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Stalinas Esąs {kliuvęs l 
Vokiečiu-Japonu Sląstus
RUSIJAI 

KUOS

GRESIĄS i 

> LIKIMAS
LEN-

tai

Stalinas susidėjo su Hitle
riu kad sunaikinti demokra
tinės Anglijos galybę. Bet 
dabar Maskvos diktatorius 
pasijuto įlindęs į Hitlerio 
sląstus. Hitleris negalė
damas Anglijos įvei
kti. pradėjo supti Stalino 
imperiją. Naciai jau atsisto
jo abiem kojom Balkanuo- 

' se, kurie visados buvo Rusi
jos įtakoj. Stalinas pradėjo 
dėl to niurnėti. Jis jau pro
testuoja prieš Bulgariją, 
kam ši įsileido Hitlerio ar
miją. Bijodamas, kad Hitle
ris kurią nors dieną .neįsi- 
veržtų iš Rumunijos į Uk
rainą, Kremliaus “saulė” 
pradėjo koncentruoti raudo
nąją savo armiją Rumuni
jos pasieny.

Kaip tik Stalinas parodė 
Hitleriui šitokį afrontą, Hit
leris 'tuojaus pasišaukė į 
Berlyną Japonijos užsienio 
reikalų rninisteų Matsuoką 
“naujai situacijai aptarti.” 
Ir Matsuokoe kelionė į Ber
lyną labai plačiai reklamuo
jama. Tai yra labai reikš
minga., nes į šitą konferenci
ją Stalinas visai nėra kvie
čiamas. Aišku, kad čia ruo
šiami jam sląstai. Jeigu Hit
leris griebs Staliną Ukrai- 
jinoj. tai japonas įsmeigs 
peilį Stalino nugaron Siby- 
re. Vienu žodžiu sakant, 
Hitleris dabar tariasi su ja
ponu padalyti tą patį Rusi
jai, ką pirma jis su Stalinu 
padarė Lenkijai.

Dalykų žinovai Washing- 
tone mano, kad Angliją nu
veikti Hitleris jau neteko 
vilties. Jeigu jis nenuveikė 
jos iki šiol. tai dabar, kuo
met jai į talką stos visa A- 
merikos pramonė ir laivy
nas, juo labiau jos nenu
veiks, ypač kuomet jo talki
ninkas Mussolinis jau nebe
paneša savo kelinių. Hitle
ris dabar turėsiąs pasiten
kinti Europos pavergimu. 
Tai reikštų, kad jis turės už
imti visą Italiją, visą Fran
cuziją ir Ispaniją, bet Afri
ką ir visą Anglijos imperiją 
palikti taip kaip jos yra da
bar. Jis tikisi galėsiąs to pa
siekti per 18 mėnesių.

Todėl Washingtono žino

vai yra įsitikinę, kad po 18 
mėnesių, kai Vokietijos mi- 
litaristai pasieks šitų savo 
tikslų, vokiečių-japonų sląs
tai bus užtempti Stalinui. 
Sovietų Rusija tada turė
sianti pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba dėtis su Angli
ja,. arba pasiduoti Hitleriui 
ir japonams.

Jei Maskva pasiduos To- 
kijo-Berlyno ašiai, tai Hitle
ris pasiūlysiąs Anglijai. A- 
merikai, Vokietijai ir Japo
nijai sudalyti naują Tautų 
Lygą pasaulio tvarkai palai
kyti. Bet jeigu Rusija neno
rės geruoju pasiduoti vokie
čių baudžiavon ir stos su de
mokratine Anglija, tai karas 
galėsiąs užsitęsti iki 20 me
tų, nes kultūringi anglai tuo
met perorganizuotų Sovietų 
armiją, sutvarkytų Rusijos 
pramonės ir žemės ūkį. ir 
Rusija galėtu pasidaiyti di
delė jėga. Dabar, žinoma, 
kai ją “tvarko” bolševikai, 
ji yra alkana ir bejėgė.

Tai tokia nuomonė šian
dien vyrauja aukštose Wa- 
shingtono sferose, kurios 
turi slaptų informacijų apie 
Hilterio planus ir bendrai 
apie viską žino daugiau, ne
gu paprasti laikraščių kores
pondentai ir redaktoriai.

Fašistai Meluoja 
Apie Savo “Pasi-

sekimus!9
Anglijos laivyno žinybos 

lordas Alexander papasako
jo parlamentui, kaip fašis
tai meluoja apie “pasiseki
mus.” Jie “nuskandina” 
daugiau laivų, negu Anglija 
turi. Pavyzdžiui, italai ii* vo
kiečiai yra paskelbę, kad 
jie sunaikino jau 34 Angli
jos šarvuočius, kuomet Ang
lija turėjo šitokių laivų iš 
viso tik 15.

Remti Bi- Japonija Prieš Ang
lius Priimtas. Ius Nekariausianti.

Bet anglai japonų pareisiu-: 
$7,000000,000. mams nenori tikėti.

Anglijai remti-skolinti bi-. Nors Japonija pasilieka į 
liūs šią sąvaitę jau virs įsta- į ištikima savo sutarčiai su i 
tymu. Jį priėmė jau abieji i Vokietija ir Italija, ji tačiau 
Kongreso nonai. nemato jokio pagrindo ka-

Bilius pasilieka beveik į iui su Anglija, šitokį pareis- ■ “Keleivio” 
tokioj pat formoj, kaip vai- kimą padarė Anglijos prem- pataria1 v • Į • S a : • • 1 •11 • • •

Tantiahlni Kelia Smetonai 
Priėmimo Baliu

“TAUTOS VADAS” 
NEW YORKE.

džios buvo pasiūlytas, nes jerui Churchillui japonų 
padalyti pakeitimai visai ambasadorius šigemitsu. 
nežym
buvo
pikta opozicija. Ji siūlė vi- liją nekels. Tačiau Anglija

Orlaiviams vežiot laivų šokių “pataikymų,” bet visi šitiems pareiškimams nela- 
Anglija turėjo iš viso 7, o jie buvo sumušti ir atmesti, bai nori tikėti, nes diktato-

Galų gale už bilių pasisakė nų žodžiai nedaug reiškia. Smetona pribuvo j New
„ . .... . ... ?.et ir t* senatoriai, kūne Jie padaro net nepuoltmo Yorkų ir apsistojo viename
Karui prasidėjus, Angliais pradžių stojo pnes jį pie- sutartis su kitomis valstybe- g „liausiu viešbučių, Pier- 

turėjo iš viso 58 submannas. stu. mis, ir tai jas užpuola. Nors Hntplvie Rrnoklvnn rau-
bet Mussolinis sakosi “su-, Amerikos valdžia dabar japonai sakosi nematą - * Y“ . .
naikinęs” jų “71.” - - - - .............. ...

Tik vienų naikintuvų fa
šistai dar palikę keliatą an
glams. Karai prasidedant,
Anglija turėjo 185 naikin
tuvus. o fašistai sakosi “nu-

Tarybai saugot Lietuves 
turtus.

JAU į tai kodėl nepasitursinti jam 
pačiam?

Ar p. Smetona atsivežė 
su savim $125.000, kaip 

į skelbia komunistai, ar ne, 
Į aš negaliu pasakyti. Bet ko
kiu tikslu jis Amerikon at-

fašistai 
net 13.

‘nuskandino” jų

Musų koresponde n tas. vyko. tą gali suprasti kiek- 
drg. Vytautas Katilius, šią vienas. Kaip žinoma, Ame- 
sąvaitę praneša iš New Yor- ,ikoje dabar yra “įšaldyta” 
ko šitokių įdomybių: nemaža Lietuvos valstybės

Laivu “Argentina p. A. pįnigų ir kitokio turto. Wa- 
shingtone yra nuosavas Lie
tuvos Atstovybės namas. 
Tai irgi Lietuvos valstybės 
turtas. Kitas Lietuvos vals-

francuzų Indo-Kiniją ir stei- jįur; jie lllošia 
gia savo orlaivių papėdes garbeį tame

uostuose vienas ar daugiau 
Lietuvos prekybos laivų, 

pačiame vieš- yra įr Vilniaus baduoliams
toms prieš fašizmą kanau 
jančioms valstybėms laivų, 
orlaivių, tankų, amunicijos, vis arčiau
maisto ir kitokių reikmenų, puros. Anglams tas išrodo no fietuviu^ DuSika^ žhn?! ■ • f <i-i
Washinetone stiprėja pasi- įtartina ir iie iaDonu sald- ? lle ,lų publika ziun į, $10,000. Taigi, sakoma, dėl vvasnmgMjne įtartina ir jie japonų saia tas sol-kes ir juokiasi. O:5au turtu o Smetona ir at-
ryzimas sudaužyti ir nušluo- liežuvavimui nenori tikėti. lnm„ vadnvsniiJ » * P Smetona ir ai
ti mm žemės veido visus ____________ ,sotl'cem1s vadovauja vykęs Amenkon. Jeigu jam
diktatorius ir demokratijos Turkai Atsisakė ŽIU- cius ?r “liberabl^ątaHtaį butu juk'labai geras kąsnis

P"S paramai teikti prezi- rėtf Vokiečių Filmą. ^?Gkos” r«laktorius 
dentas Rooseveltas tuojaus Vokietijos pasiuntinys Kiek teko patirti katali- —
reikliausias kad Kongresas m jmuuuuiu.. KieK iexo patirti. Raian mmems ir šiaip “smetoni-leiKaiausiąs Kaanongiesas Tul.klJOJ, Franz von Papen, kl§kos organizacijos šitoj nįam^ ” E
paskirtų $7,000,000,000. A- buvo pakvietęs Turkijos puotoj nedalyvaus. Tauti- • ’ . . .,
menkoj bus da negirdėta valdžios narius pažiūrėti ninku irgi atsiradę visokių. Organizuoti Amerikos
darbymetė. jodomųjų paveikslų filmos, Tysliaviniai dalyvausią, bet h?tu.viai turėtų tuo susini-

r___ ja -- kuri vaizduoja vokiečių kiti nesiskubina prie A.,5,intl-
Nuskandino IĮ Jltf-“pergalę” Francuzijoj. Bet Smetonos ir jo giminių. Taryba, lun susideda is tn-

letio Laivą. turkai atsisakė eit jos žiūrė- Kas liečia socialistus, tai turėtli įžiūrėti į

nrie antrlu Sintra- t ; • n . •* n .7 1 Ia 11 vliniaus oauuoiiamsYriams tas išrodo but^^ Paprastoji BrooMy-i sudėtų aukų daugiau kaip

Tapsi
Gabu.

šiomis dienomis Hitlerio 
armija užėmė Bulgariją, o 
dabar ateina eilė Jugoslavi
jai. Pirma buvo manyta kad 
Jugoslavija išsisuks nuo vo-

leris pasakė, kad to neuž
tenka. Jugoslavija turinti 
įneiti į Romos-Berlyno-To- 

io fašistų “ašį.” taip kaip 
įnėjo Slovakija, Vengrija 
Rumunija ir Bulgarija. Tai 
reiškia galą nepriklausomai 
Jugoslavijai. Kaip tik ji prie 
tos “ašies” prisidės, ja tuo
jaus okupuos Hitlerio 
mija.

Italai Nuskandino 
i Savo Karo Laivą.
; Savo laikų Amerikos 
į spaudoj buvo daug rašyta 
apie tai, kaip anglų orlai- 

į viai užklupo ir sudaužė ita- 
į lų karo laivus Taranto uos- 
I te. Italijos valdžia tada tvir
kino, kad jos nuostoliai bu
lvę “nežymus.” Dabar atvy
kęs Amerikon vienas italas, 
kuris studijavo Italijos me
diciną, praneša, kad anglai 
tuomet pridarę italų laivy
nui didžiausių nuostolių. Di
džiausis kovos laivas, 23, 
600 tonų šarvuotis “Count 
de Cavour.” buvęs taip su
daužytas, kad visas pradėjo 
degti ir italai patys jį nu
skandino, nes bijojo, kad 
nesprogtų jo amunicija.

2.000,000 DURTUVŲ 
PRIEŠ “SAUJĄ ŠRUOTŲ”

Vokiečiai stengiasi viso
kiais budais atitraukti Tur
kiją nuo Anglijos. Jie siūlo 
jai atiduoti net Siriją karai 
pasibaigus, jeigu Turkija 
pasiliks neitrali ir pasirašys 
su naciais sutartį. Bet turkų 
spauda griežtai šitą fašistų 
pasiūlymą atmeta ir sako, 
kad turkai nebijo nei Mus
solinio nei Hitlerio. “P’eš 
tą saują šluotų, kuriais - 
šistai žada mus apsaugo 
mes turim 2,000.000 turkis 
kų durtuvų.” pareiškė Istan- 
bulo dienraštis “Demokrat- 
Politika.”

skandinę” jų “144.”
Kodėl gi fašistai taip me

luoja? Anglijos laivyno gal
va mano, kad jie tai daro 
trim sumetimais, būtent:

1. Skelbdami nebūtus sa
vo “laimėjimus.” fašistai 
mano, kad Anglijos karo 
vadovybė norės tuos jų “lai
mėjimus” užginčyti ir už
ginčydama gal pasakys, 
kiek Anglija turi laivų. Fa
šistai tuomet sužinotų Ang
lijos spėkas.

2. Jie skelbia tuos “laimė
jimus” norėdami sustiprinti 
savo žmonių moralę ir įti
kinti juos. kad Anglijos ga
lybė ant jūrių jau baigiama
naikinti. ___ __ _______________

3. Šitais “laimėjimais” fa-ėmė 215 vokiečių ir 10 nor- puolė, 
šistai nori nugąsdinti neitra-įvegų fašistu. Be to. sunai- 
les valstybes, kad jos nedrį-į kino tenai 11 vokiečių laivų,

susprogdė glycerino dirbtu
vę, užmušė vieną vokietį ka
rininką ir 6 kareivius. Visus 
suimtus vokiečius ir norve-

stų prisidėt prie Anglijos.
Anglijos laivyno lordas 

toliau pridūrė, kad Vokie
tija ir Italija per šį katą ne
teko jku 401 laivo, iš viso 
2,028.040 tonu talpos. Be to, 
fašistai neteko 34 svetimų 
laivų, kuriuos jie buvo už
grobę okupuotuose kraštuo
se. -

Iš to skaičiaus, 54 fašistų 
laivus anglai yra suėmę ir 
dabar jie tarnauja anglams. 
Kiti buvo nuskandinti.

Dabartiniu laiku neitralių 
valstybių uostuose stovi “į-

ti. Panašią filmą vokiečiai ju nusistatymą jau visi žino. tu?s ^įkalus rimtai ir aktin- 
Pereitą sąvaitę Anglijos yra pagaminę ir iš Lenkijos Jįe yra viešai ir oficialiai ^a!; Nes Jal? }r1vl®”_t.,k Jal 

jurininkai netikėtai užklu- kovų. Pereitą pavasarį jie pasakę: Nedalyvausime! pnklauso teisė kalbėti tpie 
po Norvegijos pakrašty Lo- buvo nuvežę parodyt ją Kaip darys komunistai, Lietuvos valstybės turtus A- 
foteno salas, kurias turi už- Norvegijos ir Danijos vai- tikrai da nežinia. Tiesa, jie mepkoje. Ji turėtų apsižiu- 
ėmę vokiečiai. Anglai su- džioms. o paskui ir jas už- tauškia visokiu nieku apie niekas tu.^M ne*

iečių ir 10 nor- mmU “smetonininkus.” Bet vos savo asmemskiems
tik vakar jie aukoio pinigus; veikalams pasiimti, vistiek 
i Smetonos ginklų fondą. ka? »r “Lietuvos preziden- 
Dabar gi jie rašo. kad Sme- . pasivadinęs. Lietuvos 
tona dirbąs Hitleriui; Hitle-!įlk,1pas da nera išspręstas. 

Kairo žiniomis. Gojjamo ris įdavęs Smetonai net okupuota tik laikinai. Jos 
_ ___ i kitu..;

Etiopai Sumušė 
20fi00 Italų.

....... .. ....................................... $125.000 pinigų hitlerinin- k,ausimas bus sprendžiamas
gų fasistus anglai pasiėmė 20,000 italų ir paėmė Buiro kų propagandai Amerikoje. į
kaip karo belaisvius. Fasis- tvirtovę, apie 140 mylių į Na, o Hitleris juk dirba iš- Amenkon atvyko p. Smeto- 
tąms priešingi norvegai pri- šiaurės vakaras nuo Etiopi- vien ir su Stalinu, taigi ko-į™ 
sidejo pne anglų ir padėjo sostini Addis-Ababos. munistams čia butų te *
Jiems sunaikmti žuvimų ne-t, tvirtovę paimti etiopams giminių reikalas; o ką jie >*ikula„s
balų dirbtuvę, kun gamino padėjo A“— i-.u~~.sa;—
gliceriną vokiečių sprogsta- kuneJb
majai medžiagai.

provincijoj etiopai sumušė

t

ar-

ATMUŠE UŽPUOLIMĄ 
ANT MALTOS.

Apie 100 vokiškų bomba
nešių pereitą penktadienį 
buvo nulėkę iš Italijos bom
barduoti anglų tvirtovę 
Maltoje. Bet anglų ugnis ši
tą užpuolimą atmušė ir 16 
priešo bombanešių buvo nu
šauta žemėn.

- R “Velnio
?al,ęmd-?ri6^ ™ki*Či’ laiVa‘ Fi-ancuzija 
ir 110 italų laivų.

LAUKIA PABĖGĖLIŲ IŠ 
“VELNIO SALOS.”

Salos,” kur
siųsdavo savo 
tūlas lail

prezidentu” reikalaus sau 
musų valstybės turtų. To
kioms aspiracijoms kelias 
turi būt užkirstas. Tie turtai 
gal neužilgo bus reikalingi 
nepriklausomai demokrati- 

Lietuvos

apie 1,500 etiopų, rašo savo laikraščiuose ir 
buvo paimti italų ar- koliojasi, tai jau tokia jų 

mijon ir sudarė dalį tos tvir- prigimtis.
tovės garnizono. Visi jie su Štai, atvažiavus Ameri- 
italu ginklais perėjo etiopų kon poniai Tubelienei. jie 
pusėn.

Kitoj vietoj etiopai pa
ėmė 300 italu nelaisvėn.

visaip ją išpludb. Bet kai P,el sietuvos respublikai, 
tautininkai surengė p. Tube- T«° tarP« J? JO saugumu tu- 
lienei prakalbas Brooklyne, Amenkos k,le'
tai priėjo daugiausia komu- tuvių Taryba.
nistų. Pats Bimba rašė: Vytautas Katilius.
“Septyniasdešimtas penktas -----------------
nuošimtis buvo musų publi- PLANUOJA KONSKRIP- 
ka.” Na, o jų publika, tai CUĄ DARBININKAMS, 
juk

piktadarius, tufas laikas at
gal pabėgo 8 kaliniai. Da
bar jie atvyksta nedideliu 
laiveliu į Jungtines Valsti-

SNIEGAS IŠMĖTĖ TRAU
KINI IŠ BĖGIŲ.

nai ^kSa“jaZniZ iX> kad jiems A^gH-

sienio reikalą miJSteris Yo- “‘Fa?* j°j bUV° labai dWe,iS S"ie‘
sukę Mateika. Busianti nerol° de Gaulle “

MATSUOKA VAŽIUOJA 
BERLYNAN.

Berlynas skelbia, kad te-i
komunistai. Vadinasi,nerolo de Gaulle “laisvųjų gas. Dėl apšalusių relių ir savo spaudoj jie p. Tubelie- nįF^^įka?*neriSiija HTo- 

svarbi konferencija apie Aies^e.w

Sovietų Rusija, kuri randa- !P»krasty-_________ kinys su 50 žmonių.
ItaH^eteSn NEW YORKE SUSTREI-
kviečiama" Tri^ZiaTi .. \,S BA,SESN“ , BUŠŲ VE2IKAI. ___________________________
vietams nieko perą Paskutinėmis dienomis si panedėlį New Yorke--------------------------------- -------

---------— ! vokiečių orlaiviai pradėjo sustojo visi busai, nes veži- REZIGNAVO 3 SOCIALI-
PASMERKE MIRTI 18 i baisiai bombarduoti Londo- kai išėjo streikan. Apie STŲ KOMITETO NARIAI.

OLANDŲ. i ną ir kitus Anglijos miestus. 800,000 žmonių, kurie kas Socialistų Partijos centro smerkė

čiams” aukų 83 dolerius i teisinimo. Pavyzdžiui, Day. 
centais Taigi jie gali sulysti tone'. \a j
ir i
jie aukavo jo ginklų fondui,

Naciški Olandijos oku-tGi anglų aviacija tuo pačiu rytas važiuoja busais į dar- sekretorius Travers Clement 1
pantai pasmerkė sušaudyt | laiku sprogdina vokiečių bą. turėjo jieškoti kitokių praneša, kad 3 pildomojo s
18 Olandijos piliečių, kai-:užimtus uostus Francuzijoj. transportacijos priemonių, partijos komiteto nariai pa

J —m --------- Streikuoja 3,500 vežikų.

sustreikavo 400 Amerikos 
Darbo Federacijos unijistų 
vien dėl to, kad prie to dar
bo buvo priimti keturi CIO 
unijistai. Šitokį streiką pa- 

net ir prezidentas 
Roosevelta«. Kongrese šia 
sąvaitę buvo nurodyta, kad 
streikai karo pramonėj su-

tindami juos "šnipinėjimu 
ir “sabotažu.” Devyniolika 
kitų pasmerkta kalėjiman 
nuo pusantrų iki 7 metų.

Vėliau atvykusi vokiečių 
karo vadovybė įsakė sude-

K’ i visus norvegų namus, 
ų savininkai išvyko su 

anglais, pasiryžę kovoti 
prieš vokiečius.

DAKTARAS NUSIŽUDĖ.
Brookline, Bostono prie

miesty, pereitą sąvaitę nusi
žudė D-ras Bryant D. Wa- 
therell, 52 meti 
ties

480 NAUJŲ KARO LAIMŲ KAR' 
ANGLUiVŲ ANGLUAI. daktorius, Arthur McDo- 

Anglijos finansų ministe- well iš Chicagos ir Leonard 
ell, 52 metų amžiaus ly- ris Warrender sako, kad šių Woddcock iš Michigan. Jie 
ligų specialistas. Jį ra- metų kovo pabaigoje Angli- nesutinka su komiteto di- 

do ofise nusinuodijusį nuo-Jos laivų dirbtuvėse bus pa- džiuma. kuri yra griežtai 
dingomis dujomis. Motyvas į statyta 480 naujų karo laivų nusistačiusi prieš Amerikos
nežinomas. Inuo karo pradžios.

davė savo rezignacijas. Re- gaišino jau 591,000 darbo 
zignuoja Paul Porter. “Ke- dienų, {>er kurias butų gali- 
nosha Labor” laikraščio re- ma pastatyti šarvuotą karo 

laivą arha 2000 bombane
šių. Todėl Kongrese iau 
pradėta kalbėti, kad reikia 
įvesti darbininkams kon- 
skripciją ir pastatyti juos 
po karo disciplina, kur ne
gali būt jokių streikų.paramą

tusi pnes 
Anglijai.

4r
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Sugryžo iš Bolševikų Nelaisvės

JURGELIONIS PASALIN
TAS NUO ‘TĖVYNĖS.”

Kleofas Jurgelionis jau 
neberedaguos “Tėvynės?" 
Pildomoji SLA Taryba pe
reitą sąvaitę pašalino jj iš 
redaktoriaus pareigų. Ap
kaltinimų prieš jį buvo' 
daug, bet visus juos butų! 
galima suvesti į vieną: jis Į 
savo raštais “Tėvynėje” dis
kredituodavo Susivienijimo j 
vadovybę, be reikalo erzin-Į 
davo narius ir kenkdavo or- ’ 
ganizaeijos labui.

Renkant Susivienijimo : 
viršininkus pernai p. Jurge- i 
lionis prirašė “Tėvynėj”

Apie 4 metai atgal Cleve- 
to. žino. kad jo Raudonoji ar- lando lenkų Plutų šeimyna 
mija yra menkos vertės. Jisai išsiuntė savo lo metų am
žino. kad Rusijos susisiekimo žiaus vaiką i Lenkijos nio- 
priemonės yra labai neišvysty- kyklas. Bolševikams ūžė
tos ir ios geležinkeliai nepa- nius tą Lenkijos dai j, moki- 
keltu didelio karo sunkumu: niai buvo suimti ir išgaben- 
jau bekariaujant su mažiuke ti i koncentracijos Stovyklą 
Suomija, sovietu Rusijos tran- Sibyro giriose, kur jie tUl'ė- 
spcrtas kątik nesugriuvo. Tai-ij° dilbti katorgos, darbus, 
gi Stalinui kinkos dreba, gal-: Bet kadangi sis vaikas buvo 
vojant apie tą valandą, kada i Amei ikoje gimęs ir šios. ša- 
rutlosios naciu divizijos pasuks, bės pilietis, tai -Jungtinių 
i rytus. Jisai stengiasi pats iš alstijų valdžia pareikala- 
anksto kaip galėdamas geriau VO. kad bolševikų. Žvalgyba 
Įsistiprinti Įvairiose strategi- į jį paliuosuotų. Šiomis die
nose pozicijose, kad. atėjus tai i nomis šis jaunuolis jau SU- 
vadandai. jisai butų pasinio- gryžo i Clevelandą pas tė-

ĮDOMUS JAUNO FRANO PLUTOS PASAKOJIMAS

da vokiečiams, o vokiečiai ševikai ir tuose laikraščiuo-j imtus lenkus gabenti Siby- 
padeda jiems. Rusai skelbė. įse katdien rašė, kad žmonės ran. Jų daugumą sudarė bu- 
kad biedni Lenkijos žmonės dabar laimingi ir visi džiau- * ’ ~
netuti duonos ir negauna
mokslo; Sovietai duosią 
jiems visko.

Ir biedni žmonės pradėjo 
džiaugtis, nės manė. kad 
dabar bus daug geriau. Pir
mą dieną tušai išrodė labai 
mandagus ir visi džiaugėsi.
Bet už dviejų-tiijų dienų 
pi adė jo trukti maisto. Krau
tuvėse išnyko duona, cuk
rus, miltai, sviestas. Jei da 
buvo kur truputis maisto li
kęs. tai labai pabrango. Ru
sai tada pradėjo areštuoti

nazistės, paprasti Lenkijos 
ūkininkai savanoriai, jų mo
terys ir vaikai. Čia tuojaus 
pristatė mus prie darbo. 
Vieni turėjom ravėti piktžo
les laukuose, kiti turėjom 
piauti ir skaldyt malkas gi
riose. Pastogės teko jieško- 
tis pas vietos kirgyzus. Jie 
gyvena lindynėse, visi vie
nam kambary. Mes pasi- 
samdėme tose jų landynėse 
po kampą ir susispaudę po 
kelis į kampą nakvojom. 
Atlygindavom cigaretais, 
tabaku, kišeniniu peiliuku 
ai* šiaip kokiu mažmožiu, 
kulių turėjom iš Lenkijos 
atsivežę ir kurių Sovietuose 
sunku gauti.

Bet sykį musų šeiminin
kai sušaukė mitingą ir nuta
rė “kapitalistų” savo na
muose daugiau nelaikyti,

todėl (Tuomet mes susiradom at- 
daią daržinę, kuri neturėjo 
nei durų. nei sienų, tik sto
gą paremtą stulpais. Po ši
tuo stogu mes ir “įsikurėm.”

Dirbti reikėdavo kadugi
nėse sąlygose, po 12 ir iki 16 
valandų į parą. Dirbdamas 
kasdien po 18 valandų, 
smarkiausis vyras uždirbo 
per mėnesį 250 rublių, bet 
taip nusikamavo, kad pa
truko ir mirė. Gi rublio ver
tė visiškai menka: norint 
miestely iškeisti rublius į do
lerius, už vieną Amerikos 
dolerį reikėdavo mokėti 360 
bolševikiškų rublių.

Bet sunkiausis gyvenimas 
buvo žiemai atėjus, nes Si
byro šiaurėj šalčiai siekia

vę Lenkijos savanoriai, ko
voję už Lenkijos nepriklau
somybę ir užtai apdovanoti 
žemės sklypais. Rusai bijo
jo, kad tie žmonės vėl nepa
keltų ginklo už Lenkijos 
laisvę. Jie buvo areštuoja
mi nakties laiku, kai visi ki
ti miega. Jų moterys ir vai
kai taipgi buvo imami kar
tu. Jiems duodavo tik va
landą laiko pasiimti ir susi
pakuoti reikalingus daiktus. 
Bet kiekvienai šeimai leido 
pasiimti iš viso tik vieną če
modaną. Paskui susodinda
vo visus į trokus. nuveždavo 
prie gelžkelio. sugrūsdavo 
visus į gyvulių vagonus ir 
uždarydavo. Šalčiai buvo 
dideli, žmonės be šiltų dra
panų, be antklodžių, o tie 
vagonai nekūrenami, 
daug kūdikių išmirė.

Taip buvo ištremti ištisi 
kaimai ir miesteliai. Šeimy
na. kurioj aš buvau prisi
glaudęs. irgi tikėjosi to pa-

giasi. kad Sovietai išgelbėjo 
juos iš ponų vergijos. Tie 
laiki aščiai melavo per akis, 
bet niekas nedrįso tam me
lui pasipriešint, nes visi bai
siai bijojo OGPU teroro.

Mokyklą, kui* buvo musų 
gimnazija. įusai pasiėmė 
sau, išnešė suolus ir stalus, o 
įtaisė raudonai m iečiams
miegoti patalpą. Mokinius 
suvarė i seną ir prastą na
mą. Musų mokytojus arešta
vo, o jų vieton pastatė ko
munistus, kurie buvo tokie 
bemoksliai, kad negalėjo 
mums net į paklausimus at
sakinėti. Vietoj chemijos ir 
fizikos pamokų, jie aiškino 
mums apie komunizmą ir 
apie sovietų tvarkos geru-

Rusijos bolševikų žvalgyte- patys išalkę rusai, tik ant mą. Bet vienas mokytojas 
ninkai pasakę: “Jeigu tu A- lenkų karininkų ir valdinin- pradėjo mums aiškinti, kad 
merikoj pradėsi šnekėti, ką kų bėdą suvertė, kad galėtų ir Sovietuose ne viskas ge- 

! tu Sovietų Sąjungoj matei, juos areštuoti. ' rai. Sako, žmonės pagamina
nu_' tai tu ilgai negyvensi.” Rusai paleido visus kali-; permažai duonos, dra-

Apie išgyventą Sovietuo- nius. kuriuos jie rado kalė ji- bužių visiems stinga, kai
še vergiją jaunasis Franas muose. o ių vieton susodino muose visai nėra muilo. Vi 

karininkus, valdi- sur esanti didelė

gintis. vus. buvo baisiai suvar-' lenkus karininkus ir valdi-

FRONTAS SU VELNIU.

cijos turtas pavirtęs jau 
“šiukšlėmis.” “flapauzėmis” 
ir kitokiais niekais. Pasi
remdami šitais jo raštais, 
tautininkai tuomet pradėjo “Laisvės” 51-mame
siuntinėti SLA nariams la- mei*v A. Bimba rašo: 
pelius, kad fcLA jau “mir-• Msiąs.

Šiomis dienomis jis vėl 
sušuko “Tėvynėj,” kad SLA 
jau priėjęs “liepto galą.”

‘Michelsonas kai bizniui an jaunai rraitai ------? ties. Pagaliau, 1940 metų«i»X Xfronte Pluta pasakoja stačiai siur-suimtus karininkus, valdi; sur esanti didele nešvara balandžio „ naktj j musų 
ir”u velniu ° ^ pūlingų dalykų. Lenkijon ninkus ir inteligentus. Kai j ir tt. Bet vienų rytų jis jau įduris kažkas smarkiai ,>asi;
ir Mi šeiniu. „ dėdė kun pluta kalėjimus žmones jau nebe- nebeatejo. Mes pradėjom Pasirodė 3 OGPU

Matyt, jis čia kalba apie ir istatė privatinėn gimna- tilpo, tai rusai įsteigė kon- teirautis, kui* jis yra. komu-į affentaį Pradėjo daryt kra-
Gal nebutu taip keista, Amerikos Lietuviu Kongre- zijon Rovno miestely. Tai centracijos stovyklas, ap- nistas atsakė trumpai: “Vo- £ išvertė visą namą. Grioz- 

jeigu tokius dalykus skelbtų są, kuris buvo įsteigtas “Ke- buvo 1937 metais. Už dvie- tvėrė spygliuotom vielom, kietijon pabėgo.” Mes nu- viska h. vis klausinėjo:
SLA priešai. Bet kuomet or- leivio” sumanymu protes- jų metų Hitleris užpuolė apstatė kulkasvaidziais ir vykom pas jo žmoną pasi- kur yra" paslėpti auksiniai
ganizacija šitaip diskredi-| tuoti prieš tautininkų terorą Lenkiją. Kilo karas. Lenkai suvarė į vidų areštuotus teirauti, bet ji nieko apie jo' pinį^ kur maistas, kur 
tuojama jos pačios leidžia- Lietuvoje. Prie to kongreso pradėjo mobilizuoti visus žmones. likimą nežinojo. Jis prapuo- j ginklai. Bet musu namuose
raam organe, tai jau visai i buvo prisidėjęs ir “Laisvės” vyras ir siųsti į vakarus Senoji valdžia buvo už- lė ir prapuolė.'—L _ _ « a « * a a • 'J  T 1 • .?.?    •    T • T •   _ -  ! nieko panašaus nebuvo ir jie

Staiga pa- darius kalėjiman vieną plė- Vienų dienų komunistas nieko 'nerado Pabaigž 
kad iš rytu sikų ir razbaminkų. Kai “mokytojas paklausė mus, ta apie 4 va|anda ryt0 jv da.

paleido, jis: kurie iš mus nori būt komu- vė mums valandą laiko vi.
A \ . siems pasiruošti į kelionę.

vienas atsistojo. j|e ^kėsi
mokytis

nenatūralu. Gindama orga- redaktorius Bimba. Mes ta- prieš vokiečius 
nizacijos garbę ir ateitį.; da manėme, kad reikalą tu- sklydo gandas, kad iš rytų 
Pildomoji Taryba turėjo ši-i nėjome su lietuviškųjų ko- eina ant mus rusai. To nie- bolševikai 
tokiam sabotažui ’ 1
galą. Ir ji padarė
nės” redaktorium
ji. Bajora, o p. Jurgelioni niu. Rovno. Lenkai pradėjo gin- munistas. v
pašalino/ * - tis nuo rasų. Tuomet atskri- komisaru, o aš jiems atsily-į Kitą dieną atėjo raudon- įijo^Jžstarduoti savo troko.

Renkant “Tėvynės” re- Trnmnai Anifi Vi&lrn do skiečių orlaiviai ir pra- ginsiu.” Ir bolševikai tuoj armiečių karininkas mums Jie kamavosi 3 valandas, iki
daktorių pereitame <eime dėjo musu miestą bombai-paskyrė jį komisaru. Kiti “pamokų” duoti. Jis pasakė pradėjo
Chicagoje buvo du kandi- : Taro An^ŪiZs » Luani- dVot*.Jie mėtė bombas per panašus gaivalai buvo pa- bolševikiškąprakalbą ir už-, Mus vežė apie 10 mylių
datai: Jurgelionis ir Bajo- iosDrekvbtr“u-‘!ris di«nas- .GeĮžk»l10 stoty skuti teisėiais, daktarais įr baigė susukdamas: “Lai;gy- ąj gelžkelio bėgių. Pakelėj 

buvo raoja Stalinas. Jis atkar- visur matėsi būreliai susi-
T .... ^°j.° Šukį tris kartus, bet stojusių žmonių, kurie mo- 
Lenkijoj nei_vienas balsas jam nepn- gojo mums rankomis ir ver-

buvo redaktorium ir dau
giau buvo žinomas. Jeigu ne Londono radijos prane

jant, buvo lygiai 45 laips
niai žemiau zero.

OGPU agentai norėjo iš- 
viliot iš manęs Amerikos 
pasą. Sakėsi norį parodyt jį 
savo viršininkams. Bet aš 
nedaviau. Viena amerikie
tė padavė jiems savo pasą, 
tai ir dabar tebesėdi Sibyre. 
Vieni pasą paima, o kiti at
ėję reikalauja parodyt do
kumentus. Jei tik paso netu
ri, tai jie sako: “Neturi as
mens įrodymo dokumentų, 
mes nežinom kas tamsta esi 
ir negalim paleisti.”

Mane paleido tik dėl to, 
kad turėjau įrodymą, jog 
esu Amerikos pilietis ir 
Jungtinių Valstijų konsulas 
Maskvoje būtinai, totreikala- 
vo. Pagaliau tėvas nusiuntė 
Amerikos konsulatan pinigu 
mano kelionei į Ameriką, 
Bet vis dėl to išėio dar išti
sas mėnuo, iki mano paliiKH 
savimo popieriai perėjo per 
visokias bolševikų įstaigas 
ir buvo užgirti. Tačiau pini
gų jie man nepristatė, bet 
liepė važiuoti pačiam juos 
pasiimti. Iš Sibyro į Mask
vą, ir paskui iš Maskvos at
gal per Sibyrą iki Vladivos
toko teko padaryti 5,706, 
mylių kelionės. Iš Vladivos-, 
toko nuvykau nedideliu gar
laiviu i Kobę, Jaoonijon, o 
iš čia jau sėdau į Amerikos 
laivą “President Taft?’ ku
ris atvežė mane Į San Fran
cisco.

Visa įtarė.
kareivių žuvo. Civilių žmo- buvusi šalies valdžia buvo Sykį mokykloj aš išgir- 
nių taipgi žuvo šimtai. Aš suimta ir suvaryta į koncen- dau. kad komunistai arešta- 

įčiau daug lavonu visiškai tracijos stovyklas. Kiti pa- vo mano dėdę kunigą. Aš

kė, nes žinojo, kad niekas 
gero mus nelaukia.

Pagaliau suvarė mus į gy
vulių vagoną ir uždarė. Prie 
kiekvieno vagono stovėjo 
sargyboje raudonarmietis, 

ir kiti dalykai, užsimovęs durtuvą ant šau; 
* - tuvo galo. Jam įsakyta durti

aug lavonų visiškai tracijos stovyklas. Kiti pa-vo mano dėdę kunigą.
" ’ us daiktas, bėgo. Visas įstaigas užėmė nusigandau. Pas jį buvo vi- 

•eoaKtonum.; Knt; hilin demokratiins lai degė visą rasai, žydai ir lenkai, kurie sos mano drapanos atsivež-
kad ši vieu TOėdma^a^ižtikrinta? nakti* Kartas nuo karto gir‘ buvo ualeisti ® kalėjimų ir tos iš Amerikos, mano bak-

mejimas e.ąs užtikrintos. dėj()si 5^1^ sprogimai, garsiai lėkė, kad jie esą sai, pinigai ir kiti dalykai.
m* Sprogdavo vagonai su amu- “komunistai.” Niekas nieko Parėjęs iš mokyklos namo, |u\° -ęal°* J?1}1 l^Kyta durti

atvvkn mo vokiLėin nicija. Viena vokiečių bom- nedirbo, tik mitingavo ir neradau ne tik savo dėdės, ir šaudyt, jei kas mėgintų

ši aplinkybė, p. Bajoras bu- v-j nriėmus Amerikos maciau daug laYonii visiškai tracij 
tu buvęs ir seime išrinktas senatui Aneliiai remti-«ko- Baisus daiktas, bėgo.
“Tėvvnės” redaktorium, j Gelžkelio stotis degė visą rasai.‘Tėvynės” redaktorium. 
Taigi išrodo, 
buvo jam skirta paties liki
mo.

Reikia da pasakyti, kad į rikoje) atvyko 100 vokiečiu v1C1^a’, v.okleŠ
». Jurgelionio pašalinimas: karininku daboti, kad fran- , a Pa^_alke tiesiai 1 bet ir visų savo daiktų. Buvo h®?11* Vagonai nedideli, 

pavogtos mano drapanos, kalP baksai, ir į kiekvieną 
pinigai ir kitkas. Dėdės na- suvalyta po 40 ir 50 žmo
nių baldai ir pinigai taipgi nių. Sustojant traukiniui 1- 
buvo išplėšti. vairiose stotyse, . po vieną

Viskas Aš nuvykau pas policijos .. ..
vitėininką. Jo kambary pa- ĮS^limtl verdamno van- 

Vionu tiv žeme. aiu gaio orlaiviai pa- lumuuiiius is iinumu aieme mačiau visus savo dėdės , vadinamojo, fcipia-
innftnfi ‘ ‘ įsitraukė ir tada jau rusai ir atidavė komunistams, ki- baldus, paveikslus ir kitus tok’ .kurJ itirai.gerra arba-

’ ’ _______ ’įnėjoį miestą. Rusai tuoj iš- tus išsiuntė Rusijon. daiktus. Aš sužinojau, kad 5_os vietoj ir uzvalgo sausa
z-u- KT TT Amerikon uakra«čio laivu ieido pranešimą, kad jie at- Lenkijos žmonės pradėjo mano dėdė uždarytas kalė- duo"a; Traukiniui sustojus,
Chicagos Dailv \ews , • P _ .■ , • p’o iširplbėt bipdniK žmones labai nekęsti rusu Jiems iiman kaiu “liaudies nrie- 1 stotj visuomet susirenkahme«nnndentas I.eUnd <Stn. kompanijos nutarė pakelti ®J° k?e,oel oieonus zmone. laoai nesęsti rusų. Jiems jiman Kaip uauaies pne- flnvisn|.£- andriske aužė-Koiesponaenta* i^eiana 5»to- k? lg oorn, vergijos ir užbaigti bloga buvo pne savos vai- sas. Nuvykau 1 kalėjimą, }s apynnKes aparisKę. apze-

we, vadina baim^ ,. . . .. - P skurdą. Rusai dagi skelbė, džios. bet dabar šimtą sykių bet man neleido su juo pasi- ru8aJ» nęsJie
ve Maskvos Kremlių, ku- - J ^* kad p€ atėjo ginti Lenkiją pasidarė blogiau. Bet viešai matyt. girdėjo, kad cia vežami ka-

Rumuniioi neįeita «avai- nuo vokiečių. Bet vėliau jie negalėjo šito pasakyti. Apie Kalėdas 1939 me- P.1^*1?^1.; d,e Pąnjaty-
. . P* § -- mes pamatėm, kad jie pade- Visus laikraščius paėmė bol- tais rusai pradėjo visus su- kalP išrodo turtingi zmo*

—:-------------------------------- --------------- ____ ___ ___ -____ __________ nes. nors ištikrujų mes ne-

p. .jurgelionio pasannimas i kat-ininkn Hahnti kad fi-an. w j vagoną, siuntė 1 Maskvą pasveikini
pastatė į labai žioplą 
komunistus. SLA seime 
labai už jį agitavo, i 
žmogus jo; kaimidaturą
siūlė, o dabar jie priversti laiku Jungtinėse Valstijose . , ... . ...
džiaugtis, kad jis pašalintas, esą apie 130,000 karo pabė-' spi °girnų drebėjo namai n* baisiai pabrango. Visus au- 
Tikra ironija! sėliu. Vienu tik žvdu esą; z®me*,Ant. & 1° orlaiviai pa- tomobihus is žmonių ątęme ;maciau

trą pa-j ap^^či^imu, ^dabartiniuJ,or^* T pradėj°
riversti Cžlm* Junotinėse Vufctiinse <^0 sakose. Nuo bombų ilgos eiles z

BAIMES TVIRTOVE.”

name sėdi nuo svieto užsi
daręs Rusijos diktatorius 
Stalinas.

Jo straipsnį atpasakojo 
“Naujienos.” Esą:

“Iš Suomijos tas korespon* 
tienlas keliavo per Maskvą i 
Balkanų pusiausaJĮ ir matė 
savo akimis, kaip graikai mu
šu italus Albanijoje. Praleidęs 
keliatą mėnesių šitame piet
rytinės Europos kampe, p.
Stove įsitikino, kad visą Rusi- 
;->* užsienių politiką šiandien Pereitą sąvaitę buvo pa- 
diktuoja Stalino baime prieš gklydę gandų, kad Rusija
11 n teri. ................. pareikalavusi Rumunijos

• Šoviau *voždius* bijo, kad yOgtų prie Juodos Juros. Vė- 
anksčiau ar vėliau 
puls. Įsiverždamas 
ir. jral būt. Kaukazą, kur guli į 
turtingi Iki k u aliejaus laukai. į

tę vėl drebėjo žemė.

Roma praneša, kad Afri
koje italų orlaiviai bombar
davę Bengazi uostą, kurį 
anglai atėmė iš italų.

Iyango mieste, Kinijoj, 
japonų orlaiviai sugriovė 
Amerikos katalikų misijos 
įstaigą.

Hitleris jį; ]jau (Uos gandus Maskva
i Ukraina užginčijo.

atsto-Amerikos valdžios 
Hitleris tuiės kame nors lai- .Vai Filipinuose užtiko Japo- 
mėti naują žaibo pergalę.’ nijo« šnipu Įrengtą slaptą ra- 
kad Vokietijos žmonės nepa-;

šnipų Įrengta slaptą
žmonės nepa-Į rijo stotį. Stotis konfis- 

iiautų tikėję jo galybe, ir jeigu 'kuota.
.am nepasiseks artimoje atei-1 
ty.ie apsidirbti su Anglija, tai 
jisai bus priverstas susirasti 
kitą auką sawi agresijai. Kai
po sekančia auką, Hitleris yra 
numatęs sovietų Rusiją.

“Stalinas tai žino. Jisai, be

Washingtono žiniomis, 
per sausio mėnesį Jungtinės' 
Valstijos išsiuntė Anglijai 
orlaivių už $40,852,(HM). Be-! 
veik pusė jų išvežta Afrikon ' 
ir Azijon.

žmonių.

Sparmuttt Angim Viraum

anglai koncentruoja savo ginkluotas jėgas Singapuros apylinkėj, nes nujaučia, kad Singa
pūrą gali pulti japonai, šiame vaisdely matosi anglų karo laivai ir skraidomos mašinos, 
šiomis dienomis 200 naujų bombanešių nuskrido Singapuron iš Amerikos.

buvom jokie kapitalistai, 
tik paprasti Lenkijos gyven
tojai.

Iš ilgos musų kelionės ir 
pravažiuojamų vietų mes 
galų gale pastebėjom, kad 
mus veža ne į pietus, bet į 
rytus, į Sibyrą.

' Šitoj vargingoj kelionėj 
keli žmonės mirė. Vienai 
motinai mirė 2 sąvaičių kū
dikis. Moteris įpuolė isteri- 
jon, pradėjo verkti ir blaš
kytis. Sustojus traukiniui 
ant sekančios stoties ir pra- 
vėius sargui musų vagono 
duris, ji spruko pro jį lau
kan ir klykdama pradėjo 
bėgti. Raudonarmietis tuoj 
griebė už šautuvo ir nušovė 
tą moterį ant vietos.

' Musų kelionė pasibaigė 
Bulajevo miestely. Sibyre,

1 puslaukinių kirgizų krašte. 
Čia liepė visiems išlipti, su
sodino Į trokus ir nuvežė 
mus už 15 mylių į Žitovkos 
kaimą. Mus buvo iš viso 63 
žmnoės: gimnazistai ir gim-

MASKVA FABRIKUOJA
LIETUVAI ŽINIAS.

Bolševikų žinių agentūra 
‘^Elta” įdėjo Lietuvos laik
raščiuose šitoki skelbimą: 
4‘Eltai’ reikalingi speciali
zuoti vertėjai iš rusų į lietu
vių kalbą, turį literatinio ii 
žurnalistinio darbo stažą.”

Tai parodo, kad žinios 
“Eltai” yra pristatomos rasų 
kalboj, sufabrikuotos Mask
voj. o Lietuvos bolševikai 
turi tik išversti jas savo kal
bom Taip nat ir literatinė 
medžiaga. Taigi Lietuvos 
rašytojams jau nereikia gal
voti, nereikia savystovių 
minčių turėti. Už juos gal
voja dabar Stalino žvalgy
bininkai ir kitokie “specai.”

\ * r
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KAS SKAITO, KAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIBKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kaip Pittsburgho Lietuviai Minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktuves.

Publika netilpo į svetainę. Aukų sudėjo $252.50. Kal
bėjo adv. Bagočius, kun. J. Prunskus, teisėjas Eagan ir 
miesto majoras Sculley. Bagočiaus kalba buvo geriau* 

šia ir visiems
Vasario 16 d. šįmet, tur

būt, pirmą kartą Pittsbur
gho lietuvių istorijoj taip su
tartinai ir visoms srovėms “Pasaulinės 
nuoširdžiai bendradarbiau
jant (išskiriant komunis-

Dainavo du didžiuliai 
chorai.

Muzikos programą pildė 
Parodos Cho

ras,” vadovaujamas Jono 
Senulio ir A. Sadausko. An-

tus) buvo paminėtos 23 me- j tras didžiulis sudėtinis cho- 
tų Lietuvos nepriklausomy- ras buvo Maironio choras, 
bės sukaktuvės. Kad ir liud-1 kurį vadovauja Bražis.

Orlaivių Bombos

ttbp*' O

pystė,” parašyta vyskupo 
Valančiaus.)

Kad dabar rusai komuni
stai Lietuvoj nukankino 
šimtus, o gal ir tūkstančius 
niekuo nekaltų žmonių, ku
rie gal buti buvo daug ge
resni negu kun. Bružikas.

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
SLA 136 kuopa rengiasi • Laiškai iš Lietuvos ne viską 

šokti. i nušviečia.

SLA 136 kuopa rengiasi' Šiomis dienomis man te- 
prie vakaruškų, Į kul ias bus ko skaityti tris laiškus iš Lie- 

1«i bus iėy.iit^ npnasakn kviečiami nariai' ir draugai. • tuvos. Laiškuose nusiskun- 
kad iie klės buti šventais’'Nanams bus duodami už-1 džiama, kad kaip kurių 
O jis visfi sakė kad patepti! kan.džiai ° iečiai j r eikmenų trūksta. kaip tai
“šventuoiu” nebūtinai turi tures nuslPnktl- Bus progra- pbeno, odos, popieros ir ki-
buTkun kš vienuoli* arba ma ir gera muzika Pasišok’i^ dalykų- Tų laiškų auto- 

’ tL Tas gfažHs vakaras i-u iai yra buvę dvarų darbi-
‘ vyks balandžio 26 dieną.' ninkai. liet dabar jau gavę 
Kuopos pirmininkas Stasys po ne didelį sklypą žemės.

vienuolė.
Kita kun. Bružiko kvali-

nos šįmet buvo tos sukaktu
vės, bet su vilčia, kad Lietu
va ir vėl bus nepriklausoma 
ir atsikratys naujo vergijos 
jungo, nes mes. Amerikos 
lietuviai, pagelbėsim jai vi
sais mums galimais budais. '

Tokių minčių reiškė kal
bėtojai; tą patį pareiškė ir 
tūkstantinė Pittsburgho lie
tuvių publika, susirinkus į 
didžiulę Lietuvių Piliečių 
svetainę, per išneštas rezo
liucijas. kuriomis pasižada
ma remti Lietuvą aukomis.

Adv. Bagočius savo jaus
mingoje kalboje gana gerai 
užvažiavo taip vadina
miems “saulės broliams”— 
Stalino garbintojams, juo
kingoje formoje pasiūlyda
mas jiems nemokamą kelio
nę į tą Stalino “saulės rojų,”

į šventuosius e- <*erauka deda visas pastan-, Viename savo laiške pažy- 
gas. kad tinkamai prisiren-' mi, kad kaime gyvendami

Priimtos dvi rezoliucijos, 
sveikinimo telegramos.
Rezoliucijų komisija pa

tiekė dvi rezoliucijas: vieną 
lietuvių kalboje, kitą anglų ' 
kalboje. Jos telpa atskirai. ' 
Taip pat buvo prisiųstos dvi • 
sveikinimo telegramos, vie-’ 
na iš švento Pranciškaus' 
vienuolyno, antra iš Flori-į 
dos, nuo gero lietuvių drau-1 
go John M. Hustono.

Iškilmėms vadovavo Po-’ 
vilas Dalgis.

Bagočiaus kalba paveikė 
užkietėjusius bolševikus.

Gerb. Bagočius pasakė ■ 
tikrai gerą ir įspūdingą kai-' 
bą. kuri paveikė net ir už- i 
kietėjusius bolševikus. Ant į 
lytojaus teko užeiti į Lietu- j 
vių Piliečių Kliubą ir girdė-; 
ti kalbant, kad Bagočiaus i “

/ y/

s <

H
Štai kaip išrodo tos bombos, kurias orlaiviai mėto Į mies
tus. Vidurinė sveria 1000 svaru, o iš šonų—po 100 svaru. 
Jos buvo išstatytos New Yorko sportininku parodoj.

fikacija 
santi te. kad jis pargryžęs 
iš Amerikos Lietuvon buvęs 
užsispyręs prašyti savo per
dėtinių, .kad jį leistų važiuo
ti Afrikon skelbti Kristaus 
mokslą laukiniams žmo
nėms. Ten jis. girdi, norėjęs 
numirti už Kristų kankinio 
mirčia. Mat, būdamas Ame
rikoje Bružikas girdėjęs, 
kad laukiniai juodukai Af- 
į ikoje dažnai išsikepdavę 
ir suvalgydavę Kristaus mi- 
sijonierius. Todėl ir Bruži
kas norėjęs pasiaukoti juod- 
veidžių kanibalų puotai. 
Bet. jo nelaimei, jėzuitų or

gus. O ateinantį rudenį kuo-1 jie mažai ką tejaučia per-
pa surengs šaunų parengimą mainos, bet kurie turėjo ge-
savo 25 metų sukakčiai pa- rus darbus ii- daug žemės,
minėti. j tai tie labai dejuoja. Visus

--------- j tris laiškus sudėjus galima
Vieni tautininkai nieko i spręsti, kad tokiems, kaip

negali. i buvę dvarų bernai, blogiau
• .-nepasidarė. Iš įu atimti nie- pastebėti putinų k(('negalėjo

neturėjo, o jei gavo kokį
. . .. sklvpa žemės, tai jie džiau-tautminkai visur važinėjo -» - j

Teko
spaudoje Jono Valaičio pa
reiškimas. kad Brooklvno

, ,, , . . giasi. Bet kitaip via su ūki-11- prakalbas sake vasario 16 »inkai kuri ' sa.
d., bet Brooklyne prakalbu įaj . . ;jJ k£į. že.

autminkainesurenge. 
ni niekur

vie- mės. Kaimų gyventojai ma-nieko nenuveikia, - f
d&no perdėtinis neleidęs jo Kur jie vieni rengė vasario v* • i .P P* Arui,™ L Norint viską aiškiau supras-Afrikon. Girdi, tu jau per 
senas esi. negalėsi greit iš
mokti jų kalbos, todėl ne
daug tegalėsi Kristui pasi
darbuoti. Ir taip musų Bru
žikas liko nigeriu nesuval
gytas.

Bet dabar jo troškimas

16 paminėjimą, ten publi
kos buvo labai mažai. Bet 
kur visos srovės dirba sutar
tinai. tenai pasekmės geros. į

kurį jie taip garbina. Paža- pad’ariusi tikrus ste- tė keliatą kitų veikėjų pa- rašyti, kad musu SLA vice įgudęs Ue^^
deio iu kelione anmoketi •• ___ L-oikat; Įssipnaęs sietuvoje, nusųdėjo jų kelionę apmokėti 
tikriausiais Lenino ir Stali
no rubliais, skirdamas Pitts
burgho “saulės brolių” ke
lionei net pusę milijono rub
lių, žinoma, su ta sąlyga, 
kad Stalinas atsiųstų laivą.
Kalbėtojas sako: gal jus 
manęs paklausit, kur aš ga
vau tuos milijonus Stalino v wi 
įublių? Gal jus manote, kad jęaĮ|ja paV’eikUsi J. U 
n- a» kartu su Statau ples.au jfcai auįįvęs - -
bankus? Ne, kalbėtojas sa- ’ -
ko. aš už 56 amerikoniškus

buklus: ji padariusi gerą lie- kalbėti.
tuvį net iš tokio užkietėjusio! juozas Baltrušaitis sako, 
bolševiko, kaip kad

y komunistams užėmus Lietu-
kalbeti ^LA reikalais, kaip va jjs susilaukęs tos “lai-

- . . . J’ V“ kad jis norėtų matyti 40 I“. su^tieikavo, nes jo. kaipo mgS>” kad galėjęs už Kristų
kuris tarpe Pittsburgho lie- kuopa 3 sykius didesnę, j ^ce piezidento pareiga yi a numirti kankinio mirtimi, 
tuvių yra žinomas savo ru- kaip dabar yi a. ir tai dar organizacijos reika- Girdij Dievag visagaųs g.
sisknis keiksmažodžiais, šiais metais Tai geras lin- lait - - . ,, klausęs jo maldas irdavęs
kūnais jis keikia socialistus kėjimas, nes 40 kp. ir taip - ^e-inol.etV tueti, kad numirti už pasaulio
ir visus kitus, kas tik taisė- jaį yra viena g didžiausiųjų " kuO > uiP di’
vikams nepritaria. Kliubie- kuopų Pittsburgho apylin- r1 J • deliai mylėjęs.

irimą, kad Bagočiaus ” kejiaJs* Juigelioiiis yia atsi- Nežinau, ar daug klausy-
zadejęs visokių progreso ir įoj^ suprato to jėzuito min- 
pazangos §eiureu n paran- pag mane susidarė iš-

reikalams dolerį ir atsižadė- Maza^na atsisaKe Kaine- kūmų : jis nesiklauso radijo. vada ka(j visagalis Dievas,
nnnirkan 7 miliinn.K bolševizmo. tik prašęs ti pasiaiskmdamas, kad pu- neskaito laikraščių, ir šitą „orėdamas patenkinti kun.

centus nupirkau 7 mįlijomis įjįubieėių, kad jie niekam blika norinti šokti ir neno- savo streiką vadina kokia Bružiko norą numirti kanki-
nesaky^> nes kad n?‘!.kal'įM k'ausytis; belo, ta. mums nesuprantama “to- „io mirtimi^ieido rasųbol-

faiJLlfkiSrvi*°k°’i bolševikai ji išmestų iš visų Jel Jk kalbėtų, tai korespon- bulybe. 0 gerk Mazukna Lietuvą pavergti,
nes tai parodo, kiek yra vei- __v draudiu dentai neturėtų ką rašyti. atsisakė v ** --- r

ti, reikia spręsti kiek laiško 
autoriui išsilavinęs. Mes ži
nome. kad Amerikoj gali
ma laisvai politikuoti ir ga- 

Musų tautininkai ruošia- jjma vįska žinoti kas vai
si kviesti p. Tubelienę Į Cle- džio je dedasi, bet rasime 
velandą. Jie žada surengti daug žmonių, kurie dar ne- 
prakalbas ir bankietą jos žino nei kaip miesto majo- 
pagerbimui. Taipgi karštai ras būna išrinktas. Mums 
laukia ir Smetonos alpiau-j apie Lietuvos padėtį yra 
kiant. piešiama du vaizdai. Vieni

---------  į giria, kad ten yra tikras ro-
Daug lietuvių išėjo kariuo- jus, o antri sako, kad ten 

menėn. i tikras pragaras. Na. tai kam
jaunu lietuviu jau'“P™ tik6ti! Kad? I,asa,di-

patirti teisybę, 
turėtu gyventi ge-

yra labai strarapinf, ne^'ta &
josi. kad jų sunam nereikė-
tų i karą eiti. Kas link karo.!Lletuvos zemę Pa?1,mtl-
tai dar peranksti rūpintis. ... . ..... . .__Karas dar toli nuo Ameri- L,e,uv'‘ d«~kra-
kos. tu vadu.

ti “galingojo” Stalino pi
nigai.

Trumpai sakant, adv. Ba-; Ąr i§tikrujų Bagočiaus 
gocius savo kalboje sumuse kalba atvertė j v j pfotą? 
į dulkes visus bolševikų pa- ag nesįįmu tvirtinti, tačiau 
sigynmus apie darbininkų yra faktas, kad j. Ū. vardas 
‘gerovę, ir sunku buvo »’!yra aukavusių sąraše: jis 

jsivaizduoti, kaip tie sau- aukaVęs dolerį Lietuvos 
lės broliai t jautėsi kurie bu-; veikalams. O ar jis už tą 
vo šiame susirinkime kaip prasižengimą prieš Stalino
110 npsnimtm IS apmaudo' “ *---- _.r «_ 1

Demokratų Cosmopolitan 
Lyga Cuyahoga apskrityje 
išrinko pirmininku lietuvi

■ntai neturėtų ką rašyti. atsisako kalbėti kad korės- Mat Lietuva y^Kmos ta-
Bet as. kaipo korespon- pondentai neturėtų ką ra- talikų bet iki šio, tetu.

rėjo tik vieną savo patroną,
r . ~ : 7~7~; šventąjį Kazimierą, todėl
Lietuviai Susilauks Daugiau Šventųjų, dabar, ačiū Dievui, Lietuvos

Sako Jėzuite Kidykas. ^‘šveS!?,.

v . ševikai šimtais lietuvius
Chieago, 111. šventuoju. Esą kai Bruzi- kankina? ir j sibira

šiomis dienomis lankosi Suprantama, tarp tų
po Chicagos lietuvių parapi-,’alk>daTT-a> uediuų pmapi-, ^mtų nukankintų ir sušau- 
; 1 V-J1 K • iose misiias, tai per keturius: H vili atsiras ir knnitni knripjas jėzuitas kun. Kidykas.. - . R'ti raip vakaciiu ?>tų -L t —
Jisai skelbia, kad rusų bol- r L...?! .Ti? puikus kandidatai r
ševikų užpuolimas išeisiąs

savo draugijų.
Todėl aš to niekam ir ne-j a * ... - 5 .

sakau, bet tik parašau. dentas, si kartą turėčiau pa- syti. iSoho Bedievis.

Kiauru maišų nepripildysi.

Miesto politikieriam* pi-■ T p* • n p- u tnigu nekuomet neužtenka. Joną DeRighteri. DeRighter 
VLriiek kiek įu nebutu, jie J’ra Oh/? valstl^os le^sl,a-

1- pairęs atgal miesto ta; I

l Miliauskaitė, kuri prisirašė 
prie SLA 136 kuopos. Na
riai yra labai patenkinti.

jie nesprogo
Kun. J. Prunskus. kuris ■ ševikiškų draugijų, ar ne, 

nesenai yra pabėgęs iš Lie-tai ne mano dalykas.
SLA 3-čias apskritys ren-

“vierą” bus išmestas iš bol-

tuvos nuo Stalino čekistų, 
papasakojo daug Įdomių 
dalykų, kaip Lietuvos žmo
nės kenčia po Stalino vergi-

fia “Card Party.’
SLA 3-čias apskritys stro-

Sakydamas kas diena J šventuosiu^
lietuviams’ katalikam* aūt-deyynJs Pam?kslus. mažai Išeina, vadinasi, kad rasų 
leiuviams haian .am . ., valgvdav’es, m kas svar- I iPtiivn<< naveroi-gero. Girdi, iki šiol lietuviai b; • • Qave nu- pavergi-

tcturėie viena šventei ii tm i i \ c' 4 •*' mus viu tikru Dievo pului*teturėję vien^sv^^ie^ plakdavęs. Ta, esąs aiškus ma Romos katalikams.1
bet ir tas esąs negryno krau- į įrodymas’ kad kun. Bruzi-, Gaila, kad klausytojų ter- £ ĮfctSš;buto bu’> nesimatė nei vieno “Vil-

jos jungu. Apie kun. PraSs-jP18*.™^1 Pg« ?aX?1P‘r: lenk', karala,tl 
kio kalba parašysiu kito “Cą«l Paras.” kun
karta olačiau ‘ įvyks kovo 16 va’iaią, Lie-

Trisėjas Eagan ir majo-!tuv^. Mokslo Draugystės 
ras Scullev trumpose savo ;sv®tal.n®Je-.A^ OrrsL 
kalbose išreiškė viltį, kad!. Susivienijur.o darbuotojai
Lietuva ir vėl turės buti lais- geri Pri®trnal Jaa y*’a su_ 
va ir nepriklausoma, ir kad dovanoję diug gražių dova- 
Hitlerio, Mussolinio ir Sta- n^-. BeP?iino komisijos na- 
lino diktatūros turės griūti, Jabal rapestingai rengia-
ir kad su demokratijos lai-r1’kad , švedai ir viešnios
mėjimu visos pavergtos tau- butų. viskuo patenkinti. Te
tos turės atgauti laisvę. įk? gedėti, kad , svečiai ir 
Daug publikos turėjo grįžti, gestuos bus vaisinami arba-
im nebuvo vietos svetainėj.... , a ' i Šio parengimo pelnas yra

šį kartą daug musų tau- skiriamas f apskričio iždą, mylima 
tiecių, katrie nesiskubina į nes pinigų reikės sekančiam rla 
parengimus, gavo skaudžiai gįA seimui. t31-
nusivilti, nes atėję kiek vė> i —------- ko, mes dabar už jį meldžia-j j .i- i -i-.
liau jau negalėjo i svetainę' SLA 40 ta. parengimu mės. bet neužilgo gali ateiti!kvailystes jiems 
įneiti; turėjo grįžti atgal, ir gerai pavyta, tokis laikas, kad P>ie jo;“’ „„ .,
tai daugiausia teko nusivilti Vasario 23 d, SLA 40 (Bružiko) melsimės. Tai: “ ; . '- ',2'oka'Į .. .. Į,,
pittaburghieėiams. nes jie kuopa buvo surengus vaka- reiškia, “tėvelis” Bružikas ”7 niekas neirilėtu narakv-'ti?? V?isvi- ir ii lieinvi'ii 
vietoje gyvendami j»vėlą- rienę Lietuvių Mokslo Drau- bus ataauktas šventuoju. R- į. ■ R Rk - jėadtislšvenčiausių teisių prie savy'-
vo. Laimingesni buvo is toli- gystes svetainėje, ir reikia eina. kad musų jėzuitai yra t*;jvi. * 1mėmių apylinkių: jie atva- pasakyti, kad ji pavyko vi- pilnai patenkinti, kad bolše-; vuuįnt5e Kidvko pa- nePn^dmmgo gĄAe-
žiavo nesivėluodami. Sve-sais atžvilgiais. Visi gražiai vikai Lietuvą pavergė. Lie- 'moi^Vaš nradėiau abeioti i -,ik;i^ hutu lktuviama tainė misipildė kimštinai 20 pasilinksmino ir aš manau, tuva si^ilauks šventųjų kan- "Į. ; 20 šimtmetyje’ kb
<idėiiE Vėliau atėiusiems neiti Lietuvo* ’pav^ge^atain^usu ar šimtmetyje, kada į ninkus'’ nušvilpti nuo estra-
č"iueju . Vėliau atėjusiems pelno. , Pa\®^gę» tai mu. ų «enoie Lietuvoie Ro- dr* ir tir«iiw na«akvti kadlėto jieškoti vietai skiepe ir, Kuopos pirm A. Vaino- katalikai ir skuratast. ktinisaiJtikl.ai j^’vietM»mišėHų namuoi
ku*’, 'tu* (garsiakalbiai vi- i ius pasakė keliatą gera ,zo- • ragindavo savo parapijonus Jeigu jie nori tokias nesą'
surbuvc^rileti ir skiepe, tai džių apie SLA ir pakvietė bus jau kas kita. plaktis. Ypač taip darydavo mones skelbti, tai lai va
«’ tena! sėdėdami girdėjo vakarą vesti Juozą Virine- Jėzuitas kunigas Kidykas prieš Velvkas, didžiajame --------------
kalbėtojų kalbas ir chorų ką, kuns taipgi tarė keliatą aiškina ir kodėl jėzuitas įęetverjfe ‘ jr Pėtnyeioje.
dainas. įžodžių apie SLA ir persta-’kun. Bružikas turės tapti (kiūrėk: “Žemaičių Vysku-

tuvis.
rasai

Red.) Bet dabar, kai- 
komunistai

mes” štabo redaktorių.
jau visiems žinoma, tikrai

Jie
butų paspaudę šitam

šaudė, tai. girdi, ateis laikas ... , , . o
kada ir lietuviu taute sūri-i ’?*1 jo Piepa.airs apm Bru- mento

argu
rasų bolševikų 

sugalvojęs

musu

ryba pradėjo verkti, kad 
trūksta pinigu miesto išma
tų pašalinimui, ir šis depar
tamentas sustojo veikęs. 
Bet kai gyventojai pradėjo 
nerimauti, ir sveikatos de
partamentas pradėjo pro
testuoti. kad išmatos verčia
mos į ežerą, iš kurio miestas 
ima vandeni, tai miesto ta
ryba nutarė pakelti mokesti 
už vandenį. Taigi, dabar 
mokėsime po 18 centų dati-

kad susilaukė tokios veik
lios narės. Ji apsidraudė į 
abu skyrių, pašalpai ir po
mirtinei.

Mirė pora lietuvių.

Mirė Pranė Pasaveckienė 
nuo 6715 Edna avė., sulau
kusi 73 metų amžiaus. Liko 

giau už kožna tūkstantį pė- trys dukterys ir daugiau gi
dų vandens. Vanduo ir taip minių.
jau buvo pabrangintas, 
dabar bus dar brangesni*.

o

Apsižiūrėjo pervėlai.

Kada H. Burtonas buvo 
miesto majoru, tai vietos 
spauda jį kėlė i padanges, ir 
tiek iškėlė, kad iis tapo iš
rinktas į Jungtinių Valstijų 
senatą. Bet dabar ir tie pa

te Martinas Račkaus
kas nuo 1580 E. 26th st. Li
ko sūnus ir dvi dukterys.

Jonas Jarus.

PASKIRTAS TEISĖJU.

per kuria lietuviai susilauk-i yie.nosPara.P^! ' -^menkoje kunigai nesisarmatija tokias 
šią daugiau šventųjų. ; į kitą, Bnizircas paliKęs KoKr nesąmones savo parapijo-

žai do.nė- kreip*. Tiesa. 
Burtonas ir majoru būda
mas “politika varinėjo.” ta
čiau tie patys laikraščiai ii 
aukštai kėlė. Kodėl? Todėl, 
kad turėjo iš to naudos. 
Mat, laikraščiai vis nori. 
kad majorus rinktu ne pilie
čiai, bet laikraščiai.

čia matome finansų ekspertą 
Jercme’ą Franką, kuri preziden-

žiuoja į Afriką kalbėti lau
kiniams jodukams.

Girdėjęs.

Automobiliai užmušė 
30 žmonių.

Clevelando trafiko nelai
mėse nuo pirmos šių metų 
dienos žuvo jau 30 žmonių.
Pernai per ta jiatį laiką žu- tas Rooseveitas paskyrė Apelia
vo tik 13 žmonių. ‘ ‘ rinių Romų teisėju

ples.au
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Rupimui Karo Pabėgėliai*

Penkta* Poslapis

APIE CHICAGOS LIETUVIŲ CHORUS
Moterų choras 
Icar** parodė

‘Šakar-Ma- nuo gatvių cigarų ir cigare* 
tų galukus ir juos ruko.

Prieš keliatą metų Chica* Tai nabašninko kun. Vai* 
gos priemiestyje Roselande čiuno žodžiai. Tai tokį pa* 
būrelis veiklių lietuvių mo- liudymą jis davė savo išauk* 
terų susiorganizavo į chorą lėtam jaunimui.

Bridgeportejv. Jurgio

choras hov^jo susimoki-
no dainuoti liaudiškas dai- b . J bei ta veikti 
nas ir ėmė greit pasižymėti * • •• . Jj:™,.
bei garsėti. Jis būdavo kvie- ^“4^" Be
čiamas j piknikus, balius.
radto programas. prakalbas . P,

ma. O tai dėl to, kad jie nie*
Pagaliau tas “šakar-Ma* ko nebeveikia. Bet reikia 

kar” choras susilaukė ir pa- pasakyti, kad ir šv. Jurgio 
mėgdžiotojų. Įvairiose ko- parapijos ehoras jau silpsta, 
lonijose įsikūrė keliatas pa- Šįmet buvo pasigarsinęs sta- 
našių liaudiškų chorų. Ra* tysiąs operetę “Kaminakre- 
dangi į juos dėjosi moterys tis ir Malūnininkas.” Bet 
laisvų pažiūrų, tai lietuvių dabar jau nutilo. To choro 
Romos katalikų bažnyčios rengiami metiniai koncertai 
kunigai į juos ėmė šnairuo- išeina visais atžvilgiais silp
ti. Tas nepatiko ir parapijų nai; ir žmonių mažai į juos 
vargonininkams. Mat, tie tesusirenka, ir programos 
chorai darė jiems konkuren- silpnai išpildomos, šokiai 
ciją. Todėl kaikurių parapi- taipgi nesiseka. Per šių me- 
jų klebonai ir vargoninin-tų metinę parapijos vaka- 
kai ėmė tverti tokius liau- rienę tas choras turėjo iš- 
diškus chorus iš davatkų, pildyti programą. Susirinko 
Jie pamatė, kad iš tų chorų tik pusė choro. Per Kalėdas 
yra keleriopa nauda: para- tas choras turėjo pasirodyti 
pijonkos sulaikomos nuo bažnyčioj, per iškilminga- 
prisidėjimo prie tautiškų «ias mišias. Bet ir tada veik 
chorų ir išpildo dali bažny- pusė choro nedalyvavo. Sa- 
tinių programų. ko. kad tarp choristų ir kle*

Tokie senesniu moterų H^.sobdarumo, to^
chorai pasirodė ‘ liaudinį ?eI choristai savo klebonui 
dar ir kitu žvilgsniu. Mat krečia. O to solidaru-
reguliariškieji parapijų cho- mo ”®l<a. !°’
rai, kurie dabar susideda iš na® vlsai neįvertina choro
čiagimusio ir augusio jauni- Pastangų.
mo. neprogresuoja. Ne tik Paprastai, klebonai ren- 
kad neprogresuoja, bet dar- gia po keliatą balių ir kon- 
gi eina atgal.. Apie jų viešus certų savo parapijų naudai; • j • v • x a . . *11 • • 1

New Have*. Ceaa. Gerb. “K.” į 
Redak. Duokit vietos link tilpu- 
sios mano korespondencijos j 
“Kel." num. 5.

Ten buvo paminėta New Ha-' 
veno lietuviu apsileidimas ir bu-: 
vo pasakyta, kad ir DLK Vy-' 
tauto draugystės valdyboje yra! 
“stalincų,” nes padarius man į- 
ne&imą surengt New Havene 
Lietuvos nepriklausomybės ap- 
vaikSčiojimų atmetė. Kad DLK 
Vytauto draugystėje yra žmo
nių, kurie priklauso prie komu-< 
nistų. tai nereikia nei ginčytis, t 
Reikalui esant galėsiu prirodyt! 
ię jų vardus. Suprantama, jie’ 
dangstosi LDLD raidėmis, ki- • 
taip pasakius, bijosi parodyt sa
vo veidų, bet tikrenybėje jie- 
veikia prieš savo brolius Lietu
voje su visais komunistais 
kartu..

Gal negana tinkamai buvo: 
pasakyta kad veik visa DLK: 
Vytauto Dr-stes valdyba susi į 
deda iš vienų “stalincų.” Todėl 
tų valdybos narių, kurie su ko
munistais nevaro agitacijos kad 
Stalino saulė Lietuvą apšvietė, 
aš atsiprašau. Bet priežastį tam 
pasakymui davė atidarant susi
rinkimą gruodžio 15 d.. 1940 m. 
“šapkas daloi.” Tiems Draugys
tės nariams, kurie nėra Lietu
vos pardavikų eilėse irgi nėra

čia matosi New Yorko žydų susirinkimas Europos karo 
pabėgėliams remti, iš kairės kalba žydų vadas Dr. J. B; 
Wise. šalia jo klausosi Jieva Curie, pagarsėjusios radiju-: 
išradėjos duktė ir rašytoja, kuri taip pat yra pabėgusi 
(iš Francuzijos) nuo karo ir dabar randasi Amerikoj.

WATERBURIO MAJO- pusdolerių dirbėjus ir pla- 
RAS ATSISĖDO KAI**- į tinto jus. Somervillėj buvo 

J1MAN. ! užtikta jų dirbtuvė. Pajutę
i pavojų, meistrai paspruko.

Farmeriai Reikalau
ja Sau Dalie*. PAJIEŠKOJIMAI
Amerikos farmerių lydė- _ leonas glodenis. senas South 

riai pareikalavo, kad is ski-iSSSS“ -k&jK
įiiamų krašto apsaugai pini-j g**” ofis* ->° adresą- 
i į?tl l)UtU paskllta lt faime-l Pajieškau mus apielinkės žmonių 
liams kokia noi’s dalis. Far-;su ^art“ ‘rražias .bažnyčias
m6liy S^JUngOS prczidcnt&s^piįonų. Aš gavau nuo tų paiapijonų 
O‘Neal nurodė, kad Kon-įlaiškus « Lietuvos. <3>
giesas yra paskyręs krašto Į 77 w. 47th st., xw York <ity. n. v 
a p augos reikalam* 15 bilio- —----------------------------r----- --
nu dnloi in het vki tie nini 2.. ieškau JUOZO PRIEpGINTO, nu uoieuų, oet VISI tie pini- jnaį gyveno Detroit. Mich; ir vra 
gai numatoma išleisti fabri- j “Keleivio” skaitytojas. <

ži.,,! Pajieškau motinos brolio TELES- r«?n ams ir iu dai bininkanib. foro daknio. girdėjau 14.1 jis gy. 
Taip neprivalo būt. jis sako. Yena Philadelphia. pa. jo šunus se- 
r armėnai irgi turi ką noi’s atsišaukti. -
iš to gauti. Valdžia turėtu Jį:;škau, Adolfo sirei

.a--.: _ . 1 " KOS, girdėjau kad jis gyvens* kietu.nU atytl noi’s aukštesnes ju antrliu aoietinkėje: taipgi švoge- 
kainas farmerių produk- rio Juozapo stasiulio. Prašau 
tams. , visu atsišaukti, arba kurie žinot kur 

! jie randasi, pranešk it jų adresą, bu- 
, siu dėkingas^ John Linkus <2>

Gemiantovvn, N. Y.

ko pykti, jeigu tikruosius ko-1 Per 5 ®etu» J“ «• «•▼<» *eb-tačiau neilgam, nes tuoj bu- 
1 rab pavogė $3,500,000. 'vo suimti Troy mieste, New

•. r> I Yorko valstijoj. Jie vadina-p«eių sąvaitę Connecti- si. AcoIeto> LiJpman ,r 
cut valstijos kalėjiman atsi- —vienas italas ir du žy-
sėdo 15-kai metų buvęs Wa- ’ dai.
terburio miesto majoras

munistus pavadina tuo vardu. 
Jeigu kuris česnako nekremta. 
tai juomi ir nesmirdi. Mes lie
tuvius komunistus smerkiame 
už pardavimą savo tėvynės Lie
tuvos Rusijos bolševikams.

K. Blažaitis.

Gerb. Draugai: Atleiskit, kad 
negalėjau anksčiau prisiųst už 
“Keleivį,” turėjau daug rupes-

Frank Hayes, kuris per ,5 
metus su kitais miesto poli
tikieriais pavogė $3,500,000. 
Jis buvo nuteistas jau senai, 
bet apeliavo i aukščiausį tei-

Čio, mano žmoną mirė, tai nega-j _ . ,. ...
liu niekaip Su ua. todėl bausmes pildy-
ku siunčiu ir prenumeratą. Ir aš! mas buvo atidėtas.

. ^a..„ „ . ,a galėsiu 8U jum.'s! Kartu su Hayes’u atsisėdo
pasirodymus" visH mažiau te- Ant'tųvfeų^rių’ir koncer-' ir 8 kiti P°htikieriai, kurie
siinrrii Tip rnorai tiesino tu nnnrm vin verpiami nm- • * _ qii nm susitari kartu vno*psu juo susitarę kartu vogė 

žmonių pinkus ir dalinosi. 
Martinas Stabtagb, Al dideli vagys paspru- 

Pittsburgh. PaJho. Vienas jų yra Damel J. 
___________  j Leary, turtingas bravorinin-

, ... . . SScnurtan. Pa^ Gerbiamieji:—i has ir buvęs Waterburio
savo plaukus gražiai susi-1 miesto kontrolienus. Jis yra
trarMi- kas Pabaro extra .,^ ; s nuteistas kalėti nuo 10 iki

15 metų.

ągildi. Tie chorai tiesiog ty chorai JTO yerčmmi pro- palaidot, tautiško-
krinka. Rodos, jie turėtų bu- gramas išpildyti. Supranta- > „ -
ti pavyzdys kitiems. Juk ma, choristai eidami antį 
prie jų priguli jaunimas ir scenos dainuoti turi savo! 
j"ie turi nuolatinius, nepras- drabužius tinkamai prisi-* 
tai " apmokamus vadus— rengti, o choristės turi da ir | 
vargonininkus. Į juos rašosi savo plaukus —~ ’ “—2
vaikinai ir merginos, išėję tvarkyti, kas ----------------------- -- . .... . . .a ..
parapijų mokyklas, kurias išlaidų. Klebonai iš tokių J.,n! uz. . nes tuPeJau
veda “seserys kazimierie- koncertų padaro po keliatą Į hudną laiką. Atskyrė nuo ma

jaunimo negalima nei tinka- tydami, kad jų pasiaukoji , .. . . 
mų parapijoms choi-ų sulip- mas nėra įvertinamas, cho- 'v,oniul 
dyti. ristai tiesiog krinka.

faktas.Štai vienas

i tis.
musų amžina atmin-

Ona Zabrickienė.
SUĖMĖ PUSDOLERIŲ 

DIRBĖJUS.

BERLYNAS SPAUDŽIA 
GRAIKUS BAIGTI KARĄ

Sutraukę Graikijos pašo- 
nėn 150,000 kareivių armi
ją ir 1,700 orlaivių, vokie
čiai pradėjo daryti visokį 
spaudimą, kad graikai baig
tų karą su italais. Jeigu grai
kai tuojaus padės ginklą, tai 
Hitleris užtikrina jiems la
bai “lengvas” taikos sąly
gas, būtent, jiems bus palik
ta visa Graikija, tik kai ku
rie strategiški punktai, kaip 
Salonika. turės atitekti fa
šistams. Bet graikai kol kas 
nerodo palinkimo tokiomis 
sąlygomis taikytis. Jie sako
si galėtų kalbėti apie taiką 
lik tada. jeigu iš Albanijos 

Jeigu 
nesi- 

to-
liau. “Mes parodėm pasau
liui kaip reikia už laisvę ko
voti, ir mes esam pasiryžę

FRANCUZAI KETINA
VARTOTI SPĖKĄ. i Pajieškau brolio FELIKSO STfcC- 

i K IO, paeina iš Kražių miesto. Rasei-
Francuzijo* Žmonės l)a- '.;.iu aPshr- metais trumpą laiką

, J J,s ir.vveno Bostone, paskui dingo ir
dalija, nes okupantai atėmė nieko apie jį daugiau negirdėti. Ku-
iž ju duoną.. O iš kitur par-
Siveztl duonos franeuzai ne-; Mrs. Olimpia Bukauskas, 
gali, nes anglų blokada ne- i s Trlmount plae-e- SO. Boston. Mass.
praleidžia. Franeuzams tai į paiieškaU kaimyno vinco dam- 
išl'odo nepateisinama. To- Į SAVięiAUĄ, iš Lietuvos paeina Ma- 
dėl jų valdžia šią sąvaitę
pasakė, kad ji vartosianti 
savo karo laivus laivams ly
dėti. Jeigu anglai maistą 
stabdys, francuzų karo lai
vai turės anglus šaudyt.
Frie to franeuzus labai kur
sto vokiečiai. Anglai gi sako 
taip: mes mielu noru pralei
stume francuzų maisto lai
vus. jeigu franeuzai galėtų 
mums įrodyt, kad tuo mais
tu nepasinaudos vokiečiai.

Kuo tas ginčas pasibaigs, 
da nežinia.

Sveikata—Brangiausi*
Turtas.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA UGON1AMS

Pamokins būt Sveikai*.
Gydymas visokių ligų Šaknimis,

Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk
lomis lr. Lapais. Joję telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartotu 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųstu 
Kanados doleris dabar tik 85 centai.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
24* W. Faartk St- S*. Kastan. Masa.

Tai ve kokie dalykai de- i UŽSAKĖ DUJAKAUKIU! 5?vai.tę- sl?Į,t?sius i tolp reikia už lais-
• z-uj___  »? a. js.. « ! agentai Bostone į ve mirti, pasakė vienas

pradėjo gaudyt netikrųjų aukštas graikų vadas.Praėjusią žiemą teko būti dasi Chicagos lietuvių Ro-j CIVILIAMS ŽMONĖMS, 
Cicero švvivero sv. Antano parapi- mos katalikų bažnyčių para-1 Kara deimrtampntasWa- 
jos salėje, kur buvo vaidina- pijose. Laime, kad laisvų i^inetone uaskelbė kad kai’dfetr' >mas
šventosios gyvenimas. Vai- kelią savo liaudiškais cho-įd t i^Vvims naramin- 
dino vien jaunos merginos, iais. Dabar ir parap jos
tai yra, merginos lošė ir vy-|liks be chorų. Jaunųjų vietų y cn,l^,ns ®
ru roles. Po vaidinimo kle- turės vėl užimti seniai. J
bonus kun. Vaičiūnas sakė 
prakalbą. Jis išgyrė mergi
nas, o vaikinus nupeikė. Va. 
sako. kokios geros musų 
merginos; jos ir vyrų roles 
gerai atvaidino. O va, kokie

Choristas. LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
ŠVEICARIJOJ.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ u. ...........................▼ vriuiEAeiAaB Mums praneša žmones is
ŽYDĄ patikimų šaltinių, kad Švei-'

e________ ___ _  v ________ Olandijoj pereitą sąvaitę carijoj ‘neužilgo pradėsiąs;
musų parapijom vaikinai: buvo parireiškusios riaušės chi laikraštis, skiriamas Eu-
■lio iincroio nriairloti n o t nvip pllCS VoklCClUS. AlUStCPllS* lOpOjC gyVOIUintlClTlS llGtU*

mo mieste daug žmonių bu- viams. 
vo suimta ir vieną žydą vo-

jie tingėjo prisidėti net prie 
tokio gražaus švento veika
lo vaidinimo! Girdi, munj 
vaikinai tik štovinėja ant 
gatvių kampų, blevizguoja, 
praeivius įžeidinėja, renka

kiečiai tuojaus sušaudė, o Amerikiečių Draugija An- 
kitus nuteisė po 10 metų ka- ?Jljai Remti nusiuntė viso- 
lėjimo. I a,ų reikmenų Anglijos žmo

nėms jau už $4,000,000.

Amerikiečiai Kanados Aviacijoj

Siiio du jauni amerikiečiai. T. R. Maguire is New Jerney 
ir G. C. Daniel iš Hansas. įsirašė Kanados aviacijon ir šio
mis diemunis jau išvyko Anglijon kaip paruošti lakūnai

_ _ ini'i'iiu
palengvinimų 
~nų raumenų

_____ „ ir šiaip raa-
r TlVn VMIU lINUmil SU

---BBimcingRR IlTli-. vmcuiidb mnKMuiB pi*
----- Viri 17 ndHJoaų bon-
jaa Kpardaota. Todėl neiti-

«»**»*|ws Ir JUV DOTiKuTę
tealdte Paln- 
Mlž

PARDUODU LIETUVIS- i 
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud-' 
galviai, gclton- 
galviai ir balt
galviai. Pririun- 
riu į visas dalis 
Suvienytu Vals
tijų ir į Kanadą. 

GBO.
BGN POKAITIS 

52* Wik^u St, 
.Vaterbury, Cun.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas-.

Hitleris skelbia mažoms tautoms “laisvę."
(Iš Kalendoriaus į

Kalendoriau* kaina “Keleivio” Skaitytojam* 25 centai.
Pinigu* galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliai*, arba suvyniot kvoterį į popierėlį ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Broadway, Bsatea, Mas*.

SVARBI NAUJIENA
DĖL TŲ, KURIE SERGA 

IR NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio SPECIAN 
HERBS K. A. Tik ką naujai išrastos. 
Toji gyduolė gerai veikia. Suvalnina 
kad ir kiečiausius vidurius. Reguliuo
ja ir taiso vidurius, išvaro gesus, 
stabdo skaudėjimus po krutinę ir šo
nuose. valo kraują, stabdo galvos 
skaudėjimą ir galvos svaigimą. Re
guliuoja šlapumą, gelbsti gerai dė! 
inkstų ligų ir strėnų skaudėjimo. Pa
daryta iš daržovių ir žolių, neprilygi
namai geresnė už visas kitas arba
tas. Ji padarys tokį darbą, kokio jo
kia kita gyduolė iki šiol nepadarė. 
Garantija: pinigus sugrąžinsime,
jeigu jums nepagelbės. Be to, ji labai 
pigiai kainuoją, tiktai 3**e. už pakelį. 
Penki pakeliai už 1 dolerį, arba 10 
pakeltų už du doleriu. Pakeliai vidu
tiniško didumo. Už galit pasida
ryt .geriausių gyduolių dvi kvortas ir 
daugiau. Taipgi turiu laitai gerų vai
su. nuo Reumatizmo, Neuralgijos. 
Nervų-lšgasčio. Pasiunčiamo per pil
stą visur. į Kanadą pasiunčiamo 1 
[takelius už ¥1.25. Pinigus malonėkite 
pasiųsti iš kalno. Adresuokit taip:

KAZKI.I.’S BOTANK’.U. UO-. 
Holanic llruggisls—Herb Specialists 

2« W. RROAPyVAY.
SOUTH BOSTON. MASS.

I riampolės apskričio. Veiverių vals
čiaus ir kaimo. Jisai pats lai atsišau
kia. arba kurie žinote apie jį kur jis 
randasi, malonėkit man pranešti, už 
ką tariu ačiū. Aš gavau laišką nuo jo 
brolio iš Lietuvos.

Ai. Gudauskas , .
P. O. Box 322, Georggtoįvn, Iii.

APSIVEDIMAI
Pajieškau merginos arba našlės ap

sivedimo tikslu, nuo 28 iki 43 metų: 
aš pasiturintis biznierius, našlys. 4$ 
metų. Prašau su pirmu laišku prisių
sti paveikslą, turi būti teisinga. (1) 

John Kuzma
8476 St. Aubin st., Hamtramck Mich

Reikalinga* Darbininkas
Tarp 22 ir 44 metų amžiaus, nevar

tojantis svaiginančių gėrimų, mo
kantis dirbti prie vištų ūkio ir galin
tis pataisyt kas reikia. Geram vyrui 
geras atlyginimas ir gera vieta dirb
ti. Darbas pastovus". Rašydamas laiš- 

į ką paaiškink kiek turi patyrimo ir 
į kiek nori algos. Adresas:
I JOHN STEVENSON

298 High st.. Randolph, Mass.

Reikalinga* Darbininkas
Prie farmos datbų, farma hedidelė, 

karvių melžti nečeikiiC Pjųįeidauja- 
mą kad atsišauktų senyvus žmogus.' 
Rašydami pažymėk it kiek norit al
gos. Už mėnesio darbų. .;

i AIex White <2)
R. F. D. 2. Thomaston. Cono. ' 

--------— ' ■ _ '---- , — .— ;*■■---- ---- ---- * ■>
Jieškau Partnerio

Kuris norėtų eit į vistų, turkių tr 
žąsų biznį. Ūkis arti prie miesto, 
galima daryt gražų gyvenimą. Pa
geidaujama viengungis ir pabuvęs 
vyras; reik turėti ir pinigų. Plačiau 
paaiškinsiu |ier laišką. E. S. (2) 

151 Sycamore avė., I.ivingston, N.J.

Petronėlė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

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

SVARBUS IŠRADIMAS
TK1JV Ri ši V GYltUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
No. 1. Nuo Dantų Gėlimo, for Tooth

Ache. Irritations and llardening of 
the Gunts. Prašalina dantų skausmą, 
užsivietryjimą, sustiprina smegenis.

No. 2. Miraele M. J. S. Salve. Nuo 
senų ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
Pilės, nuo sutrukusių rankų ir kojų 
ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir 
negalėdami prašalint. |>abandykit tą 
mostį.

No. 3. M. J. S. Salve nuo Rheuma- 
tiškų skausmų kojose, rankose, jo
čiuose, sprande, nuo užsišaldynio ir 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums 
prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik 
Sl.tMt. Siųsdami pinigus adresuokit 
taip: MAT J. ŠVILPA

Miraele Ointment
P. O. Box 1193, Hartford, tonu.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

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

BROCKERT BREWING C0., hc.
TELEFONAS •t LAFAYETTE ST, 

WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mas*. Tel. SOUth Boston 2271.



teita* Poslapis

Sveikatos Kampelis
SVEIKATOS KLAUSIMAI jo dar Lietuvoje linus rau- 

IR ATSAKYMAI. ’ nant. arba da pirmiau. Taip
gi gali būti, kad dabartinis 
lanku užtirpimas kila iš ki-Ats&ko Dr. D. Piika.

Ašarų Vainikas.
Jurgi* Baltrušaiti*.

Jau pakalnėn saulė nusirito,
Rimsta kas kovojo, verkė, gynės— 
Sveikas, slenksti poilsio pelnyto, 
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!

Klausimas: Aš turiu goi- tų ligų. nuo kurių dabar gy
leli jau šeši metai, esu labai daisi. Čia tamstai reikia ne 
nervuota ir galvą skauda, vaistų patiinimui užtirpusių
Aš geriu vaistus nuo goite- rankų, bet 
rio.

10 metų atgal aš sirgau 
tulžies uždegimo liga. Dak
taras liepė saugotis su val
giais. Tai taip ir darau. Bet 
dešinėj pusėj vis negerai.

istematmio gy
dymo. kuri tik tamstos dak
taras gali nurodyti ir vaistų 
prirašyti.

“Mercurochrome" dėti ant 
dantų kas nakti negerai. * 
Jeigu dantys nėra tvarkoje

Tylios erčios niaukias,
Į lizdus vėlyvos kregždės 
Ir širdis jau ryto pasiilgsta, 
Kibirkšties stebuklo pasigenda...

Man rankos labai užtirps----- ištrupėję, išgedę. kruta—
ta, labiau dešinė. Būdama tamsta geriau nueik pas 
Lietuvoje linus raudavau, o dantų daktarą ir duok juos! 
nuo linų rovimo rankos la- pataisyti, arba leisk juos iš- 
bai užtirpsta per 30 ar 4C traukti. Apie dantis tamstai 
dienų. Amerikoje gyvenu geriau galėtu patarti dantų! 
jau 19 metų. Ar nėra nuo to

Jau rūkais, vos regimais, aptraukta, 
Kloja žemė savo tamsų plotą—
Daug ko, alkstant, dieną nesulaukta, 
Daug ko, vargstant, prarasta, nustota.

Ten, kur slinko gelsvos; rausvos burės. 
Lieka aukso vien siaurutė juosta— 
Atsivers nakties žvaigždėtos durys, 
Greit, laiveli, rasi tylų uostą...

.laktatas.
vaistų'.'

Ar vra gerai uždėti “mer- 
eurochrome” ant dantų ei
nant gult'?

Man kartais užeina tai 
šilima, tai šaltis per nugar
kauli. o nakti burna ir nosis 
labai išdžiūsta.

Dėl šilimos, šalčio, burnos I 
džiovinimo ir kitų aukščiau 
minėtų ligų tamstai reikėtų 
;>agulėt ligoninėj.

Klausimas: Aš esu 48 m.
amžiaus. 5 pėdų ir 3 colių 
aukščio ir sveriu 135 svarus.

Atsiprašau, kad taip daug Degtinės nevartoju ir neru- 
pnrasiau. bet malonėkit at- kau: turju ^era apetitą ir 
leisti ir paaiškinti per “Ke- viskas gardu? vaįgau daltžo. 
leivi mano niausimus, uz veg vaįsius jr vištieną. Bet 
ką busiu dėkinga. As esu .1 man jaį>aj užkietėja vidu- 
melu- -'L J- riai. Buvau pas daktarą ir

Atsakymas: Tamstos gy- darau kaip jis liepė, bet nie- 
venimas. taip sakant, eina kas negelbsti. Taipgi širdis ‘ 
‘‘erškėčių takais" — nuo Ii- tankiai muša ir dažnai skati
nu rovimo Lietuvoje i gar- da.—“Kel." skaitytojas, 
binga amžių Amerikoje. .. , ,
Jauna būdama, neabejoju, . Ąt#akymas: Tamstai bū
damas dainavai, bet dabai 7n,ai iei^la nueti pas gerą 
jau skausmais dejuoji. Bet ;laktar?- ne pa? specialistą, 
kaliu reikia ir pasidžiaugti bet pas bendtoa medicinos* 
kad tamsta savo amželiu P/aktikantą (general pract;. 
pralenki daug' lietuviu ir vis tionei of medtcinel. kad jisį 
da kopi tolyn ‘ ta™st« išegzaminuotą ir pn-

Dabar apie tamstos ligas. iasytu tinkamus vaistus. Bu-j
Lietuvoje “goiteri” vadi- fSJ'ia S«lla* ka?. J* i

na “Basedovo liga" arba '!ktu.m nu?iu ’ I«onl.nf <*•*!! 
“struma." Ji turi ir kitokiu ir nors menesiui j
pavadinimu. Jos taipgi vra papilieti- Pagaliau, nueik 
keliatas rusiu. “Goiteri?" "“.R8 y™:

Žinau, pažįstu, seną bakūžę—
Kampai sukniubę... šernai jlužę...
Langai pabalę, lyg užsimerkę,
Tartum ji liūdi ir tyliai verkia,
Tartum stebėti, ką žemė rodo.
Našlaitei vargšei jau atsibodo...

Daiže palinko kryžius ir svirtis,
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis—
Kreivai įlinkęs, apdaras blogas,
Ją tebegaubia lopintas stogas.
Tik smilgų pluoštu vis pasišiaušęs,
Nes daug jį vėlė viesulo riaušės...

Kur buvo trankios vaišės ir puotos.
Vien ny}riai girgžda grindys nešluotos... 
Kur jaunas džiaugsmas lydėjo puošniai. 
Saugo bakūžę kerpėti gluosniai,
Tinklu užklojo voras jos langą,
Svečių vežimai jau nebežvanga...

Kurčia motutė jau nebegirdi,
Kas glostė, burė. jaunystės širdį—
Tik šniokščia šilo lapai atsargus.
Kad nepabustų senė, pavargus,
Kad, šlamant skardžiai auštančiu rytu. 
Jos slapto sapno nenubaidytų...

būna gydomas vaistais ii 
operacija. Tamsta jau var
toji vaistus nuo “goiterio” 
ir reikia pasitikėti, kad dak
taras žino ką daro. Jei bus 
reikalas operaciją daryti, jis 
tamstai patars.

Skaudėjimas dešinėje pu
sėje gal paeina nuo tulžie:

reikalas.Klausimas: Malonėkite
patam’, ką aš turėčiau dary-. 
ti dėl kojų. Man labai skau-j 
da keliai, kulnys ir pirštai, i 
ir sustingsta.—J. L.Atsakymas: Iš tokio!

paeina nuo tulžies, trumpo aprašymo mažai te-• 
bet gali būti ir nuo ko kito. galima ką pasakyti apie' 
Reikia, kad vietinis dakta- tamstos ligą. Reikia manyti, 
ras tamstą išegzaminuotų, kad tamsta sirguliuoji “rau- 
ištirtų ir gal pasakytų, kodėl matizmo” liga. Tamstai vis- • 
ten, “dešinėje pusėje vis tiek reikia nueiti pas vietini 
negerai." ir kas reikėtų da- daktarą arba i ligoninę, kad 
ryti? įgauti receptą vaistams nuo;

Kaslink rankų užtirpimo. skaudėjimo; kartu tamsta 
tai tamsta gal turi seną reu- pasiteirauk plačiau ir apie 
matizmą. kuris gal prasi dė- savo ligą.

Ir pūgos barstytas ir viesulo šluotas,
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas— 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per reta beržyną, pro vienišą jievą,
Pro dyklaukius, pelkes per pūkas i 
Daugybės klajūnų pramintas, bet

Jo tolį užburtą likimas jam lemia— 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę. 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis,
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys,

Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai.

Jis sveikina lygiai ir seną ir jautą,
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna— 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną— 
Visiem, kad šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias jieškoti ko stinga, ko trūksta...

Pinigų Santimo j Okupuotą Lietuvą Reikalu
■ — - ■ ■■■

į Daugelis Amerikos lietu- [ vertė pradėjo smarkiai kris- giminaitis Sovietų okupuo
siu, norėdami pagelbėti sa- į ti. Bolševikai dėl savo finan- toje Lietuvoje turės sumo- 
vo giminėms bolševikų oku- sinių vargų kaltino kapita- keti visą šimtą rublių, kas 
parijo je, stengiasi pasiųsti listines šalis, todėl, kad jos sudaro nusiųstus 2b dolerių, 
jiems pinigų, manydami tuo negalėtų turėti jokios įtakos Jeigu Sovietų Rusijos val- 
jralengvinti jų sunkią pade- i jų pinigus, uždraudė bolše- džia norėtų žmonėms padė
tį. Kaip jau žinoma, Ameri- vikiškus rublius įšvežti į už- ti, tai ji pati galėtų Ameri
kos valdžia yra uždraudusi sienį, o jau į užsienį pateku- koje nupirkti kelis milijonus 
siųsti pinigus i Sovietų Ru- sius uždraudė atgal įvežti, porų batų po poi*ą dolerių ir 

Į sijos okupuotąsias Baltijos Vadinas, sovietinė Rusija Lietuvoje pardavinėti juos, 
valstybes, bet vis tik atsi- buvo pirmoji valstybė po sakysim po kokius keturis 
landa žmonių, kurie jieško pasaulinio karo, kuri suvar- ai* penkis dolerius. Bet So- 

• ir suranda būdų pasiųsti žė pinigų įvežimą ir išveži- vietų Rusijos valdžia to ne- 
kad ir kelis dolerius. Lietu- mą. Bausmės už šio parėdy- darė ir nedarys. Jai rupi ne 
vos Piliečių Komitetas ran- mo nesilaikymą įvestos bol- žmonių gerovė, o tik kaip 
da reikalų paaiškinti, kad ševikiškos. Yra buvę atsiti- galima daugiau išgauti pi- 
pinigų siuntimas i Sovietų kimų, kad įvažiuojantieji į nigų iš užsienyje gyvenan- 
Kusijos okupuotąją Lietuvą bolševikišką Rusiją, pas ku- čių giminaičių. Batų pora ir 
tikslo nepasiekia, nes dole- i iuos buvo rasta didesnė su- lieka batų pora, ar tai butų 
riai tenka Sovietų Rusijos ma bolševikiškų pinigų, bu- Sovietų Rusijoje, ar Ameri- 
valdžiai. kuri gavėjams iš- vo be ceremonijų išsodinti koje. Jei bolševikai nesu
moka tik mažą dalelę dole- iš traukinio ir sušaudyti. geba batų pasigaminti už

moti,' Oficialiam atsiskaitymui Po1^ dolerių, tai, kaip rninė- 
i Po 1917 metų spahų men.; gu kietais Jau, galėtų jų atsivežti iš A-
revoliucijos pasigrobę j sa- , įvestas tviilas bolševi- menkos, bet jie to nedaro, vo rankas Rusijos valdžią, b™*Y‘ Vadinasi, jei tamsta pasiun-

SnZ, « savo giminaičiui į?dole-

>aja verte, « tarnauja "«• J® gauna tik vieną
anot jų. pinigai esą viso blo- .. nrftnaimn<in» ;r ičnaildo- P°rQ batų, tai yra. du ar tns 
go šaltinis. Kad žmonėse k tfekims Pav™lžM dolerius, o likusieji septy- 
sukelti pinigam? neapykan- . . kuisą. nu; niolika ar aštuoniolika ridė
tą ir Įrodyti masėms, kad . n“ rįŲ atitenka bolševikų vai
tai yra tik paprastas popier- į-nįjį™ JI <1 oieri o ,uo tar- džiai. Panašiai yra ne vien

'“kurini jEbiržoje ri- su » *> visom
darbą spaustuves, kurios ... llž<inleri ' Jt; .prekėm,
spausdino “pinigus mili- penkis ir daugiau Daugelis padarys išvadą,

buria? bfi’ rublius. Šitoks kursas vei- jei jau siųsti ką nois gi- 
,vo lengviausias buriąs fi-j atitinka ir tikraja mulėms t okupuotąją Lietu- 
: nansuoti karą u dengti kitas b„ B y « vą. tai geriausia siųsti daik-
■ bolševikiško? valdžios įslai- . . ..T „minai- tais. Tas dalinai yra tiesa,
idas. 1920 metais bolševi- P. . ‘ i uolių savo ginimai hol«e vikai neansi-SiAsU ciui nepasiųsi i Lietuvą, nes. D.el « $ia ooiseviKai neapsikS kaiP jau minėta, bolžvikai «na žmogaus neapiplesę, 
!k2£L i iu neįsileidžia. Pasitaiko lupdami uz siunčiamus dai:
!&ir prX 'pST “i. tajn?.. ndkuodąmį paukšt, minoje, 

įti begalybes taip vadinamų V<irten juos smulkmenų dešimčiai dole-
'čS’Sif^riė ,(S aeS^lai tikrai rit? vertės .’tai.prie to. tm^i 

I be. šiaip jau bolševikai vie- primokėti apie penkiohką 
jo eiti vietoje pinigų. . . doleri išmokėti dvi- ar dvidešimts dolenų muito

| Bolševikai savo atsiekė- “z raWžiai( kad tuOs
žmonės pinigais pradėjo vi- “uWi ‘ tik penkE daiktelius jūsų giminaitis

*siskai nebepasitiketi ir jų ' galėtų gauti.
Į nebeeme. todėl vietoje pini-: štai ir keliatas pavyz- ....................... .
■ gų kiekvienas stengėsi gau- džių. kiek ten žmonės gauna Taigi, pinigų siųsti šiuo 
; ti daiktų. Piasidėjo taip va- už nusiųstą dolerį. Kaip metu j okupuotąją Lietuvą 
| dinama mainų prekyba — spauda praneša, batų pora nepatartina. Bet jei jau tik- 
- vienas žmogus sau nereika- kainuoja 100 rablių, kostiu- ral ĮT3. nmtas reikalas oku- 
lingą daiktą iškeisdavo su mas (siutas) nuo 600 iki pacijoje atsidurusius gimi- 
kitu į jam reikalingą daiktą, 1000 rublių, paltas — 1000 naicius paremti, tai genau- 
pinigų visai nevartodami, rublių ir daugiau. Vadinas, Sla parama siųsti reikalm- 
Pagaliau ir patys bolševikų jei nusiusi 100 dolerių, tai giausiais daiktais. Nors to- 
valdovai pastebėjo, kad be tamstos giminaitis už jį ne- km siuntimu ir paremiami 
pinigų visai negalima išsi- galės net paprasčiausio kos- okupantai, bet vis tik gimi- 
versti, nes beveik visai su- tiumo nusipirkti. Jei norėsi naičiai gaus siek tiek pail
stojo gamyba, o miestų gy- giminaičiui užfund>4i batų Jrtau negu siunčiant pinigus.

į ventojus užgulė badas, ka- porą. tai turėsi pasiųsti ma- Lietuvos Piliečių
dangi ūkininkai nieko nebe- žiausia 20 dolerių. Nors pa- Komitetą*.

naši batų pora Amerikoje arba ai<lWlrf Iadl-t
tekamuoja nedaugiau kaip Vien. akto farsas, labai juokingM 
du ar trys doleriai. Tamstos ir gųa» Mmtatvnui. Kaina .... įfc.

■>i Dirbo Hiilerio Naudai

ši nuotraukč; parodo \Yashingtono policininkus pašalinant 
iš Senato ramu Minnie Fischer’ienę. MibvanKee miesto 
vokietę, kuri apsisupus Amerikos vėliava Įtaisė Senato ga
lerijoj raci ją prieš Anglijai remti biliu. Prie jos bu
vo prisidėjusių ir daugiau Hitlerio ••penktakojų.” Visos bu
vo pašalintos.

— Ar saulutė, ar seseris.
Slenka vingiais Nemunėlis—
Ritas bangos, sukas srovės, .
Nuo gilios, žilos senovės,—
Blizga, švyti, spindi, teka,
Amžių tolio sėkmę seka...

Nemunėlis šniokščia, ūžia,
Per vasarį į gegužę—
Žirba, saulę prisisegęs,
Ir su saule šoka. regias.
Karklais, gluosniais apsikaišęs,
Tartum ruošia linksmas vaišes..

Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
šniokščia rūsčiai susiraukęs, 

i švyti vėl ir skaidriai žirba
; Ir nelengvą darbą dirba.

Velka naštą rąstų, medžiu,.
Pro Alytų, pro Seredžių...

I
Jis vis kloja savo juostą,
Žemės saldų kvapą uosto.
Žarsto smiltį, kasa molį,
Besiverždamas į tolį,
Laisto šventą diegą, žiedą—
Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių Tėvo sumanytas,
Nemunėlis vingiais ritas—
Blizga bangos, sukas srovės 
Iš tamsios, sunkios senovės 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų...

Redakcijos pastaba: Jurgis Baltrušaitis buvo nepriklauso
mos Lietuves atstovas Maskvoj ir yra parašęs nemaža gražios 

, poezijos. Jo kūryba gėrėjosi ir bolševikai. Bet dabar mustf- 
j kia i komunistai jau pradėjo ji šmeižti, nes jis nepritarė Lietu- 

’ vos okupacijai ir nepasveikino Stalino, kuris sutrempė musą
j tėvynės nepriklausomybę.

•1 -

pristatė Į miestus. Rezulta 
te kilo didelis Tambovo uki- 

! ninkų ir vėliau Kronštato į- 
gulos maištas. Bolševikai 
buvo priversti vėl įvesti kiek 
pastovesnius pinigus ir tam 
reikalui 1921 m. lapkričio: 
mėn. įkūrė valstybini Sovie- ' 
tų Rusijos Banką. Tų pat' 

i metų gale buvo išleistas pa-; 
i rėdymas, kad vienas rublis 
Į1922 metu laidos yra ly- 
! gus 10,000 rublių anksty- {; 
; vesnių laidų, o jau 1922 me- 
i tų gale nustatyta, kad vie- 
i nas rablis 1923 metų laidos 
yra lygus 100 rublių 1922 
metų laidos. Bet ir tų pinigų 

LAUKIA GARNIO

čia parodyta judžių artistė 

Lili Damita su savo vyru Erro- 

liu Flynnu, kuris taip pat yra 

aktorius. Jiedu vedė 6 metai at

gal ir dabar laukia garnio.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mekytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Uetavi* Kalbos Mokytojas prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA >1.00.
DR. D. PILKA, 528 Cotanbus Ave^ Boston, Mam.

BALSAI
GRAEIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilin.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:

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

KAINA TIK I1.M.
Audimo apdarais $1.25.

K k krieną* tartto 
Kiekviena*
Mušt "!
tame konverte, bet taikia aUk 
rea« ir nepamirikit pcfHpyt uIS

arinėta knyga.
a. Pinigą* geriaasia 
siusti tic^iotr papras- 

ir “Kelvivjo” ad-mavkt 
“KELEIVIS"

283 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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ŽINIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

BOLŠEVIKAI PRISIPAŽĮSTA SUGRIO
VĘ LIETUVOS TVARKĄ.

Anglai Imsiu Italų Tripolį Afrikoj

negauna nei
nei kuro.

j di, sunkvežimiai leidžiami 
‘nepakankamai pakrauti, to-jnet kuro. < nepaKankamai pakrauti. to-

Buvome rašę, kad bolše-1
ibo; i.'oitz ?’ kelis Šimtus tologramųvikai jieško kaltininkų dėl 

tos visuotines dezorganiza
cijos. kuri įsiviešpatavo 
okupuotoje Lietuvoje ge
nialiojo dezorganizatoriaus- 
Stalino vadovybėje. Pereitų 
kartų pateikėme ilgų ištrau
kų iš bolševikų partijos or
gano “Tiesos/* kuri užsi
puola žemės ukio komisa
riatų dėl žemės ukio nu- 
smukdymo. Šį kaitų tenka 
didžiajai “Maisto” įmonei, 
kuri nepriklausomos Lietu
vos laikais pajėgdavo aprū
pinti ne tik vidaus rinkų, 
bet ir pateikti didžiulius 
mėsos kiekius Anglijai, Vo
kietijai ir tai pačiai “visko

važmų iš Kauno į Kalvarijų. 
Su dviem tonom anglių bu
vę norėta siųsti autosunkve- 
timį į Mariampolę. “Ar Ma- 
iampolėje nėra anglies?” 

klausia laikraštis. Mes, deja, 
nežinome, ai* Mariampolėje 
vra anglių, bet ko čia rūs
tauti? Juk sovietų Rusijos 
laikraštis “Pravda” dar šio
mis dienomis rašė. kad net 
oaprastos šluotos vežamos iš 
Leningrado į Maskvą,tai ko
dėl naujieji"“Maisto” šeimi
ninkai negali anglių vežti į 
Mariampolę, net jeigu ten 
jų butų? Juk sovietų san
tvarkoje taip jau kažkodėl« w« pcv.az vjena ranka

pertekusiai” sovietų Rusi-! “jai, kui i labai mielai pirkda-1 nezul° dai° klta*
vosi maisto produktų iš j Toliau laikraštis klausia: 
“buržujų nualintos” Lietu-; “Ot iš kur ir kodėl toks ne- 
vos. _ ; girdėtai didelis skaičius kri-

Pasirodo. kad ir “Maiste” tusių bekonų? Ar čia atsi- 
už besireiškiantį kroniškų' tiktinas reiškinys, ar kieno 
maisto produktų trukumų nors bloga valia?” Susimil- 
esų kalti “buvusieji smeto- į darni, juk “Pravda” rašo. 
nininkai/’ Kaip jau rašėme, Į kad sovietiškuose kolcho- 
sov. Rusijoje visa atsako- zuose net Sibire gyvuliai 
mybė už sovietiškų betvar-1 žiemos metu paliekami po 
kę tenka “troekininkams. atviru dangum, todėl dau- 
bucharininkams ir smulkia- giau pusės pastimpa. Tikrai, 
buržuaziniems kenkėjams.” “Maiste** nėra atsitiktinis 
Lietuvoje visas bolševikų reiškinys, bet sovietiškos si- 
kaltes turi išpirkti — banki- i stemos neišvengiama iš- 
ninkai, dvarininkai ir sme-: dava.
tonininkai. Laikraštis baigia šiais žo-

ši karta atakos avangar-ėdžiais: “Reikia pakeisti fa- 
de stovi oficiozas “Tarybų briko vadovybę, pakeisti fa-
Lietuva,” kuri klausia: “Kasibriko administracijų, kuri 
darosi ‘Maiste’? Atsaky-tvarkytų fabrikų tarybine 
mas labai paprastas: ‘Mais- dvasia.” Pakeisti ir net pa
te’ liko viskas po senovei, sodinti į kalėjimų labai len- 
Niekas nepasikeitė. Maža į gva, bet... tarybinė dvasia 
to, senos ydos padaugėjo, pasiliks!
seni blogumai padidėjo ir “Tiesos” ir “Tarvbu
įgavo tokių formą, kuri ver- uetUVos” sistematingi užsi- 
cia kiekvieną oorą Maisto pUoljmaį prieš įstaigas bei 
tarnautąją kelti savo balsą! įmones, kurios tvarko mais
te SMeJtun}u: to produktų gamybų, aiš-
Mais o fabrike netvarka, kiaušiai parodo, kad bolše- 
Ir ta netvarka nėra papras- ūkiškos Lietuvos “maisto 
ta.^ Ji turi kenkimo ir šabo- fronte” ne viskas tvarkoje, 
azo pobūdi. Todėl prireikė jieškoti at-

Tikrai baisu! Bet bolševi- gailos ožių.
kai tikrai galėtų džiaugtis. Buvome rašę, kad labai 
jeigu “Maiste” viskas butų bloga susovietintoje Lietu- 
likę po senovei. Tuomet voje ir “kuro fronte.” Patys 
“Maistas’’ butų galėjęs ir sovietų laikraščiai kelia 
toliau teikti beveik neribo- triukšmų, kad komisijos dar 
tus maisto kiekius ne tik kaip reikiant nepradėjo po- 
Lietuvos gyventojams, bet sėdžiauti, nes žiema jau ge- 
ir “galingajai” Maskolijai, rokai įpusėjo. Tuo tarpu 
kurios sovehozai ir kolcho- malkos dar tebestovi miške! 
zai nepajėgia išmaitinti Ru- šituo klausimu pasisako 
sijos gyventojų. Bet fabrike inžinierius J.Vidmantas, ku- 
netvarka. O tai reiškia, kad ris “Tarybų Lietuvos” skil- 
| “Maistų” bus įkišę savo tyse pasirašinėja kaipo vy- 
pirštus naujieji “tvarkyto- riausios kure valdybos vir
iai.” Ta netvarka, matyti, šininkas.
yra tokia pasibaisėtina, kad Straipsnio pradžia parašy- 
net prireikė šaukti apie ta pagal visus “staliniškos” 
“kenkimų ir sabotažų,” t. y. scholastikos dėsnius. “Bur- 
jieškoti viską išperiančių žuažinės Lietuvos ūkis ne- 
trockininkų, bucharininkų pasižymėjo nei pažangumu, 
ir kitokių kenkėju, kurie nei sistema. Jis buvo tvar- 
okupuotoie Lietuvoje vadi- komas labai pasenusiais, ta- 
nami — kapitalistais ir dva- riamai liberaliniais princi- 
rininkais. pais. Niekas nesirūpino nei

Iš “Tarybų Lietuvos” su- statktika, nei kure vartoji-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Tripolis yra pats svarbiausis italų miestas Afrikos Libijoj. Jis turi apie 30,000 gyvento
jų ir guli už 600 mylių nuo Bengazės. ši nuofrauka parodo Tripolio išvaizdą, žinios sako, 
kad anglų armija jau pasiruošus šitą miestą atakuoti.

REIKALAUJA AŠTRIOS DISCIP- 
LINOS DARBI NINKAMS.

Bolševikai prisipažįsta, kad 
dirbtuvėse įsigalėjo “skan

dalingi reiškiniai.”
Nors Lietuvos okupantai 

gyrėsi, kad dabar darbinin
kai gei iau “storojasi” ir pa
daro savo “socialistinei tė
vynei” daugiau darbo, negi: 
padarydavo “supuvusioj 
tinginių sistemoj prie bur
žuazijos/’ visgi retkarčiais 
jie turi prisipažinti, kad tai 
yra tik propaganda, kitaip 
pasakius, dūmimas žmo- 

1 nėms akių. Retkarčiais ten
ka prisipažinti, kad Lietu
vos fabrikuose dabar tikra 
suirutė, net “skandalingi 
reiškiniai.’’ Štai kų rašo Pa
leckio valdžios organas 
“Taiybų Lietuva”:

netinka, stovi atvirame lau- jo nauja gadynė,_ •__ ___  Ti _ 1___ •_ tastesvlssee

KAIP JIE DUMIA ŽMO
NĖMS AKIS.

Gauta žinių, kad Lenino 
mirties sukakčiai paminėti 
Vilniuje buvo surengta 
“akademija.” Kalbų pasakė 
“tovarišč” Sitnikov. Iš jc 
kalbos paminėtinos šios dvi 
frazės: “Mes turime trokšti, 
kad antrame imperialisti
niame kare laimėtų ne kas 
kitas, kaip tik darbininkų 
klasė. Taikiu budu prisijun
gė Pabaltijo respublikos 
prie tarybų Sąjungos, jų 
tarpe — Lietuvos TSR, Ku
riai sudarytos puikios sąly
gos socialistinei kūrybai 
plėsti.”

Sitnikovo lupomis kalba 
Maskvos imperializmas. Ir 
kai jis trokšta, kad “laimėtų 
darbininkų klasė,” tai ištik
ro jis turi galvoje Stalino 
diktatūros laimėjimų. Dar
bininkams galėtų būti iš to 
karo šiek tiek naudos tik ta
da, jei laimėtų demokratija, 
kuri pripažįsta darbinin
kams žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir streikų laisvę. 
Bet demokratijos laimėji
mas reiškia žlugimų Hitle
riui, Stalino bičiuliui.

Bet jei karą laimėtų Stali
no frentas Hitleris, tai dar
bininkams butų tikra ver-• •gija.

Maskvos agentai nesi
liauja mulkinę Lietuvos 
žmonėms akių savo mela
gingomis pasakomis, kad 
Pabaltijo respublikos prisi
jungė prie’ Maskolijos “tai
kiu budu.” Juk visas pasau
lis žino, kad tas respublikas 
užpuolė ir okupavo raudo
noji armija, visai nesiklaus
dama, ar tų kraštų žmonės 
nori prie Rusijos dėtis, ar ne.

RUSAI IŠGABENS IR 
LIETUVOS LINUS.

Sovietų Lietuvos spaudo
je įdėtas oficialinis praneši
mas, kaip “socialistiniais 
pagrindais” organizuoja
mas Lietuvos linų ūkis. Iš 
pranešimo sužinome, kad 
Lietuvos linų ūkį savo tie- 
sioginėn žinion perėmė ma
skolių organizacija “Zagot
lion.” kuri Lietuvoje atida
rė savo kontorą. Pranešime 
sakoma, kad “rinkų klausi
mu jaunoji Lietuvos taiybų 
respublika dabar yra visiš
kai nepriklausoma nuo už
sienių. Visų perviršį paims 
“Zagotlion” ir padalins vi
sos tarybų sųjungos linų 
pramonės įmonėms.”

Kaip matome, Lietuvos 
linai dabar plauks i Mas- 
kolijų!

2 VALANDĄ NAKTĮ PIR
KĖJAI STOVI PRIE
KRAUTUVIŲ DURŲ.

Kaune atidarytos kelios 
maisto produktų krautuvės, 
kurios prekiauja ištisų dienų 
ir naktį. Jos neuždaromos 
nei sekmadieniais, nei bol-. 
ševikiškų švenčių dienomis. 
“Tiesa” vienų tokių krautu- • 
vę aprašinėja ir sako: “laik-, 
rodis jau rodė 2’2 vai. nak- 
ties, bet pirkėjų krautuvėje! 
nemažėjo.” Tai irgi parodo 
“prekių gausumą.”

mių nenuimamos ir pūva U> “susirūpinimo” rezulta- 
kartu su visais -sutosunkve- tas yra tas. kad kure žmo- 
žimiais.” Kai > matome, nės nebegauna.
“Maiste” įsigalėjo ta pati ---------------- -
“tvarka.” kaip ir sovietų PANAIKINO TAUPOMA- 
Rusijoje, nes apie tai dienų SIAS KASAS.

teik- Lietuvoje panaikintos lig-
T ravda n Izyies- §iojjnės valstybinės tauno- 

*>,<»•. Atrodo, (ad *‘lawvo- mosio« kasos, i kurias žmo-
ji , I mtuvą oradeda pasivy- mielai nešdavo savo šu
to kita ‘broliškąsias res- taupas. Į Lietuvos valstybi- 
gublikas. tad tuo reikėtų njy taupomųjų kasų vietų 

atėjo maskoliškosios, kurios
riams tikrai džiaugtis.

Oficiozas leidžia dar 
smarkesnius perkūnas. Gir-

KĄ REIŠKIA TIKROVĖJE
“ATSIVĖRUSIOS PLA

ČIOS SRITYS.”
Lietuvos komunistų orga

nas “Tiesa” rašo: “Lietuvos 
liaudžiai visose gyvenimo 
srityse atsivėrė nepaprastai 
platus horizontai, neribotai 
plačios perspektyvos.” Ko
kie yra tie “horizontai” ir 

, “perspektyvos,” tame pat 
,straipsnyje sakoma: “Pasi- 
: taiko dar ir tokių atsitikimų, 
kad sugedus kanalizacijai ir 

j vandentiekiui, jokiu budu 
negalima buvo nieko prisi
šaukti, kad suremontuotų.” 
Horizontai tikrai platus, bet 

i vanduo nuo užsikimšusius 
1 “surpaipės” užlieja visą 
butą!

IR DEGTUKŲ TRŪKSTA.

Lietuvos bolševikų laik
raščiai giriasi, kad dabar 
Lietuvoje “smarkiai išsiplė
tė degtukų pramonė.” Bet 
kartu toj pačioj spaudoj nu
siskundžiama, kad krautu
vėse sunku gauti degtukų. 
Na, jeigu degtukų pramonė 
ištikro “išsiplėtė,” tai kur gi 
tie degtukai dingsta? Čia 
turi būt vienas iš dviejų: ar
ba bolševikai meluoja apie 
tos pramonės “išsiplėtimą,” 
arba pagaminti degtukai iš
gabenami Maskolijch, kuri 
pati nepajėgia jų pakanka
mai pasigaminti.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ii ! 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip į 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- i 
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis- : 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- i 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 5»s .......... 35c

“LKP (b) Kauno organi
zacijos konferencijoj buvo 
iškelta visa eilė tiesiog skan
dalingų reiškinių kai kurio
se musų įmonėse. Pavyz
džiui ‘Gumoj/ ‘Dianoj’ ‘Li
tekse’ dalis darbininkų sis
temingai neateina į darbą, 
vėluojasi, kitur, kaip ‘Elny
je,’ darbo metu net girtuok
liaujama. Būna tokių atsiti
kimų. kada neklausoma di
rektoriaus įsakymų, ir to re
zultate įmonei padaroma 
nuostolių. Taigi, darbo dis
ciplina musų įmonėse daug 
kur dar netinkamoje aukš
tumoje”...

Taip pastatęs klausimą, 
laikraštis jieško netvarkos 
kaltininkų: “Nei partinės 
organizacijos, nei profsą
jungos, nei trestai rimtai 
tuo klausimu nesirūpino. 
Profesinės sąjungos, darbi
ninkų komitetai, ne tik kad 
neveda sistematingos kovos 
su tinginiais, darbo discipli
nos laužytojais, bet kai kur 
pasidaro net jų užtarėjais. 
Įmonės direktoriai dažnai 
pro pirštus žiuri į tai, kas 
darosi patikėtose jiems įmo
nėse arba įkalbinėjimais, įti
kinimais bando paveikti to
kius darbininkus”...

I
0 toliau patiriame iš ofi

ciozo, kad “vien aiškinimo 
nei įtikinėjimų čia nejia- 
kanka”...

j

“Prieš tokius užkietėju-. 
sius tinginius, darbo discip-Į 
linos laužytojus, turi būti į 
imtasi griežtų priemonių

Bet kokiam liberalizmui čia 
neturi būti vietos.”

Ką toks pagrasinimas 
“tarybiniame” organe reiš
kia, kiekvienas gerai žino iš 
23 metų kruvino Sovietų Ru
sijos patyrimo: darbininkas 
buvo išmetamas į gatvę “su 
vilko bilietu.” Tokiam išme- 
-tam i gatvę darbininkui ne
bėra jokios išeities: jis turi 
badu mirti patvoiyje. ne.-, 
nustodamas darbo, jis nu
stoja teisės naudotis butu ii 
bet kuriuo kitu budu pelny
tis duoną. Pagal dabar Lie
tuvoje jau įvestą rusišką 
•‘darbo kodeksą,” darbinin
kai yra tikriausieji bau
džiauninkai, nes jie neturi 
teisės pakeisti savo darba
vietę: jie yra prirakinti prie 
tos dirbtuvės, kur juos užti
ko naujoji tvarka. Todėl jų 
padėtį negalima net lyginti 
su baudžiava, iš kurios žmo
nės tam tikromis sąlygomis 
galėjo išsipirkti; Lietuvos 
darbininkus dabar galima 
lyginti tik su juodukų nelai
sve. iš kurios išsipirkti nebu
vo galima, o tik savininkas 
galėjo parduoti kitam. Taip 
ir šiandien Lietuvoje: tiktai 
pagal naujų “viešpačių” įsa
kymą, darbininkas gali būti 
“pervestas” ar “perduotas” 
kitai įmonei, bet jau jokiu 
budu ne savo laisva valia 
pakeisti darbą.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDS. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč. 
•y. Vėliau gauti garsinimai t tos 
savaitės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.C0. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajle&kojimus darblninktt. par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—,3c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškoįimus giminių ir draugų, kai- 
na 1c. už žnd{. Mažiausio pajiefiko- 
jimo. kaina 65c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografija !r klaust 
kainos.

“KELEIVIS.” £53 BROAOWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

LIETUVĄ “ŠVIEČIA”
SVISTUNOVAI IR KO- 

ŠELIOVAL

Buvome rašę, kad Kaune 
įsteigtas “marksistinis leni- 
nistinis universitetas,” kuris 
veikia sekmadieniais ir ku
lio uždavinys “sustalininti” 
valdininku?. Sausio 26 d. 
šiame “universitete” buvo 
laikomo? keturios paskaitos, 
kurių tiktai viena lietuvių 
kalba, o tris likusias laikė 
šie maskoliai: Laptuchov, 
Svistunov ir Košelov. Jie 
visi rekomenduojami kaipo 
“Lietuvos” komunistų par
tijos centro komiteto lekto
riai.” Kodėl ši partija vadi
nama “Lietuvos,” o ne Mas
kolijos, jeigu ią atstovauja 

• Svistunovai ir Košelevai, 
niekam nesuprantama. 

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras

ši nauja knyga
A. J. Karaliau, 

vien re- 
•mai kokius 

vaistus dėi kokios ligos naudoti, Ver
ta šita knygą įsigyti visiems, nes Nu- 
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygą kiekvienam lietuviui 
Jsigykit tuoj. Dideli knyga, anie

i užpildyta
ceptaS, aiškiausi nurodymi

300 puslapių. Kaina 
Audeklo virčiais . . sz.se

dabar rinks Lietuvos žmo
nių pinigus ir siųs Maskoli- 
jon.

EILfcS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eitis.

kiai
lugyto straipsni?, jooby. ir tt Pui- 
ai iliustruota. 95 nusi. ........... 25c.

KOKIUS DIEVUS 2M0NĖS 
GARBINO SENOVEJE?

Kayfoje aprašom: Dievai, pradedant m» saulė* 
garbintojų pat krikščionių gadynes.

kiekvienas turėt. 
Dievo kuvimą-Knyt* MeMii faraata, tari 271 paalapj. Kaina popieros apdarais

—100; a»dimo_ayd.—Į1.2S. Pliigu* galima siųsti popierini dolerį 
arba MMMMy Orenę*. AiHSBSont nekenčiat:

KELEIVIS, 2S3 Broadtray, So. Boston, Mas*.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11.(1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai I8S6 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 Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėt, perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daag reiksling, dalyk, ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viiielisUs, gražiai sidabrinėm raidėm įspauMta* kny

gos vardas, KAINA
Tvirtais viršeliais, kaina f 1.25.

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

Taipgi galima gaut t, knyg, noordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

BAISUS GAISRAS 
BROCKTONE

VALDŽIAI REIKALINGI 
AMATNINKAL

Mus prašo pranešti, kad

J Da vienas kapas Bridgewa- 
terio lietuviu koUniioL

12

Užgyrė statybos projektą 
Bostone.

DORCHESTERY Suėmė moterų užpuoliku
Pereitą sąvaitę policija 

sučiupo 24 metų amžiaus 
Tai bus tikrai nepaprastai vyrą iš Roxburio, kuris esąs 

malonus metinis įvykis, kurį jau užpuolęs 7 motelis bei 
rengia Dorchesterio SLA merginas ir kai kurias jų iš

gėdinęs. Trys nukentėju
sios jį jau pažino.

M.

Dr. Joha Repšius
(REF1YS)

lotutu GYDYTOJAS 
Pabadau 1-4 bW

rfTl2?*is V u iįSiir *

279 HARVARD STRIKI
. terasa «L arti Caaml ek». 
CAMRRIDGR, HASB.

terio lietuvių

Pereitą sąvaitę Bridge- 
' watery buvo supiltas da vie
nas lietuviškas kapas. Mirė 
Pijus Jesulaitis, $8 metų 
amžiaus lietuvis, išsirgęs 
apie 7 mėnesius. Susirinkęs 
būrelis draugu pereitų penk
tadienį palydėjo velionį į 
Pinehill kapines, ktlr “Ke
leivio” redaktorius Michel
sonas pasakė atsisveikini-

Federaliniu darbų admini-timų
stracija (FWA) jau 
trečią statybos proje

aaai5^

U Laivų ir ginklų įSonių P"*ng“n« s™*“' bus va*, 
darbininkai Bostono apy
linkėj dabai’ neturi kur gy
venti, taigi jiems valdžia ir •

Camvavmo it valstybine dainomis ir stato tuos namus. Seniems’..,/
«7 «« ;n tfi na.. H.’an. i «**• **»««««—»««« -h- ’ namams supirkti Washing-; oT A ‘ P t^r-/
S7.68 iki $8.64 per dieną. nybos caro armijoje. Buvo Stonas paskyrė $4.860,000. j X’i

5™’“1kiSS8m48 v'.? ®,?uvaH^S- k”S°' lĮSL ’tT •maždaUfr P° ėdžiai kvįŽame Dorrihe^

perdietu,, turi mokėti iš.pla-! galių kaimo, veiklus. * H®“™“*™ %^iS,nky«k
vyras, socialistas,; vertu bet yra įrdai^veiton- rakar? maloniai

gesnių. Yra numaty a gnau -r (j^ugi^kai praleisti. Ypa- 

tai $1.00. SLA 359 kp. ,

vgntagesių žuvo
se. 21 sužeistas. {valdžios laivyno dirbtuvėse 

šio panedėlio naktį Brock- Į reikalingi šie amatninkai:
tone užsidegė Strand teat-'.. F31
ras. Atvykus ugniagesiams, į mėlimascio dirbti skar- mo kalbą, 
gaisras išrodė nepavojingas ’ <j<*» ‘ Pijus Jesulaitis atvyko A-
ir lengvai užgesinamas. De- toj*merikon apie 47 metai at- 
gė iš skiepo ir ugnis veržėsi JJ n'.-VoT? j/”.??100 ' gat pasišalindamas nuo tais 
tuščiomis sienomis lyg ka-

i,

minais aukštyn, keliose vie
tose prasimušė per stogą.
Keliatas
ant stogo, kad galėtų iš vir- nų kirsti ir lenkti plienoi žangus

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

narni gardžiais valgiais ir 
gėrimais — kalakutais, deš
romis, prieskoniais, alučiu

Z*
/

Tel KIR TiltFmKm ImcInsiLi.
lietuve gydytoja 

VALANDOS: nuo 2-4 ir S-S
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
490 BROADVVAY

šaus paleisti vandenį į tuš- plokštes laivų šonams ir vi- (“Keleivio” skaitytojas, 
čias sienas. Kiti ugniagesiai sas atskilas dalis sutaikyt. Atvykęs Amerikon. velio- :ti visas plotas taip A ir D 
darbavosi iš vidaus. > Shipwrifhts, kurie turi nis apsigyveno Nonvoode, gatvių, nuo Broadvės iki

Staiga tik stogas subraš- mokėt statyt ir taisyt medi- kur tuojaus įsijungė į orga-?Old Colony.
kėjo ir įkrito į vidų. nusineš- nius pontonus, barkas, plat- nizacinį darbą. Jis daug pa-i------------------
damas su savim visus ugnia- f ormes, stiebus, laiptus, til- f stangų pridėjo pastatyti' Atleido 10,000 darbininkų, 
gesius, kurie buvo sulipę ant telius ir kitokį medžio dar- - Čia- Tautišką Namą su gra-j

g_iJ—
, . , į Nuo sausio mėnesio pa- i Jūsų daktaro nustatytas jums gy-

JO. ir kartu pnslėgdamas bą lmvuose. Jieins^ mokama į žia svetaine ir buvo pnmuti-i baįgos iki šiol atleido jau | cSkui APtXriS* i^Te* 
bendrovės di- s daugiau kain 10,000 daily-i R»^nk^ i>ętuviamS žmomoi Apl

’ dŽlU ir kitų darbininkų, ku- įtampas II »r Broaduay. So. Bostone. 
.Jesulaitis i rie statė kareivines Fort ; Kainos vaistų čia žemos—gerumas 

aukštas.

tuos, kurie buvo apačioje. i nuo $7.52 iki $8.48 per die- nis to namo 
Tuojau buvo sukeltas vi- ną. . . - . rektorius.

suotmis aliarmas ir iš visų: Toolmakeriai, • kuriems Vėliau Pijui _____ ____________ _______ _________
apylinkių sušaukti ugniage- mokama nuo $8.16 iki $9.12 persikėlė i Bridgewaterį.iDevens stovy kloj, šešios są-i 
šiai pagalbon. per dieną, turi mokėtiskai-čįajjs prisidėjo prie Liętu-Svaitės atgal tenai dirbo da-

Vaizdas buvo neapsako-.p* mechaniškus braižinius :Vįų Darbininkų Ko-operaty-i 14,500. žmonių; dabar liko 
mai šiurpus. Lieti vandenį ir Pa£ąl juos dirbti. Jie turi vo ' čeveiykų dirbtuvės ir i tik 4,300.
ant prislėgtų žmonių buvo mokėti operuoti visokias dirbdamas toj dirbtuvėj nu-!

A. J. NAMAKSY
Reai Estete A

•
J t i

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Gražia Kakaras 

Lavinto Ekspertė 
• EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel DEDhaa 1838

TEL. ŠOU Ž71Ž

Dr. J. C. Seymour
(LANDUUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

s*sr^’agL.u“
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparato. • 
VALANDOS: nuo 2-4 mo 7-8

534 BROADVTAY.
SO. BOSTON. MASS.

pavojinga, kad neprigertų, masinas, daryli visokius į- sipįrko nuosavą namą su 12!- Haveihillyje ruošiasi strei-,1 
o nelieti, reiškė mirtį ugny- rankius ir mokėti vartoti vi- {akrų žemės ir įsikūrė gražų kuoti 1500 darbininkų, ku- J 
je. Liepsnos tuo tarpu didė- .mokius matavimo mstruiliėn- ūkelį, kurį dabar paliko sa- ’ ” 1 ” ’ —!
jo ir viltis juos išgelbėti ma- tus- ....... . . vo šeimyifei be jokių skolų.
žėjo su kiekvienu akvmirks- Boatbuildenai, kūne tun Yra arklys žemei dirbti, dvi 
niu. ‘ mokėti statyt ir taisyt.medi- karvės ir telyčia. '

Pagalba pribuvo iš Easto- n*us *r motorinius laivelius, Liko žmona Margareta ii
no. Abingtono, Cantono, pontonus ir tt. Jie tuin mo- tIyg SUaUgę sūnus: . Jonas.
Stoughtono, Bi idge\vaterio. *et skaityt melinrasti (blue- Bronius ir Julius. Be to, yra
Weymoutho ir Whitmano. Pnnt^ L Jų atlyginimas. ištekėjusios dukte-
Suvažiavę iš kelių miestų nuo iki S8.64 per die- ryg; ‘ Margareta Stonienė, 
ugniagesiai gaisrą likvidavo n^- . Ona Gustaitienė ir Adelija
ir pradėjo jieškoti teberūks-. K Fagan’ienė. Du jaunesnieji

sūnus gyvena prie motinos 
ir dirba dirbtuvėj.

“Keleivis’’ reiškia liku
siai šeimai gilios užuojautos.

rie dirba medines kulkas; | 
čeverykams. Reikalauja ’} 
121 į nuošimčių daugiau al-iL 
gos. Fina derybos. -

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston M48 
BES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica. Plaia, Mass.
Res. Tel Arnold 1028

DABAR T1NKAMIAUS1S 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE 

VISOKIEM PADARAM

PnaLumiMuettzKs KeiKincflii

21324
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.KIK0LAITI8
Valandos: nuo 2 iki 4 po

nuo 7 iki 8 valuu
107 SUMMER STRBBT. 

LAWRENCK MA88.

tančiuose griuvėsiuose ne- i statyt ir taisyt galinius 
laimingu savo draugų. Iš-katilus, kaminus, tankus,
imta 12 lavonų, kurie buvoiKrot^1^t: mo*^Pa
taip sudegę, kad pažinti jau:nuo "U $8.48 per die- 
nebuvo galima. Be to, 21 ug- in4
niagesys buvo sužeistas: kai 
kurie labai sunkiai.

Ši nelaimė įvyko dėl to, 
kad stogas įkrito visai neti
kėtai. Manoma, kad tai įvy
ko dėl dviejų priežasčių: 
viena, ant stogo buvo labai 
sunkus klodas sniego ir le
do po pereitos subatos pū
gos; antra, ugnis, kildama 
iš skiepo tuščiais sienų tar
pais aukštyn, sunaikino bal
kių galus.

Strand teatras randasi pa
čiam Brocktono vidury, pa
čiam biznio centre. Ugnis 
buvo pastebėta teatro skie
pe apie 1 valandą panedėlio 
rytą, taigi neužilgo po to. 
kai nedėldienio vakarą išsi
skirstė paskutinio seanso 
žiūrovai. Todėl ji galėjo kil
ti iš numesto cigarete ar 
degtuko.

Cbppenmhhai arba va- 
riakalviai. kurie moka iš
lenkti, pritaikyt ir sujungti
vario dūdas aukštam garo griai dėkuojąm . visiems 
slėgimui arba vandens tiks- minėms, draugams ir i 
lams. sudurti ir suvirinti tamiems ypač Franui Ząr- 
varines vielas, taisyti gazo veckui, Agotai Savickienei, 
tankus ir radiatorius, o taip- Elzbietos seseriai Ąg^iei 
gi dirbti daiktus iš žalvario, Matuliauckienei ir Onai Fr- 
alumino skardos ir kitų me- lubeckienei už jų pastangas 
talu. Jiems mokama nuo $8 surengti mums tokią gražią 
iki $8.96 per dieną. atmintį musų 25 metų ženy-

no,.kn bų sukakties. Taipgi ir uz
dirbtuvės. Portsmouth, N.H. J3®.

Blankų aplikacijoms gali- 1'^* 3,nt, y?a^.og\ 
ma gauti paštuose, samdos Etebieta «r Aateoaa
biuruose, didžiajam Bosto- Kenfnai.
no Pašte (Room 1002), ar- _ L T ;
ba iš Labor Board Recorde- Robert Cook. o0 metų
rio, U. S. Navv Yard, Port- amžiaus vyras, privažiavo 
smouth. N. H. Aplikantai PP® gazolino pilstytuvės nu
turi but Amerikos piliečiai. ap>rkt> kuro ir. sustabdęs 
tarp 20 ir 62 metų amžiaus. 88vo automobilį, staig* mi-

Elzbieta ir Antanas Ken-

Fr&nas Bartulis areštuotas.
Tayntono policija 

du jaunu vyru iš Noi’vvoodo, 
kurie grasindami ginklais 
pagrobė automobili su ka
tei vi u ir nuvažiavo, kartu 
išsiveždami ir ta kareivi už-

Plėšit degtinės krautuves.
Paskutinėmis dienomis 

; Bostono priemiesčiuose bu- 
1 vo apiplėšta visa eile degti
nės krautuvių. Aną vakarą 
buvo užpultos ir apiplėštos 
net 6 tokios vietos. Brighto- 
ne buvo apiplėšti Stasys Gu
dinąs ir Pranas Kachanavi-

re.

Radio programos.

Kovo 15, šeštadieni, per 
stotį WORL nuo 8:30 ryto:
(1) Kalbės D-rė Emilija Ru- 
dokiutė apįę akis; (2) Dai
nos ir Muzika; (3) Žinios. ________

Kovo 16, sekmadienį, per ėia^rt'ir i to- 
stotį WORL nuo 9:30 ryto: limas vietas. 
(1) Wally Jason's Orkestrai
» Cz. rtoini- iiš So. Bostono; (2) Daini
ninkė Ona Turauskienė iš i 
Cambridge; (3) Monologą 
“Netikėkit Sapnams“ sulos į 
jonas Krukonis iš So. Bos-’ 
tono. I_ —i--------— ■ ■ ■ ■ <

SOUTH BOSTONE
BVCERNR IR <»ROSERNfi

Biznis išdirbtas per daug mėty. ’ 
Turi būti greit parduota už prieina
ma karna- Kre ipkitčs pas, (1)

B. KONTRIM
6VS E. Broadway, South Boston.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADVVAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1.120

Ligonines ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON. M ASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7132

TRADE IN YOUR OLD VVATCH 
FOR A NEVV 1941

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APPRAUSTl
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Perkraustom

Saugi priežiūra,
328 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel SOUth Boston 4818

J Pas raus gausite: Geriaasiad Rū
šies PENTV. ALIEJŲ, STIKLU. 
PLUMRINGV. ViMlefe sraalkia 
reiknaag iš geUžiet, SIENOMS 
POPIERŲ, Višakiu reikraeaa 
Elektras. Visokia reikmenų ii ga
mas. stc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sąuare 
Uarduare Co.

A. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADVVAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
TeL ŠOU 8148

Tel TROkridgc 9488

Dr. Shsor 

Glodieneo-CtaTį
LIETUVI DEMTI8TK 
VALANDOS: 94 M 7-9.

(PRIE CENTRAL 8KYRB0) 
CAMRRIDGR, MA88.

Dr. Leo J. Podder
U Lertatnfcu

Vyriška ir
taipgi Kraujo ir Odoa. 

aaa 19 tt 12

miestin. Taigi jiedu vra kai- i;. ... «
tinami netik automobiliaus i 
pavogimu, bet ir žmogaus 
pagrobimu (kidnapping), 
kas vra labai sunkus kaltini- 
mas. ir todėl kiekvienas pa
statytas po $15.000 kaucija.
Vienas jų vadinasi Franas 
Bartulis. 20 metų amžiaus 
lietuviukas.

buryje vienoj vietoj išplėšta 
$1,300, o West Roxbury — 
$500.

Ant Huntington avė. pe
reitą penktadienį tav|> dvie
jų gatvėkariu buvo mirtinai 
sutrintas Anthonv Sig«rella. 
17 metų jaunuolis. 

Pereitais metais Naujo
sios Anglijos ūkininkai tu
rėjo 820L.808.000 pajamų. 
Tai yra 10 milionų dolerių 
daugiau negu 1939 metais.

Belmonte sudegė kongre- 
gaeionalistu bažnyčia. Nuo
stoliai siekia $50.000.

YVoburne ugnis sunaikino 
•nėsos marketą. padaryda 
ma $25.000 nuostolių.

Old Colony skalbykloj 
daibininka> Ruggiero nety
čiom paliete elektros l^idą ir 
bnv<. nutrenktas įnirtimo

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASlVAttlNT
Pas VINCĄ BALUKONį

Visokių Stiprių ir Minkitų
Gorimų ir Užitondžių.
Puikų patarnavimą užtikrino

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

249 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Bll LOVA

ČIA YRA
DEL

JUSU!<
Tai tiek jus 
SUTAUPOT aat 

( p lavini M«j9 1940

FRIGIDAIRE
BUVO .. DABAR UŽ $

1

«i • i

KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY,

TEL.
SOUTH

ŠOU 4849
BOSTON, MASS.

FKlGlIlAiKE...
pagarsėjęs vardas. 
Pagarsėjęs ■ tarnyba 
ir ekonomija... ir tik
ru šsldymu valgiu. 
Jus sutaupysite pini
gų nuo pat pradėji
mo šia žema kaina.

Nereikia Jmokėt 
Lengvi Išmokėjimai

iU9TD......

Didelis 6 kub. 
Kaišo. Ušrikil 

Apaibootas

šeimos ' 
Dabart
ska triaši

awtiU«,aao7Di«
188 HUNTINGTON AVD, 

BO8TON, MARK.
Tol

\DR. G. L. KILLORV
j 88 SCOLLAY SUUARS, lo 
1 BOSTON. ToM. Laf»etto

■■i *
SPICIALKTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL aao 9 ryt. « 7 vai _ 

nuo 19 ryto fld L

Tol ŠOU
DAKTARAS

J. L. Patektume
OPTOMETRISTAS

Ofioo
Noo 9 ryto « 7

Noo > ryto iM 13

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

TeL 28824 Gyv. 31112
DrJoeeph AjGaUŪe 
omantuna

Vahadoa: S Rd 11 
2 fld K 
7 iki 9. 
• iki 11

ir
AKIŲ DAKTARAS 

(Baiso defektuotas akto ir 
mu laiku sugražino

>ju ir priskiria
IKSumm

LAMRRNCE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKV AGENTŪRA.
K -- a

IraprtlivosmHMMe

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI. 
UUS IR TROKUS VISOKIŲ 

ItDIRBYSČlŲ.
1 irtnoRBj v

1
J




