 
aukštas. -

TeL K1R 7119

Paalina LnednsR.1.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių. Vidurių Lic«. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
N-R A Y Aparatų.
.VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

MECHANICS BC1LDINGĄ
važiuokit

•ei:Vasario 22, šeštadienį, iš 6 min-rtoties \V()RL 9*0 k nuo PaHnaudotl 11 l1^11 didės-,nvc Park st Sioues W OCL, K. nuo ne atsarga> iki Mechanics
® * 1 S.oties

Vai tok it naują
HUNTINGTON AVĖ, Subtvav

8:30 ryto: (1) Rhythm 
Kings Orkestrą iš So. Bosto-r prakalbas Taigi šitokia žiauri dikta-,trva nriiuneti nrie Ru«iio< Kin£š Orkestrąi iš bo. Bosto- rezoliucija turą. kuri naikina net atsi-^ Svietu Ruiii^ tono: (2) Saulutės Mergai-

Rooseveltienė.
buvo atvažia-

Lankėsi p.
Bostonan. . , , Kadangi Sovietų Rusijon

davusius '5Y°t ,PaKa“ku^-: patvarkymu tapo sugriauta 
c.1(Mk , x- ., dabar užgulė ir Lietuvos gy-; h. sunaikinta< kas lietuvių 
NIUO ausų. Auoiaika ventojus. Tačiau sitoks dės-: t.lui0< ,)er 99 metu lai«vo 
labai rimta: žmonės potizmas negali būt amži-iovvenin,0 SUn“kiu darbu bu- 

susikaupę klausėsi kalbų ir nas. Kaip pirmas kalbėto
vienbalsiai pasmerkė Lietu- jas. taip ir antras _____ -..vinu .
vos okupantus. esąs įsitikinęs, kad Stalino naikina ’Lictuvoje viską, ^idri«auskalte 18 vi"“'į bet ponia ---------------

jungas bus sudaužytas. Dik-ikasvla lietuviška ir musųi0“^® .„,.mad;Ani Hpo iš traukinio ir pėksciaiį
talonai ir diktatūros turės|tautai brangintina, patyz-8e,k™a2Xįinuėj° ! n,eken« nepa- j 
žlugti demokratijai Karą c;žiui. iietuviškus pavadini- j ‘tt { . i stebėta.
iaimėiuc Todėl vi<u lietu-« i - berenaders Orkestrą is Bos-! ------------- ♦'Į11?*5 i.rusi-kus. pana1- tOno; (£) Dain. Akvilė AUstone plėšikai įsiveržė « 

k.no lietuvių tautos ženklą Sj v g DoreheSte,.iu H
-vytų panmkino Lietuvos Mn . jaun a
respublikos vėliavą .r uz- ^niautas iš So. Bostono, 
draudė Lietuvos himną.

Kadangi Sovietų Rusija Mmku..

padengti publika 
apie 
buvo

Lėšoms
sumetė

Kitos prakalbos tuo pačiu 
laiku buvo Cambridge’uje. 
Tenai lietuvius sukvietė Į 
16 vasario šventę LSS ir 
SLA kuopos. Visų pirma 
paskambinta pianu ir sugie
dota Lietuvos himnas. Žmo
nių buvo pilna salė. Gie-

i!-S b?SlTv°' idisi prezidento Roosevelto * 
vąd. ^ Minkienei; (3) Pia-Žmona Į)Įį J) PILKA
niste Olga Jarutaite iš So. organizacijai prakalbą. P©-,;

Kadangi 4-ie.ų Kurija S

vių pareiga turėtų būt: reni. 
ti demokratijos kovą prieš 
diktatūrą.

Po prakalbų, draugai Kai- 
dant Lietuvos himną, visa raičiai pakvietė kalbėtojus
publika atsistojo. Po to pra- ir rengėju? į atskirą kamba-^persekioja kiekvieną susi- 
sidėjo prakalbos. Kai “Ke-irį. kur buvo paruošta kavos|pratusi lietuvį, tremia musų: 
leivio” redaktorius pradėjo j ir užkandžių. Report. žmones tūkstančiais į Rusi-
aiškinti, kad Lietuvos žmo-: y
nes šiandien negali himno- ♦ 
giedoti, ir kad net pati Ne- ; J 
priklausomvbės šventė vra 
bolševikų uždrausta ir išnie
kinta. klausytojai ėmė 
braukti . ašaras nuo savo 
akių. Bet baigdamas savo 
kalbą kalbėtojas nuramino 
publiką, kad Lietuvos

į našlės Rathbone apartmen- 
tą ir išnešė $20,000 vertės: 
turto, tarp kurio buvo $16,- ! 
000 vertės valdžios bonų. J

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

392 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. ’ 

Telefonas: SOUth Boston 1329

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ., 

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriikų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieaų. 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVB^ 

BOSTON, MASS.
Tek Comn«on«ealtk 4470.

MOOeoOOOGOOOOOOOOOMMMMMMMM*

♦ « « ♦ « 
t 
« 
t « ♦

! Jne-; J
priklausomybė nėra žuvus. « 
Musų tėvynė okupuota tik 5 
laikinai. Ateis laikas, kada ' 
ji vėl bus laisva, kaip buvus. 
Jokia diktatūra negali būt 
amžina. Žlugo caro Mikalo
jaus priespauda, žlugo Sme
tonos sauvalė, nusikratys 
Lietuva ir Stalino jungą. 
Gali būt, kad šis karas pa
darys galą visiems diktato
riams ir paliuosuos visas jų; 
pavergtas tautas.

Antras kalbėjo drg. J. 
Stilsonas, “Naujosios Gadv

RADIO BALIUS
$50,000 I. J. EOX Kailių Paroda

Dovanos laimėjimo tikėtu;: (1) I. J. FOX Kailinių Ko
tas: (2) Vyriškas Rankinis Laikrodis; <3) Modemiška 
lempa. Užkandžiai ir Gėrimai.—Kontestas Polkų, Valcų 
ir Amerikoniškų šokių.—Spalvoti Filmai ir Dainų Pro
grama.
Balius įvyks VASARI O-r EB. 22 D., subatoje, 

MUNICIPAL SALĖJ, E. Broadway. So. Bostone.
Įžanga 50c. (inc. tax) (Durys atidaros nuo 6:30. Pra- 

gVama prasidės 7:15 vak.—šokiai nuo 8:30 iki 12.)

L Street Liquor Store, Inc.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVE

_________ __________Charles Stravinskas, Mgr.______________________

SPEC1AL COMBINATION SALE 
1 kv.MANCHESTER STRAIGHT RYE WHISKEY 
4 metų. Bottled in Bond—100 Proof reg. kaina 2.50
1 kv. HERMITAGE CALIFORNIJOS VYNAS 
(Port, Sheny arba Muscatel) Reg. kaina 75c. 

ABU UŽ $2.25 (Jus sutaupot $1.00)

A. J. NAMAKSY
Real Katate & Insurance

414 W BROADWAY. 
SOUTH oOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
R ES. 251 CHESTNUT AVĖ, 

Jamaica, Plain, Mass.

t

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodiene&Curry
USIint DENTISTB 
VALANDOS: W D T-L

678 Maasachusetta Aeo^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
I

...... V DR. G. L. KILLORY

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 4147

LITHUAN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insvred 
Moters)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

60 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayetta 3371 

arba Somerset 3044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedžltom, nuo 10 ryto iki L

105 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
(J. STR1GUNO NAME)

SEE EH/S G/AHT "S/X'‘

TcL ŠOU 3805

DAKTARAS

i. L. Paiakarnig
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Šaradomis:
Noo 9 ryto iki 12

nės” redaktororius iš Brook- 
lyno. Jis aiškino, kaip Stali
no agentai suorganizavo 
Lietuvoje ‘‘penktąją kolo
na.” kuri viešai buvo pava
dinta ‘‘Lietuvos Draugija 
Sovietu Kultūrai Pažinti.”

'.•■I

Fully-Fittud 
Insida Out

•6°/l0 cu. ft. food storame s;>arc 
•Big. New Frozen Storagc Compartnicnt 
•Giass-Topped Sliding Hydrator
• Ouickube
• New Mcat 
23 other imoc:

: Trays 
Tcnder

£144
tiriant .eatures, on.v

75 I.cngt ai*

Y V O N N ES
BOI SE OI BE.U I Y

YVONNK M U K \ 
t I.kUuc Moterą 4,roži„ kuiiui'o-

lavinta Ek-prOt- 
9 EASTERN AVENCK

Dedham, Mass.
Tel. DElihain 16-36

Išmokėjimai-;.
imi moųaaa

Gtnoral .Motor.- pagaiiiinli. 6 r iiijonai I-rigiiiai;»•.< jau parduota. 
L:.<ikit pamatyt -iu<>s r.auju- IPil šaldytuvvs DABAR!
I’ra.-om duot mum- progą parodyt jums kai aau.as Erigitlairc
yra -kirtinga- ir daug patoge-r.i- už pirmesnius.
čia parodyta- Mastcr l:<;i -g tikra 6 )><du ir colių talpa.

Ki’ll i'Rltii 1 ».\lBES Kuii'iįj i’čdu TAI.gOS S1I5.75 ir PILNAI
JKENGTAS ŠALDYTUVAS 3!K $11
PRAilEKII TAUPYT DABAR: Su Tikru I PJGIDAIRK.
1 A L P) k !Ti. oponavimo kaštai

.j-.ri'm ntotfiąj ramutavo kad -u nauju Erigidaire -utauĮn ant 
saldymo apie S3.J1 ■ mėn.

i Al P> EIT valgių pilkime
T urėdami. daugiau vietos, jos gali nuSeniintom kainom nusi- 
p.rkt produktu gaudamos progą, tas jotu sutaupo $3.72 j mėn.

TAUPYEIT "likučiais”
Su patogiu ii parankiu i rigidaire, jos gaii laikyti likučius il- 
»iau d gtliau. ir taip sutaupą apie >3.77 į mėn.

VISO ABELNAI SI TAI !’<) AITE SI«.7« į mėn. 
PAMATYKITE B'.1. iiBGIDAIRE PAS

KETVIRTIS & CO.
312 BROADVVAY, SOI I«I9

SOUTH BOSTON, MASS.

Neleiskite savo dešimtuko 

ant pavaduotojų

REIKALAUKIT

PICKWICK
ALE that is ALE"

ICKWICI 
ALE

Nepriimkite užvaduotojo. 
Buk tikras kad juo Parda
vėjas prileidžia PICKWICK 

ii to krono!

I • «• •«..

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

i -------------- r.---
’Tel. 28624

į DrJoseph A.Gaidi8
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 13 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Šaradom 9 iki 12 
ir susitaruo.

DAKTARAS 
i ištaiso defektuotas akis ir tinka-
• mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
{žeminuoju ir priskiriu akiniu*.
♦ 114 Summer Stvwk,
j LAMRENCE, MASS.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Bostoo
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILI V 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
, Hydranlic

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IADIRBYSCIU.
Peter Trečiokas ir
Joo Kapotiems — saviabtkai.

Taisyme ir dcmonatrevfam Mato: 
1 HAML1N STItUT 

K—ą.—> WMh 5L,caessamaEBSssKBSB^c&sBSsaessi




