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Prezidentas Jau Pasirašč 
Konskripcijos (statymą

SPALIŲ 16 TURĖS UŽSI
REGISTRUOTI 16300,000

VYRŲ.

Ncpiliečiai ir vyrai na šei
mynomis nuo karo tarny

bos p— jenai
Galų gale Kongresas pri

ėmė konskripcijos įstatymą 
ir prezidentas Rooseveltas 
šį panedėlį jį pasirašė.

Pasirašęs privalomos ka
ro tarnybos įstatymą, prezi
dentas kartu nustatė ir die
ną naujokams registruotis. 
Tai bus spalių 16. Tą dieną 
turės užsiregistruoti apie 
16,500,000 jaunų vyrų, iš 
kurių paskui bus renkami 
tinkamieji armijos tarnybai.

Registruotis privalo visi, 
kam jau sukako 21 metai 
amžiaus, bet da nėra sukakę 
36. Po 36 metų amžiaus re
gistruotis jau nereikia.

Kiekvienas užsiregistra
vęs vyras gaus numerį. Pas
kui tie numeriai bus trau
kiami loterijos tvarka, ir ke- 
no numeris bus ištrauktas, 
tas bus pašauktas į vietos 
registracijos boardą. Šitam 
boardui jis turės paaiškinti, 
kokį jis dirba darbą, ar turi 
šeimyną, ir tt - -į 

Jeigu registrantas yra įsto
jęs kolegijom boardas leis 
jam šį mokslo mėtą pabaig
ti. Jeigu jis turi šeimyną, 
boardas galės jį visai nuo 
karo tarnybos paliuosuoti. 
Jeigu jis dirba krašto ap
saugai reikalingą darbą, 
boardas irgi galės jį paliuo
suoti. Jeigu registrantas yra 
sąžiningas karo priešinin
kas (conscientious objec- 
tor), jis taipgi gali reika
lauti paliuosavimo. Šito
kiam atsitikime boardas ra
portuos jį justicijos depar
tamentui ir tas departamen
tas ištirs, ar registrantas iš- 
tikrujų yra
šininkas, ar

Nepiliečių armijon neims. 
Bet kas turi išsiėmęs jau pir
mutines pilietybės popieras 
ir pareiškęs savo norą būti 
šios šalies piliečiu, tokius 
ims.

Paimtieji armijon turės 
tarnauti vienus metus, o pa
skui bus paleisti atsargom 
Per pirmutinius 4 mėnesius 
jiems mokės po $21 per mė
nesį, o paskui po $30 per 
mėnesį.

Paimtieji armijon bus va
dinami “rinktiniais” (se- 
lectees). Jeigu rinktinis už
baigęs tarnybą norės gauti 
savo darbą, kurį jis dirbo 
pirma, tai jis turės pareikšti 
apie tai prieš 40 dienu. 
Kiekvienas darbdavis pri
valo priimti savo darbinin
ką atgal ir duoti jam tą patį 
darbą ir tą patį atlyginimą, 
kolų, jis gaudavo pirma.

Iš tų 16,500,000 vyru,* ku
rie spalių 16 d. bus užsire
gistravę, pirmais metais bus 
parinkta armijon apie 800,- 
000. Po metų, kai jie bus ap
mokyti ir paleisti atsaigon, 
ju vieton bus imami kiti. Vi
si bus traukiami numeriais, 
loterijos tvarka, todėl nie
kas negali žinoti, kuriam 
reikės eiti pirmutiniam.

Konskripcijos įstatymas 
sako, kad šitie vyrai negali 
būt niekur siunčiami iš A-

menkos. Jie ruošiami tik 
Amerikai ginti, jeigu jai bus 
pavojus.

Šitas įstatymas veiks tik 
i iki 1945 metų gegužės 15 d. 
Jeigu Kongresas tuomet ne
matys reikalo jį pratęsti to
liau. tai konsknpcija tada ir 
pasibaigs.

Konskripcijai tvarkyti ir 
naujokams mokinti, jiems 
maitinti, aprėdyti, užlaikyti 
ir algoms mokėti reikės su
daryti labai didelį aparatą, 
ir tam tikslui prezidentas 
pareikalavo, kad Kongresas 
paskirtų $1,600,000,000.

Anglijos Karaliaus 
Rūmai Subom

barduoti.
Pereitą nedėldienį Angli

jos karaliaus rūmai buvo 
bombarduojami jau treciu 
kartu. Atskridęs vienui vie
nas priešo bombanešis nu
metė keliatą bombų, kurių 
viena pramušė stogą ir spro
go karalienės Elzbietos 
kambary, visiškai jį suardy- 
dama. Vokiečių bombanešį 
tuojaus puolė vienas anglų 
orlaivis Įr “sušaudė jį į sku
tus.” Priešo mašina nukrito 
liepsnodama. Bet anglo or
laivis taipgi šitoj kovoj nu
kentėjo ir lakūnas buvo pri
verstas šokti iš jo. Jis nusi
leido su parašiutu sveikas.

Anglai Numušė Jau 
2,158 Orlaivius.

Oficialėmis Londono ži
niomis, iki rugsėjo 15 die
nos anglų lėktuvai ir prieš
lėktuvinė artilerija numušė 
viršum Anglijos 1,983 orlai
vius. Jei prie to pridėti da 
175 vokiečių orlaivius nu
šautus žemėn pereitą nedėl
dienį, tai iš viso iki šios są- 
vaitės vokiečiai bus jau ne
tekę 2.158 orlaivių Anglijoj. 
Didžiausi vienos dienos vo
kiečių nuostoliai buvę rug
piučio 15 d., kuomet anglai 
nukirto 180 jų orlaivių.

Be to, vokiečiai yra nete
kę daug orlaivių Francuzi
jos kovose, Belgijoj, Norve
gijoj ir ant jūrių.

Anglai sakosi nuo karo 
pradžios iki šios sąvaitės ne
tekę iš viso 528 lėktuvu, iš 
kurių 247 lakūnai išsigelbė
ję gyvi.

Vokiečiai Gali Užim
ti Visą Franeuziją.
Washingtone gauta žinių, 

kad generolo Petain’o val
džia Francuzijoj atmetusi 
vėliausius italų ir vokiečių 
reikalavimus. Italai reikala
vo, kad Petain’o valdžia de
mobilizuotų savo armiją 
Šiaurės Afrikoj, kur esą 
apie 200,000 kareivių. Ita
lai bijosi, kad šita armija 
gali prisidėti prie anglų; bet 
francuzų valdžia atsisakiusi 
tuos kareivius paleisti, aiš- 
kindamosi, kad ji neturėtų 
kuo malšinti sukilimo, jei 
šita kolonija nutartų nuo 
Francuzijos atsimesti ir pri
sidėti prie Anglijos. Vokie
čiai gi pareikalavo, kad Pe
tain’o valdžia atiduotų 
jiems 58 nuošimčius visų ne
okupuotoj Francuzijoj esa
mų gyvulių. Naciai norėtų

Vokiečiai Pripažįsta, Brooklyno Lietuviai
Anglams Kreditą.
Associated Press praneša 

iš Berlyno, kad sugijždami 
iš Anglijos vokiečiai lakū
nai pripažįsta, jog anglų 
atsparumas esąs tikrai did
vyriškas. Jų priešlėktuvinė 
artilerija ' aplink Londoną 
veikianti taip smarkiai, kad 
pradėjus jai šaudyt ore pa
sidaranti tikra šovinių aud
ra. Vokiečiai mano, jog 
Londono apsauga taip su
stiprėjusi dėl to. kad anglai 
čia sutraukė daug apsaugos 
jėgų iš kitų vietų, dėl to, esą, 
susilpnėjusi kitų miestų ap
sauga.

Pereito nedėldienio naktį * 
pats Berlynas buvo du kartu 
anglų atakuojamas. Tai da 
ritmas toks atsitikimas nuo 
karo pradžios, kad per vie
ną naktį ant Berlyno butų

Areštuoti Lietuvoj.
Brooklyno lietuviai gavo 

aplinkiniais keliais žinių,1 
kad Lietuvoje yra areštuoti 
šie brooklyniečiai: Juozas 
Šimaitis, Jurgis Garšva. Jur
gis Šiugžda, Antanas Sla
vickas ir Pranas Strimas. Jie 
esą suimti kaip “buržujai”

Kongresas Svarsto Bilių 
Prieš “Penktąją Koloną”
MEKSIKAI MININT NEPRIKLAUSOMYBĘ, SUŽEIST A 59 ASMENYS.

Rugsėjo 15 ir 16 dienas 
savo

KOMUNISTAI IR NACIAI NEGALĖS TAPTI PILIEČIAIS.
ir “liaudies priešai,” nes gy- Meksika minėjo savo 130 
vendami Brooklyne ir sun-nepriklausomybes sū
kiai dirbdami susitaupė1 Per iškilmes buvo ir
kiek pinigų jr sudėjo savo

Išrodo, kad Komunistų Par
tija bus visiiškai uždaryta.

Žemesnieji Kongreso ru-

sutaupas į “Drobės” 
drovę Kaune.

ben-

tuos gyvulius parsivaryti padaryti du užpuolimai. Gi
Vokietijon ir paskersti mė- --------- • • • --
sai, nes jie jau nebeturi iš ko
dešrų dalyti. Bet Francuzi
jos valdžia atsisakiusi ir ši
tą reikalavimą išpildyt, nes 
maisto stinga ir pačiai Fran
cuzijai. Todėl kilo baimė, 
kad vokiečiai dabar gali už
imti visą Franeuziją ir pa
tys jos maistą pasiimti.

Francuzijoj Areštuo
tas Leonas Blumas.Iš Vichy pranešama, kad 

generolo Petain’o valdžia 
areštavo Francuzijos socia
listų vadą Leoną Blumą. ku
ris 1936 metais buvo Fran
cuzijos premjeru. Dabartinė 
valdžia jį kaltina, kad būda
mas valdžios priešaky jis 
tuomet pravedė daug nau 
dingų darbininkams refor
mų. jų tarpe ir 40 valandų 
darbo sąvaitę. Dėl to suma
žėjusi pramonės gamyba, o 
ypatingai atsilikusi ginklų 
produkcija, kas susilpnino 
Francuzijos apsaugą. Be to, 
Blumo valdžia buvo pradė
jusi bendradarbiauti su So
vietų Rusija, kas, žiūrint da
bartinės Francuzijos val
džios akimis, buvę didžiau
sia Francuzijai klaida, daug 
prisidėjusi prie dabartinės 
jos nelaimės.

Blumas kaltinamas da ir 
tuo, kad rėmė Ispanijos lo- 
jalistus, siųsdamas jiems 
slapta ginklų ir kitokios pa
ramos. Vienu žodžiu, jis 
kaltinamas tuo, kad buvo 
įnėjęs į “liaudies frontą” ir 
stengėsi užmegsti gerus san
tikius su Sovietais. Dabar jis 
gali už tai nukentėti

LIETUVOJE PRASIDĖJO
ARŠIAUSIS DESPO

TIZMAS.
Žmonės areštuojami ir bau

džiami, kad kritikuoja so
vietišką betvarkę.

Bolševikiški laikraščiai 
Lietuvoje skelbia ilgus sąra
šus žmonių, kuriuos apskri
čių viršininkai nubaudė pi
niginėmis baudomis arba iš
trėmimu į priverčiamo dar-

vokiečių pozicijos Atlanto 
pajūry buvo anglų tiek 
sprogdinamos, kad žemė
drebėjo net Anglijoj, dau- stovyklą! Daugiausia nu- 
giau kaip uz 20įmyliu.. Visa bausta už ginklo laikymą, 

nonvM Vod a„«rk, <^1, chuUganizmą įr už „eigia-
mą atsiliepimą apie dabar
tinę sovietiškąją santvarką 

Vokiečiai sako, kad pe- Lietuvoje.
reitą nedėldienį jiems Lon

tai parodo, kad anglai gali 
netiktai gintis, bet gali ir 
atakuoti smarkiai.

LIETUVOJE PRAŠYMUS 
REIKIA RAŠYTI JAU 

RUSŲ KALBA.
Lietuvos prekybą su už

sieniu paėmė ■ į savo rankas 
Maskvos paskirtas “torg- 
predas” Efanovas. Be jo ži
nios dabar niekas Lietuvoje 
negali nieko užsieniui par
duoti nei nusipirkti iš užsie
nio. Norint ką nors nusipirk
ti ar parduoti, reikia duoti 
tam Maskvos agentui prašy
mas ir prašyti leidimo. Bet 
rašymus reikia rašyti rusiš- 
ai. Pamaži lietuvių kalba 

bus visai pašalinta iš val
džios įstaigų Lietuvoje ir 
liks tik rusų. kaip buvo caro 
laikais.

Rusu liaudies poetas Kry
lovas kadaise parašė apie 
žaltį šitokią tiesą: “Chot ty

Indijos nacionalistųikon-1 tebia vsio tože.” kas reiš- 
gresas buvo pasiūlęs Anglį- į kja: nors taV0 skura jr nau
jai karo pagalbą jei Anglį-! ja, širdis vis te patt 
ja pi ipazins Indijai nepri- j §jta dega ja^aį geraj tjn. 
klausomybę. Anglija patarė ka jr Rusjjos imperializmui: 
indams palaukti su nepn- nors j0 kailis dabar ir nau- 
klausomybe iki karo pajai- • bet prigimtis neatsimai-
KSVtodu ? £°,nęeS° ?ar- nė. Kaip jis naikino musų 
bo komitetas dabar nutarė; fal,ta pirma, taip naikina ir 
pasiūlytą Anglijai pagalbą ^ahar
atsiimti ir pakvietė Mohan-_________

doną atakuojant buvęs su
naikintas 71 anglų orlaivis, 
gi vokiečių nesugryžusios 
34 mašinos. Bet anglai sa
kosi pereitą* nedėldienį nu
šovę nemažiau kaip 185 vo
kiečių prlaivių, kurie bom
bardavo Londoną. Kai ku
rie jų nukritę liepsnodami 
į patį vidurmiestį. Vienas 
nukritęs į Victorijos gelžke- 
lio stotį. Per dieną jie puolę 
Londoną dideliais pulkais, 
po 400 orlaivių iš karto, bet 
kai sutemo naktis, tai tik po 
vieną orlaivį pradėjo lėkti, 
kad nedavus gyventojams ir 
miesto gynėjams ramiai pa
silsėti.

Indai Atsiima Para
mą Anglijai.

E'
k

z žmones buvo užmušti ir 
59 sužeisti. 130 metų atgal 
Meksika pasiliuosavo nuo 
Ispanijos valdžios ir dabar 
ji kasmet švenčia to pasi- 
liuosavimo sukaktį.

KITAS URAGANAS PRA
ĖJO PRO NAUJĄJĄ 

ANGLIJĄ.
Praėjusį penktadienį apie 

Vakarų Indiją pradėjo for
muotis kitas uraganas su 
šiaurės kryptimi. Išrodė, 
kad nedėldienį jis jau pa
sieks Naująją Angliją. Bet 
kaip porą sąvaicių atgal, 
taip ir šį sykį jis pasuko 
daugiau į šiaurės rytus ir nu
ūžė Atlanto vandenynu, 
Naujosios Anglijos nesiek
damas.

koje “penktąją koloną,” ki
taip pasakius—išnaikinti 
komunistus, nacius ir fašis
tus, kurie gyvena šioje šaly
je, bet agituoja už Europos 
diktatorius. Šitas įstatymo 
sumanymas draudžia komu
nistams, naciams ir fašis
tams. kurie garbina Staliną. 
Hitlerį ar Mussolinį, tapti 
'Jungtinių Valstijų pilie
čiais.

Žemesniuose Kongreso 
įumuose šis bilius praėjo 
vienbalsiai. Nebuvo nei vie
no priešingo kongresmano. 
Dabar tas bilius paduotas 
senatui. Manoma, kad čia 
jis taipgi bus priimtas be 
jokios opozicijos.

Prezidentas Rooseveltas 
buvo kitąsyk Sovietų Rusi
jai palankus; jis pripažino 
net ir bolševikų valdžią. Bet 
kai Maskva susidėjo su Hit
leriu ir pradėjo biauriot de
mokratines valstybes, vul-

GREEN KALTINA 
LEW1SĄ.

Kalbėdamas pereitą ne
dėldienį New Yorke Ameri- 
kos Darbo Federacijos pre- Araeri-
zidentas Green pareiškė. į prezid'entą ir jo admini. 
kad jis sutinkąs RU1C4 tarp.« irJjis .
F^e^' ,2S ’r ?° ba'?tl ,lr tė. kad kultūringi saikiai 
atstdgh Amerikos untjistų su’boIševikafe nc*alimi. Tai. 
vienybę, bet negaljs to pa-; nė abejon&? kad š;ta
daryti, kol CIO vadas Lewis 
esąs tokiai vienybei priešin 
gas.

bilių prieš aršiausius demo
kratijos priešus jis pasirašys 
be jokio svyravimo.

Išrodo, kad komunistų 
partija, kaip aiški svetimos 

neužil-

SCALISE GALI GAUTI 60 
METŲ KALĖJIMO. .

New Yorko prisaikintnj,! -^^TAmerikoj
. . .. k . go bussuolas pripažino buvusĮ sta- M. , . Alabamos kon-

tybos aptarnavimo darbi-! StamS iauX
ninky unijos vadą..Scąlfeę,gSn"fo v^ vSsti y gi-
$9 fe’Tnsme"^^0- 'aiškus. Jpata,-

Bausmę uz tą va- damas jiemg suvaržyti ko.

PARAKO DIRBTUVĖS 
SPROGIMAS IR KRA 
TOS PAS BUNDISTUS.

{vykus Herculeso parako 
dirbtuvėj New Jersey vals
tijoj sprogimui, valdžia tuo
jaus padarė vokiečių nacių 

Bundo” stovykloj Camp 
Nordland kratą. Sussex 
kauntėi šerifas, pasišaukęs 
į pagalbą 18 policininkų, 
apsupo tą fašistų lizdą, kon
fiskavo daug išdavikiškos 
literatūros ir vieną karabi
ną su teleskopiniu taikikliu. 
Tuomet šerifas peržiurėjo 
Herculeso kompanijos dar
bininkų sąrašą, ar nėra ja
me bundistų. Be to, Dieso 
komitetas peržiurėjo tos 
kompanijos darbininkų še- 
pukes, kurios išliko sprogi
mo nesunaikintos. Ar rasta 
tenai kokių išdavystės pėd
sakų, viešai neskelbiama. ,

ITALUOS FAŠISTAI 
BOMBARDUOJA 

LONDONĄ.
Londono gyventojai pa

sakoja, kad pereitą subatą 
jie matę viršum savo miesto 
daug orlaivių su Italijos 
ženklais. Be to, buvę rasta 
numesta daug medalikėlių 
su Mussolinio snukiu ir už
rašu: “Mes mušam skau
džiai”

RUMUNUAI GRESIA
ANARCHISTŲ JUDĖ- 

JIMAS?
Naujas Rumunijos dikta

torius Antoneskis pasakė 
per radiją prakalbą ir įspė
jo fašistinę “geležinę gvar
diją,” kad ji laikytųsi draus
mingai, nes Rumunijai gre
siąs “anarchistinis judėji
mas.”

dą Gandhi vadovauji Indi 
jos reikalams toliau. Bet pa
starasis, kaip rodos, nenori 
daiyti Anglijai jokių kėblu-

gystę teisėjas žadėjo paskir
ti jam rugsėjo 27 d. Kadan
gi Scalise seniau buvo atras
tas kaltu už baltos vergijos 
palaikymą, tai jam dabar 
gręsia nuo 30 iki 60 metų 
kalėjimo.

KANADOSFABRIKAI
GAMINA KARO PA

BŪKLUS.
Karo pramonei organi

zuoti Kanada išleido jau 
$200.000,000. Dabar jos fa
brikai ūžia gamindami gin
klus ir amuniciją sau ir An
glijai. Dabar da yra perdir
bami 3 keleiviniai laivai į 
karo laivus. Jie bus pabaigti 
šį rudenį.

jiems suvaržyti
munistų veiklą.

UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI GA
ZOLINĄ ORLAIVIAMS.
Amerikos valdžia uždrau

dė parduoti ar išvežti iš šios 
šalies gazoliną, nes paaiškė
jo, kad per Portugaliją ir I - 
paniją Amerikos gazolinas 
patekdavo į Vokietiją ir Ita
liją. kurios dabar veda karą 
prieš pasaulio demokratiją. 
Be to. uždrausta be valdžios 
žinios ir leidimo išsiųsti ar 
išvežti iš šios šalies planus ir 
mašineriją orlaiviams staty
ti. Washingtono diploma
tai dabar žingeidauja, kaip 
į tas žinias reaguos Japo
nija.

MIRĖ KONGRESMANAS 
BANKHEAD.

Pereito nedėldienio nakti

BOLŠEVIKAI PASMAU
GĖ LIETUVOS ŪKININ

KŲ LAIKRAŠČIUS.
Likvidavus žemės Ūkio mų, kuomet ji veda tokią j. i„sunkią kovą už savo gyvybę. LfeS^^iplati-

NACIŲ OKUPACIJAFRANCUZUAI KAINUO- vE,k‘" i f,
JA ^“mARMU^' S" kuris8'ūžiamas DUOS PIEiy AMERIKOS 

000 MARKIŲ. du ka*^ug p^ Užda_ I ŠAL|MS >500,000,000.
Francuzijos valdžia pa- rfus “Lietuvos Ūkininką” ir Jungtinių Valstijų Eks- 

skelbė, kad vokiečių okupa- “Musų Laikraštį,” naujasis i porto-Importo bankas duos
cija franeuzanu kainuoja “Valstiečių Laikraštis” siun- į Pietų Amerikos respubli- Washingtone mirė kongres 
kasdien po 20.000,000 ciamas ir šių dviejų leidinių' koms $500.000,000 kreditų manas William Bankhead
reichsmarkių. Bet tai esą tik skaitytojams. ----------- j-i-*--------------------------------------------- - --------------------------------

apie pusė to, ką Francuzijai
kainavęs karas. Franeuziją WILLKIE PRALENKĖ 
dabar turi užlaikyti visą vo- KOMUNISTUS, 
kiečių okupacijos armiją ir Republikonų kandidatas į 
prie to da turi mokėti prie- prezidentus Willkie pradė- 
šui už karo belaisvių išlaiky- jo savo rinkiminėse prakal- 
mą. Vokiečiai turi paėmę bose skelbti buk Roosevel- 
karo nelaisvėn apie 2.000,- tas esąs kaltas, kad Hitleris 
000 francuzų, kurių daugu- sunaikino Austriją, Čeko- 
ma yra išvaryta Vokietijon Slovakiją ir kitas nepriklau- 
darbų dirbti, tačiau ir tų iš- somas šalis. Na. šitokios 
laikymą turi apmokėti Fran- • kvailystės da nėra pasakę 
euzija. ___ Inei komunistai.

įvairiems produktams šioje žemesniųjų Kongreso rūmų 
salyje pirkti. Tuo budu no- į pirmininkas. Jis apsirgo 
rimą išstumti Vokietijos ir rugsėjo 10 d. Baltimorėj, 
Italijos gaminius iš Pietų kur jis buvo nuvykęs paša
Amerikos.

NACIAI SIŪLO ANGLI
JAI PASIDUOTI.

Vokietijos naciai pereitą 
sąvaitę pasiūlė Anglijai pa
sirinkti vieną iš dviejų: 
Varšuvos ar Paryžiaus liki
mą. Jei pasiduos, bus išgel
bėti kaip Paryžius.

kyti prakalbą. Jis buvo da 
nesenas žmogus, tik 66 me
tų amžiaus.

NUSKENDO DU FRAN
CUZIJOS LAIVAI.

Pereitą penktadienį Siau
rės Afnk os pakrašty žuvo 
nuo minų du Francuzijos 
laivai.

«».y. r- <

I



Nu. JM. KuifHČjo 18 d., 1840 M.

Anglų Priešlėktuvinis Ginklas

Ar galimas gi daiktas, 
kad šitaip klajotų patys 
laikraščio redaktoriai ir lei
dėjai, kurie iki šiol buvo vi-

kad^toSevi- i831 nolTOalVs? Ar galimas gi
n-o -t daiktas, kad visi jie staigaKa, pasmaugė Lietuvos žu, g p|.otoĮ

j Ne, mes netikim. kad vi
sas dienraščio personalas

PASMAUGTI JAU VISI 
NEPRIKLAUSOMOS LIE* 
TUVOS LAIKRAŠČIAI.
Nelabai senai “Keleivy” 

buvo pranešta

mas. seniausi 
dienrašti.
pa^^ir^Štu^

“nko Patarėjas,” 

daugiausia Lietuvoje »
platinęs ūkininku reika- ia^ -Vla-k - agentai, ta
iams pašvęstas laikraštis, 
taipgi užgniaužtas bolševi
ku diktatūros.

Apie tautininkų “Lietu
vos Aidą” ir katalikų “Mu
sų Laikrašti” jau nėra nei 
kalbos. Jie buvo pasmaugti 
tuojaus. kaip tik Stalino ar
mija užėmė Lietuvą.

Nebūtų da tiek šlykštu, 
jeigu tie vandalai butų su
naikinę laisva Lietuvos

lino čebatlaižiai, nepriklau
somos Lietuvos žudikai. Bet 
sarmatydamiesi savo darbo, 
šitie niekšai meluoja Lietu
vos žmonėms, buk patys 
“Lietuvos Žinių*’ laidėjai 
savo laikrašti pasmerkė ir 
nutarė ji numarinti.

Visas pasaulis stebėjosi, 
kuomet seni revoliucijos ve
teranai, Stalino inkvizicijoj 
iškankinti, atsistoję Mask
vos teisme garbino “didiji

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia parodyta anglų vadinamoji pom pom k&nuolė priešo lėktuvams šaudyt. Iš abiejų šonų 
matosi rėmuose sudėti šoviniai, kuriais šeriamos kanuoiės, o vidury šeši vamzdžiai. Tai
kyti tos kanuoiės nereikia, reikia tik paduoti jai amunicijos, o taikyt ji pati taiko, iš ku
rios pusės ateina orlaivio užimąs, taip kad ji gali gana taikliai šaudyt ir nakties tamsoj. 
Prasprūsti pro jų ugnį priešui labai sunku, nebent jis skristų labai aukštai. Už tai gi per 
vieną parą pereitą nedėldieni Londone buvo numušti žemėn apie 175 vokiečių orlaiviai. 
Tokiomis pom-pom kanuolėmis dabar apginkluoti ir anglų laivai.

Kaip Berlyae, Taip ir Romoje
Beveik tris sąvaites buvo mis dienomis atsiuntė Lie- 

stengiamasi išgelbėt nuo į tuvos pasiuntiniui Wash- 
bolševikų Lietuvos pasiun- ingtone laišką, kuriame pa- 
tinybės prie Kvirinalo na- reiškė pilną supratimą įvy- 
mus, priklausančius Lietu- kių Lietuvoje; giliai atiau- 
vos valstybei. Bet galop ita- čia tautos tragediją ir skai-

spaudą atvirai, nesislėpda- Staliną” o save smerkė ir 
mi už kitų žmonių nugarų, prašėsi mirties bausmės! 
Daliar gi jie paskelbė uzda- Dabar lvgiai toki pat hara- 
romuose laikraščiuose melą, matome Lietuvoje su 
buk patys jų leidėjai nutarę laikraščiais.
juos likviduoti, ir likviduo- __________

lų valdžiai pasisakius už na 
mų perdavimą, tolimesnis 

, priešinimasis pasidarė ne
begalimas ir rugpiučio 26 
dieną apie 8 valandą vaka
ro Lietuvos nfinistras prie 
Kvirinalo Romoje turėjo 
apleisti pasiuntinybės na
mus. Prieš tai pasiuntynybė- 
je susirinko visa lietuvių ko
lonija. Lozoraitis kreipėsi 
j susirinkusius sakydamas, 
kad Lietuva nemirė ir nega
li mirti. Ji vėl bus atstatyta, 
laisva ir nepriklausoma. 
Tam visi lietuviai vieningai 
dirbs ir kovos.

Susirinkusių lietuvių var
du tarė žodį vysk. Bučys, 
pažymėdamas, jog bolševi
kų okupacija yra vienas 
sunkiausių Lietuvos istori
joje bandymų, tačiau reikia 
tvirtai tikėti, kad teisingu
mas laimės, lietuvių tauta 
pasiliuosuos nuo žiauraus 
svetimo jungo ir pasiunti
nybės namuose vėl bus at
stovaujama laisva Lietuva.

tys sau už garbę ir toliau lik
ti konsulu ir klausyti tik 
Lietuvos ministro instruk
cijų.

šiomis dienomis per Li
saboną atvyko New Yorkan 
Lietuvos pasiuntinybės Lon
dono patarėjo žmona p. Ra- 
binavičienė su dukrele. Nei 
vienas iš pasiuntinybės per
sonalo, net ir tarnaitės, ne
sutiko grįžti į Sovietinę Lie
tuvą. Tarnaitėms parūpin
tos vietos pas pažįstamus 
Londone.

L. G. K. New YoHce.

darni savo laikraščius dar KIEK BOLŠEVIKAI iažij. bet, kiek jam pavyko tos g>ventojai jia to kalėjimo rieji socialistai, nutraukė su Su dideliu susijaudinimu 
“džiaugiasi,” kad jų vieta AMONIŲ RUSIJOJ knivinos statistikos surink- areštantai, apdriskę, apskurę, Į jais visus bendro darbo rei- susirinkusieji sugiedojo Lie-

boiševiku teroroužims komunistiškos propa- ««w»v nuo
gandos organai. Į George R. Famum, žy- žuvo:

štai. šių metų mgpiučio mus teisininkas ir buvęs 28 vyskupai;
I d. “Lietuvos Žinių” laido- Jungtinių Valstijų prokuro- 1,219 popų bei kunigų; 
je. pirmutiniame puslapy, ro padėjėjas, parašė Bosto- į 6,000 profesorių ir mokv- 
juodu šriftu išspausdintas no “Heraldui” Įdomų straip- tojų:

snį apie komunizmo pavojų 9,000 gydytojų; 
akjAvto. civilizacijni. Kaip kulturin- 54.000 karininkų; 

jams. * gas ir plačių pažiūrų visuo-
- Dienraštis 'Lietuvos ži- menininkas, jis svarsto da- 

nios’ per ilgus savo gj-vanmo labai ramiai, be jokios;

šitoks pranešimas: 
“Lietuvos žinių 260,000 kareivių; 

70,000 policininkų; 
355.000 inteligentų bei

formaliai buvo opozick neapykantos, ir vaduojasi! profesionalu;
vien tik faktais, o ne jaus- 193,000 darbininkų; 
mais ar upu. 815,000 valstiečių.

Mr. Famum pradeda | Be to, apie 4 000,000 Ru- 
Komumstų Manifesto zo- sjjos žmonių išmirė badu, 

dziais: Po Europą vaiks- kuomet bolševikai sugriovė 
cioja šmėkla—komunizmo «aiįes ujh

_...........,---------------------- šmėkla.” Ir toliau jis nu-' Ne kitaip butų ir Ameri-
i—visokeriopai padėti savo ®v?®cia P! ^U* koj. jeigu bolševikams pa-

skaitytojams ju kovoje suda- dėjimą, kuris iki šiol buvo vvktų čia paimti valstybės 
rant naują valstybinę san- vedamas Komunistų Ma- vairas į gavo rankas> 
tvarką Lietuvoje tarybų vai- i Didžiausis bolševizmo pa-» Mar^moSta- ^‘kSi

išdėstytas io veikale me’ S^O p. Fomum, kad Das k2& kertinis M P^F8"*08 ak’
ra- Neapsišvietusiam žmo^> p^V ik-mokratSi i"“au 
• Sk^Sra^SŠ naikinimas tiko ir vi- 

savo darbo pečiu į laimii^ ti-P; Fantam, bet jo g|fokas tlk Pasltalko ant 

Bolševikų kerštingumui 
nėra galo nei ribų. Tatai 
aiškiai parodo kad ir Troc-i

joje. bet faktiškai jis buvo to
limas nuo tikro atsidavimo pa
grindinių Lietuvos liaudies 
reikalų gynimui.

“Naujoji 'Lietuvos žinių* 
redakcija iš pat pirmų savo 
darbo dienų matė savo uždavi
nį

džios pagrindais. Ji skleidė vi
same krašte teisingus žodžius, 
teisingas žinias apie tai, kaip 
kuriama nauja išvaduota Lie
tuva. apie tai. kaip mes tą gra 
žią Lietuvą, vadovaujant . ....
džia jam Stalinui, keliama ant SU, kas tik

pečių Į laimingą *l* s?*k0 P' Famum, bet JO
gyvenimą. Skaitytojai darbo esmė yra ~tokia :^ kapital»sti- 
žmonės su pasitenkinimu suti
ko šią naują laikraščio liniją.

“Džiugu matyti, kad ir ‘Tie
sa." ir 'Darbo Lietuva,’ ir ‘Lie
tuvos žinios* pastarosiomis 
dienomis buvo vienos nuo
monės. > - .

“Tuo pačiu ‘Lietuvos Žinių' 
redakcija laiko savo uždavinį 
atlikusi ir nutarė tolimesnį 
laikraščio leidimą sustabdyti.

“Paskutiniame savo nume
ryje 'Lietuvos žinių’ kolekty
vas. atsisveikindamas su savo 
skaitytojais, linki jiems atlikti 
didelius darbus musu Sovietu

ris
“i

ne santvarka,—tai yra tokia 
santvarka, kuri remiasi pri-
S±e kio nužudymas.
naite«»iamai vada oria dūl Gerai, jei komunizmas ar -uIuuiįmįmi i bolševizmas yra toks pavo-
cntracijSTteln, J® žmonių laisvei ir gerbu-
rankoM, karta didindama '1U1’Jal ka» su smekla 

u kovoti? i
,Lj_‘ Straipsnio autorius teisin-

.. gai nurodo, kad aštrios prie-SdUn« .mm«,?. nadv^a- * onės netikęs 
k«4?lon ta^ifaa^dotJ budas- Komunistu ągitato-mones 

būdas.
iu ? iiMudoUmub?" PrZl^ nams kaip tik ir sekasi te- noti 
UrietaTkŽr *a”iiJ^n'ė!nai l™r_ stiprus spaudžia ba, 

klasė, šitoj kovoj
Socialistinės Tėvynės labui. Iš unti virių ir panaikinti
savo pusės mes Prižadame, r*”1?"0 ekonominis
vadovaujant garbingai Komu- *4 tureu užimti tokia aan-į
nistų Partijai, atiduoti visas . ’ *ur V?*0 j™1’
savo jėgas, visą savo patyri- ***’ ’f ^rtai prigulės visuo-
mą ir sugebėjimus naujam so- »» delno, kad geriausia gyven-
ciaMstiniam gyvenimui sukur- žmones dus ly- 1TM kibiai,*;t-
ti —LIETUVOS ŽINIŲ RE- «W» w dirbs petys sau, o ne
DAKOJ A IR LEIDĖJAI.” išnaudotojams. Tokią tan- 

tvark| Marksas pavadino 
Išeina, vadinasi, kad pati socializmu.

“Lietuvos žinių” redakcija Taigi, kai rusų visuome- 
ir leidėjai apkaltina savo nė 1917 metais nuvertė caro 
laikrašti apgaudinėjus Lie- valdžią, Lenino ir Trockio 
tuvos žmones, stovėjus jį to- vadovaujami komunistai 
Ii nuo “pagrindinių Lietu- tuojaus ir nutarė Markso ’; 
vos liaudies reikalų gyni- mokslą vykinti gyvenimam 
mo,” ir todėl pasmerkia jį Bet Lenino, Trockio ir Sta- 
mirti, nežiūrint kad pasta- lino rankose Markso moks- 
raisiais laikais jis jau buvo las virto ne socializmu, o 

taip vadinama proletariato 
kėlė diktatūra, kuri tikrumoje

teisingumas. 
Darbininkų klasei ir bend
rai visiems šalies gyvento- 

’ jams turi but aišku kaip ant 
delno, kad geriausia gyven
ti yra ne diktatūroj, bet tik
roj demokratijoj.

KALĖJIMAS, 1$ KURIO 
NIEKAS NEGALI IŠ

TRUKTI.

“Tėvynės” redaktorius
-ako, kad toks kalėjimas 
šiandien yra Stalino kara
lystė. Esą:

“Komunistai atidaro mums 
akis. Geriau negu kas kitas jie

pasitaisęs ir,
didžiajam Stalinui,'

ti arbo žmonės su pasiten- Ir čia p. Famum paduo- 
kinimu sutiko šią naują’da išžudytų žmonių skaičių, 
laikraščio liniją.” seniausis Jis netikrina, kad tos skait- 
ir pažangiausis Lietuvos .Iinės yra pilnos; tikrenybėj 
dieni ašį is pasmerktas mirti! jos gali but

nedavalgę belaisviai, įbauginti 
slaptų šnipų, vergai, kurie dik
tatoriui padus laižo, nelaimin
gi žmonės be savo valios ir ini
ciatyvos, kurių gyvastys yra 
nevertos nei skatiko.

“Visa Rusija yra apvesta 
siena nuo marių iki marių. Tai 
kelių mylių pločio rubežiaus 
juosta, iš kurios žmonės ir vi
si gyvi sutvėrimai yra išvyti. 
Ta juosta yra išarta ir išakėta, 
bet ne žolės ar javų auginimui. 
Ji yra išarta ir išakėta, kad 
komunizmo ginkluota rube
žiaus sargyba galėtų matyti 
pėdas tų gyvų sutvėrimų, ku
rie bandytų eiti ar bėgti per tą 
juostą. Per-visą tą juostą yra 
pastatyta tuldĮCfočnri bokštų, 
ir ant viršaus ir per vidurį ir 
apačioj tų bokštų dieną ir nak
tį vaikšto komunizmo karei
viai su šautuvais, ir dieną ir 
naktį jie žiuri į tą išartą ir iš
akėtą juodą ir raudoną Rusi
jos rubežiaus juostą, tykoda
mi ar nepamatys ką bėgant. 
Vienas bokštas mato kitą bok
štą ir bokštas saugo bokštą. 
Ne tik žmogus, bet nei pelė ne
gali iš Rusijos pabėgti į kitą 
šalį. Ir bėgarttį žmogų ir bė
gančią pelę nudeda kulkos iš 
bokštų. Sakoma, kad nėra to
kio kalėjimo, iš kurio areštan
tai nebūtų galėję kada nors 
pabėgti. Bet iš Stalino Rusijos 
joks paprastas jos gyventojas 
negali pabėgti. Jie visi yra 
areštantų padėjime. Jie ir gy
vena ir dirba lygiai taip pat, 
kaip areštuotieji.“

kalus.
Ar bus dabar aišku?

“LAISVIN1NKAI” SKEL 
BIA ŠLYKŠTŲ MELĄ.

“Laisvės” 216-tame nu-

tuvos himną. Tuo metu ant 
pasiuntinybės rūmų plevėsa- 

, vo Lietuvos vėliava su gedu
lo šydu. Jau buvo prieblan
da, kai Romos lietuviaikai
skirstydamiesi ėjo gėlynų 

mery R. Mizara ra7o““kS- takafe. kur gulėjo dalgiu nu-
lMOov rašo: ‘ piautos lietuviškos gėlės. 

Lietuviai apleido savo vals-
...l Vokietija subėgo is Lie- namus susikaupę, bet

tuvos apie 600 asmenų. Tai vis tvirtai pasiryžę į juos SU- 
buvę aukšti valdininkai, žval- grįžti.
gybininkai ir kitokie ‘pareigu- Išvažiavęs iš pasiuntiny- 
nai,’ savo laiku budriai saugo- Lozoraitis nusiuntė ita- 
ję smetoniškąjį režimą... jų užsienių reikalų ministe- 

“Kad tie gaivalai, apvogę rijai raštus, kuliuose pa- 
Lietuvą, pabėgo pas Hitlerį, reiškė, kad nors ir buvo pri- 
nėra įstabu (nuostabu.— verstas apleisti pasiuntiny- 
Kel.” Red.)... jję, vjs dėlto nepripažįsta

“Bet Įstabu, kad Amerikoje 
gyveną klerikalai, fašistai ir 
socialistai turi drąsos prašyti 
iš Amerikos lietuvių visuome
nės tiems pabėgėliams aukų!”

sovietams nei teisės ją už
imti, nei atstovauti Lietuvą.

Jokio namų perdavimo 
ar raktų įteikimo akto nebu
vo padaryta.

A. Bimba irgi rašo “Lais- į Kitą rytą 9 vai. du Sovie- 
vėj,” kad socialistai renka tų ambasados atstovai atvy- 
aukas Smetonai. i ko prie Lietuvos pasiuntiny-

Mes viešai pranešam, kad į bės. Juos įleido tarnas. Bol
iai yra šlvkštus Maskvos; ševikai iš karto puolėsi prie 
agentų melas! garažo paimti automobilį.

Tegul jie pasako aiškiai: Garažas buvo tuščias, auto- 
kur, kada ir kurie socialistai mobilis išvežtas. Eidami 
yra rinke Smetonai aukas! i prie namų, pamatė nukirs-Jie niekados šito neįro-! tas gėles. Įnėjo į I aukštą— 
dys, nes tai yra grynas jų i tuščia, tik sienos; į II aukš- 
melas. tą—tas pats, nei vieno daik-

Socialistai niekados aukų, to, nei vienos kėdės. Nieko. 
Smetonai nerinko ir ne-; Turėjo išeiti iš namų ir atsi
renka. ! sėsti ant laiptelių. Taip be-

Bet “Laisvės” komunistai S sėdėdami pamatė pagaliau

Vėjas Pučia Prieš 
Willkie.

Senatas pasisakė už įsta
tymą, kuris duoda preziden
tui galią rekvizuoti karo rei
kalams pramonę, jeigu val
džia negalėtų su savinin
kais geruoju susitarti dėl 
kainų ar kitokiais klausi
mais.

Republikonų kandidatas 
į prazide n t u s, Wendell 
Willkie, kaip stambaus ka
pitalo gynėjas, pramonės 
konskripcijai yra griežtai 
priešingas, ir jis reikalauja, 
kad prezidentas Roosevel
tas taipgi paaiškintų savo 
nusistatymą šituo klausimu. 
Rooseveltas šitokį reikalavi
mą atmetė, pareikšdamas, 
kad iš krašto apsaugos 
Willkie nori padaryt politi
nį arkliuką.

Willkiui tas buvo skau
dus antausis ir jis pradėjo 
reikalauti, kad Rooseveltas 
eitų su juo į debatus. Roose
veltas atsakė, kad jis esąs 
užimtas svarbiais valstybės 
reikalais ir debatuoti su po
litikieriais neturįs laiko.

“American Opinion For- 
cąsts” organizacija pasi
stengė surinkti žinias, kaip 
į tai žiuri Amerikos visuo
menė. Balsavimui buvo pa
statyti abudu klausimai.

Pirmas klausimas:
Kongrese buvo pasiūlyta 

duoti prezidentui galią pa
imti karo reikalams privati
nes pramonės įmones. Ar 
tamsta pritari tam, ar ne?

Balsavo:
Pritariu ................ 48.2%
Nepritariu ............ 32.2%
Nežinau ..... 19.6%

100.0%

V.Brolis Jurgelionis turi ži- 
ką jis apie Rusiją kai

tai tikrai rinko jam pinigus. 
Netik rinko, bet ir patys au
kavo. Dar nelabai senai 
“Laisvės” redaktorius Mi
zara Brooklyno prakalbose

vienintelį paliktą jiems in

Viso ......... ..a
Antras klausimas: a ;, 

Kaip tamsta manaisi? 
prezidentas Rooseveltas tt>

ventorių — šunį. Sužinoję i V su Wil!kiu debatuot,

nes i “Tėvynės” redak- i kartu su kunigais ir tauti- nas• • • ,? » • _:_i_ ____________2

pas tarną, kad tai pasiunti- 
nybės šuo, bolševikai liepė 
išvaryti jį lauk į gatvę. Tar
nas atsisakė. Tada jie patys 
ėmė šunį gaudyti, bet šuo 
nesidavė ir rodė dantis. Tik

ar ne?
Ne ............ .............. 42.4%
Turėtų  ............ 40.1%
Nežinau ............, 17.5%

Viso ................. 100.(F;i
Taigi didžiuma Ameri

kos žmonių pritaria prezi-
“LAISVĖ’

Rugsėjo 
“Laisvė” rašo:

dabar, šunį bevaikydami, 
dabar meluoti, buk socialis- nišų ambasados atstovai pa-

stebėjo trispalvę vėliavą ant į den.t0 ™sistaty-
rumų. Ji buvo taip pakabin-! mui> ° ne ™ nikio, 
ta. kad kelių valandų bolše-

NESUPRANTA i tai remia Smetoną!

13 <1. laidoje!

ATLANTO VANDENYNE 
RADO NAUJĄ GELMĘ.

vikiškos pastangos ėjo nie- 
Norisi paklausti ‘Keleivio’ i r atūS nai HA fiEUMF.- kais—vėliava vis dar plevė- 

redaktoriaus sekamo: Jeigu' Reikėjo „U-
jis žinojo dar 1920 metais, kad* Šiomis dienomis Jungti-i niauti visą stiebą. Visiškai 
komunistai — penktosios ko- nių Valstijų karo laivas j įniršę bolševikai, kurių at- 
lonos nariai, tai kodėl jis su; ”Milwaukee” surado naują į vyko dar keturi, nežinoda- 
jais bendrai
ir 1938 metais

Well, jeigu “Laisvė” šito i gylio, tai yra arti 5’/* mylių! 
nesupranta, tai reikia paaiš- Vandenų gilumas yra nu- 
kinti. Taigi prašome pasi- statomas tam tikrais instru- 
klausyti: mentais. kurie rekorduoja

“Keleivio” redaktorius ir garsą. Garsas vandeniu eina 
kiti socialistai buvo pradė- i beveik penkis kartus grei- 

perspėja mus, kad saugotumės ję veikt su komunistais ben- čiau, negu oru, tiksliau pa- 
kaip ugnies ar kaip baisiaau drai dėl to. kad komunistai * sakius, per vieną sekundę į tinybe,’ Du paliko ir nakti,
oi*, „ivrvrl,, «•« l i.Vn Voo Urttni,- 1____________ -------------------------------!____________________ 2  2________12- A *-2—.. L _* , 

ti su šeimom ir visa manta iš 
pasiuntinybės, tuo budu iš
mesdami į gatvę žmones, 
kurie penkiolika metų dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje.

Visą dieną bolševikai 
slankiojo po tuščią pasiun

SLEPIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PROTESTUS.
Spauda deda Amerikos 

komunistų partijos lietuvių, 
latvių ir estų biurų “bendrą 
jareiškimą,” kuriame raiš
damas džiaugsmas dėl to^ 
kad “Sovietų Sąjunga ir jos 
raudonoji armija suteikė pa
galbą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonėms nusikraty
ti fašistinių arba pusiau fa
šistinių režimų.”

Bet Lietuvos bolševikai 
slepia tą faktą, kad Ameri
kos lietuviu plačioji visuo
menė smerkia Lietuvos pa
vergimą.

kad Stalino Rusijoj esanti tik- Bet kai komunistai ėmė' užrekorduoja, kiek laiko iš- Londone, Berne, Buenos 
ra laisvė. Mes žiūrime į t# ‘lai- įg naujo garbinti diktatūrą. į eina garsui pasiekti dugną I Airėse, Vatikane ir Vichy 
svės’ šalį, ir ką matome ? Mes jr sveikinti silpnų tautų pa-i ir sugrįžti atgal, ir pagal tą i pasiuntinybės veikia. Lietu- 
matome kalėjimą, iš kurio nie- vergintą, “Keleivio” redak- laiką nustatomas vandens į vos garbės konsulas Mexico

daug didesnes, kas negali išbėgti. Visos Rusi- torius, kaip ir visi kiti tik-! gilumas. ICity, p. Th'omas Vilchy, šio-

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa dau/ybė nauja, 

labai Kražių ir juokingų monoligų w 
deklamacijų. Visokios temos; —* 
ninkiškos, rcvoliucionieriikos, 
kos, humoristiškos ir laisvama 
Visos skambios, visos Rems. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, a 
koncertams ir tt. Antra

So. Boston,.........

»I L » I
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KAS MUKO NBVKK1A 
TO ROKAS RBPBOOAtas ddonos mnuao AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

Lietuvių Socialistų Sąjungos Reikalai.
Kuopų

darbo.

Draugas F. Vareika iš 
Lawrence. Mass., rašo: 
“Drauge, gavau jūsų laišką. 
Ačiū. Taip pat gavome ir 
pundą Lietuvos klausimu 
išleistų lapelių. Jau netoli 
pusę tų lapelių išdalinau. 
Narių knygutes ir musų LSS 
konstituciją taip pat gavo- 

Siunčiu jums vieną do

minėtiems laikraščiams.”
Be to. drg. Frenzelis nu

rodo, kad jie turi intakos 
ir pašalinėse organizacijo
se. Esą, dabar siaučia karas, 
todėl ir Kanada, kaip Ang
lijos dominija, yra to karo 
paliesta. Šitaip dalykams 
stovint, daugelis geriausių 
draugų pasišalino iš Toron
to. Jeigu kada atvyktų koks 
kalbėtojas, tai ir mes, sako. 
prisidėtume prie LSS orga-

:*

I

Lėkė Kaip Sakalas, o Nutupė Kaip—

,VA. /. .Zy. \

:W:

M

me.
lerj už mokesčių knygutes ir ni2aeilns 
LSS konstitucijas. Visais!"
garais rengiamės prie di-i Čionai suminėjau tik ke- 
džiojo Maynardo pikniko, iturius laiškus, kurie pasako 
Gal pasimatysime piknike, kuopose veikiama. Jei- 
nes skaičiau; kad tenai kai-! g“ vl8¥ musų kuopų draugai 
best Jeigu busi piknike, tai sekretoriai pasistengtų m- 
gyvu žodžiu pasitarsime.” ! formuoti LSS Centro Komi-

Neteko buti pas draugus 
Maynardo piknike, nes La-

teto sekretorių, tai mes tu
rėtume prieš savo akis visą 
musų veikimą. Mes tada ži-

bor dienoje, man reikėjo' notume, kur ko reikia. Bet 
dirbti. Apgailėtina, kad ne- bėda su kai kuriais musų 
teko pasimatyti su draugais. į kuopų sekretoriais, kad jie

Draugas F. Vareika gana 
darbštus vyras. Jis pirmuti
nis atsakė j laiškus ir infor
mavo LSS centrą. Darbuo
kis. drauge.

gavo lapelius, gavo po ke
lius laiškus, ir tyli. Tokia, 
draugai, nuotaika negera.

Kai kurie draugai klau
sia, kaip LSS žiuri j organi-

Draugas B. Versackas is ZUojamą Tarybą Nepriklau- 
Akron, Ohio, rašo: “Gavo- somai Lietuvai Ginti. Ar so- 
me nuo jūsų laišką ir Lietu- cjalistai visur dedasi prie 
vos klausimu lapelius. Lape- Ritų sroviu šituo klausimu?

Pirma šitas laužas lėkė kaip plieno sakalas. Tai buvo Vokietijos Dorniero konstrukcijos 
bombanešis. Anglų priešlėktuvinė artilerija nukirto j j žemėn. Krisdamas jis apgriovė du 
namu.

liai neblogi, imsim juos da
lyti lietuviams darbinin-

4 d. spalių kiekvienas turi tulturos kūrėjus.
SLA 38 kuopa savo susi

Kliubas turi apie 700 na- rinkime nutarė: SLA
V.UVOV. X, VU.V rių’ todėl sarmata butų vi- Mes protestuojant prieš

kvti tiek • nėr vasara susirin- J°fe- draugai, atydžiai per- Kliubui, jeigu saujale Maskvos smurtą Lietuvoje
Smui neti^iJ^ T^iai kaityti. Ten nusakoma mu- i ^tuvps išdavikų paimtų ir pasižadame visomis išgu
ramų neturėjome. įuojaus j M . . jame viršų. Reikia pasakyti, lėmis dirbti už atsteigima-------------------------------------sauksiu mitingą ir patikrm- tomis j ; kad dėl kliubiečių apsileidi- laisvos ir demokratinės^ie- TI£ĖJIM’į> I^T2JUA-. «
SIU narių StOVĮ. Kaip tik SU- SUSlKaiDėsime SU Himis ŠITO-, knmnnkbii ir Kliubo L. Paraše P. n. Chantepie de la San-sitvarkysiu su nariais, tai J!n^.etu™s Valdybą km^liuoja.KVa?- t --------- saye, Teologijos profesorius. Vertė

dyboj 
Ypač

nimn. Draugai, LSS Centro Ko- .... * . . ,.
ūms. Siunčiu jums $1.60 S
už lapelius. Kas liečia musų suose musų srioves laikias- 
kuopos stovį, tai galiu paša- etnose. Tą pareiškimą turė-

į Lai gyvuoja laisva ir de- 
Įmokratinė Lietuva!

38 kp. komitetas:
Pirm. J. Glaveskas,

duosiu kopilniausi paaiški- nepriklausomybę. Musų so- nimą. Priimkite labTdie- plistų principas reikalauja 
nas nuo musų Akrono kuo- stovėti uz visų tautų laisvę.

” Koks nebūtų imperialistas, (. T. . . .
m - 1 -K .ar rudas, inodas ar raul buvo Lietuvoje ir SUgryzęsTrecias laiškas gautas ar J18 ruaas» juoaas ar rau-i . Smetonos režimą Tisnuo drg. W. V. Aniestos iš dona8’. mes .smerkeme ir,^^uiaJ 

Dorchesterio, Mass. Jį8 smerksime. Jeigu šiandien
ko: “Jūsų. drauge, laiškas katalikai ir tautininkai ryz- 
užtruko pašte, nes numeris tąsi kovoti už Lietuvos ne
buvo ne tas. Bet jis mane priklausomybę mes turime 

hčiu Ghvomic ir sutikti tuo reikalu su jms.
apelius Lietuvos klausimu, ^es galime visur bendrinti Kliidie neturėtų buti Te-

Laneliai peri Baisiu aš ium savo pajėgas pnes tuos. ku-, ,•lapeliai gen. Baigiu as juos š5>Ra džiauesmo šoki J,e važiuoja pas Staliną, dalinti. Komunistai baisiai Pe, ®°Ka aziaugsmo šokį, ,T5 VKiiUi {S51lvni
pyksta irkoliojasi, kam mes kad Lietuvą užvaldė Rusi-
išleidome tuos lapelius. Mat j°s imperialistai. Bijotis ki
toks jau jų amatas — kolio- snovių nėra ko. Mes esa
tis. Katalikai paima į ran- me snovė, kun tunme orga- 
kas lapelį paskaito, ir pagi- nizuotų žmonių nemažiau 
ria. Tautininkai nusiminę... kaip kitos sroves. Kas pn-

tuvos. 
Mes

KAIP PITTSBURGHO DARBININKAI 
MINĖJO DARBO DIENĄ.

Šiais metais Amenkos terys. išrodė sveikiausi, o 
darbininkų šventė čia dau- alaus bravorų darbininkai 

i giausia pasižymėjo para- išrodė blogiausia sveikatos 
dais, tikrai įspūdingomis ir atžvilgiu. Nors bravorų dar- 
gražiomis eisenomis. Truko bininkų tarpe matėsi daug 
daugiau kaip 2 valandos ir storų vyrų, bet jų storumas 
pusė stovint vienoje vietoje nereiškia sveikumą, nes jų 
kol praėjo visa paroda. Sa- veidai išbalę ir jie panašus 
koma, kad joje dalyvavo į ligonius.
daugiau kaip 25,000 organi- Kiek yra žinoma, tai tiek 
zuotų darbininkų. Pittsbur- pieninių darbininkų tiek 

'gho eisenose maršavo tik bravorų darbininkų darbo 
Amerikos Darbo Federaci- sąlygos yra maždaug vieno- 
jos unijų nariai. Didžiausią kios, tik skirtumas yra tame. 
ir įspūdingiausią parado da- kad pieninių darbininkai 
lį sudarė transporto darbi- daugiau gauna pieno, o 

S ninkai. tai yra Teamsterių alaus darbininkai daugiau 
Unijos nariai. alaus išgeria ir tie gėrimai

Taip pat buvo daugybė atspindi jų veiduose, 
visokią gražių flotų su viso- Skalbyklų darbininkai, 
kiais užrašais. Vienas užra- tiek vyrai, tiek moteiys, du
šas tikrai visų dėmesį at- lyvaudami parodoje pasižy- 
kreipė. Jis skelbė: “‘Glad mėjo netik gražiomis savo 
We Are Americans”— uniformoms, bet ir savo dra-
džiaugiamos. kad mes ame- bužių švarumu — turbut dėl 
rikonai. to. kad paskatinus publiką

Dauguma unijistų vyrų ir naudotis skalbyklomis.
moterų dalyvaujančiu para- . .---------
de turėjo prezidento Roose- Angliakasiai ir CIO darbi- 
velto ženklelius prisisegę, ninkai minėjo Darbo Dieną 
kas reiškia, kad jie yra pasi- atskirai,
ruošę rinkimų dienoje savo Organizuoti angliakasiai 
balsus atiduoti už Roose- jr Riti CIO unijų darbinin- 
veltą. Rai nedalyvavo šituose pa-

. . —------  . raduose, bet turėjo keliatą
Kokios industrijos darbi- didelių masinių mitingų su
ninka! išrodo sveikiausi?

Stebint organizuotų darbi- 
Sekr. A. Šaulys, ninku eiseną teko matyti jų 
Iždin. P. Mačys. jis įvairių industijų ir įmo- 

' nių, ir galima buvo darvti 
savotiškas išvadas, kurios 
industrijos bei imonės dar
bininkai yra sveikiausi, bent 
iš veidų sprendžiant. Mano 

į nuomone, tai pieniniu dar-

rengę Pittsburgho apylin
kės miesteliuose. Iškilmės 
buvo pažymėtos prakalbo
mis. Kalbėtojais buvo ang
liakasių unijos Pittsburgho 
distrikto viršininkai.

. . . . . ---- raginame SLA kuo-, bininkai yra sveikiausi, bent G**®110 |r Lew»«o kalbos pa
yra 3 komunistai, pas nutraukti visus ryšius su paveiksiu visokių tikėjimų dievų,*die- iš veidų sprendžiant. Mano sakyto* per radiją, 

pac keistai elgiasi vienas tais, kurie užgiria Maskvos; į nuomone, tai pieniniu dar- Teko girdėti ir Ameriko ;
viršininkas. Jis da nesenai smurtą. triLa^o' įftiT^ainST^*8.... s7.m bininkai, tiek vyrai tiek mo- organizuotų darbininkų va

du kalbas per radiją. Ame-
ir katalikams, 

nueina išpažinties atlikti. 
Tačiau pereitame susirinki
me jis balsavo su nepriklau
somos Lietuvos priešais. To
kiems gaivalams vietos mu- 

ibe
o . važ , .
Iš Kliubo juos reikia iššluo
ti. LPP Kliubo Narys.

BROOKLYN, N. Y. 
SLA 38 kuopa pasmerkia

kuopos laikytam 
šių metų rugsė-

Sara jau pasibaigė ir mes Smetonos aoraKą-iiy y "•
nradėsime savo veikimą. Mes to abrako nevalgėme ir Į union avė., tapo pi įimta si 
Musų kuopoje yra sumaniu — • • • i

'ir darbščių draugų. Mes kol von negrąžinsime. Mes taip 
kas mokame veikti, kur yra Pat nepakenteme Rusijos 

- - caro jungoorganizaci- ir nepakęsime
labas die- Rusijos Stalino jungo. Lie- 

naTnuo manęs^P. Tiškui, J. turi priklausyt lietu-
reikalas kitose 
jose. Perduokite

Glaveckui, St. Strazdui ir 
J. Sti 1 šonui. Apie narių sto
vį pranešiu kitu laišku.”

Ketvirtas laiškas atėjo iš 
Toronto, Kanados, nuo drg. 
A. Frenzelio. Jis rašo: “Ma
lonu girdėti, kad naujas 
LSS Centro Komitetas gei
džia turėti su musų kuopa 
ryšius

viams, o ne Sovietų Rusijai. 
Tai toks musų socialistų 
obalsis. J. Buivydas, 

LSS C. K. sekr.

WATERBURY, CONN.

Koammistac
šaukti rezoliuciją.

, _ Rugsėjo 6 d. buvo LPP
Senasis komitetas, Kliubo susirinkimas, į kurį 

nežinia dėl ko, mus pamiršo komunistai atėjo susimobi- 
ir į paklausimus net atsaky- lizavę, nes norėjo atšaukti 
mų neduodavo. Musų kuopa Lietuvos nepriklausomybę 
susikūrė du metai tam atgal ginančią rezoliuciją, kuri 
iš 16 narių. Mes kreipėmės buvo priimta rugpiučio 2 d. 
į LSS buvusį centrą, bet, at- : susirinkime. Kadangi toj
sakymo negaudami, prisidė- rezoliucijoj buvo pasmerk- 
jome prie Kanadoje gyvuo- tas Lietuvos pardavimas ir 
jančios CCF. Mes norėtume j jog pardavikai, tai komunis- 
gauti išleistų Lietuvos klau-tai organizavosi per visą 
simu lapelių. Jeigu paštas mėnesį, kad sutraukus į šį 
praleis — prisupkite kokius susirinkimą visus saviškius 
penkius šimtus, mes už juos jr sudarius didžiumą galėtų 
užmokėsime. ’ tą rezoliuciją atšaukti. Bet

Toliau tas pats draugas ių pastangos nuėjo niekais, 
priduria: “Mes turime ižde į Didžiumo
pinigų ir manome užkviesti 
drg. J. Stiltoną į musų mies
tą su prakalbomis. Pas mus 
smarkiai yra skaitomi laik
raščiai: ‘Naujienos,’ ‘Kelei
vis’ ir ‘Naujoji Gadynė.’ 
Musų tarpe yra būrelis 

kurie laikas nuo lai
ko ir .bendradarbiauja virš-

ūmos iie vistiek nesu
darė ir rezoliucija pasiliko 
neatšaukta. Dabar jie orga
nizuojasi sekančiam mitin

si savo išdavikiškus 
mus” pravesti. Už tai gi 
tuviai neprivalo miegoti,

simu:
Lietuvos, kaip nepriklau

somos valstybės, nebėra. 
Musų tėvų kraštą okupavo 
bolševikų Rusijos raudono
ji armija. Paneigdami mil
žiniškos daugumos žmonių 
valią, Maskvos imperialistai 
padiktavo Lietuvai komedi- 
jantiškus rinkimus. Vienos 
partijos sąrašu rinktasis 

i“seirtias,” Kremliaus komi- 
nepavyko at*!sarų diriguojamas, nutarė 

' padaryti Lietuvą sovietine 
respublika. Už tą patį “sei
mą” kalbanti Paleckio vy
riausybė šiandien veda ar
šiausi terorą. Tūkstančiai 
musų brolių ir seserų jau 
areštuoti. Kiti tūkstančiai 
laukia to paties likimo.

Apvaizdoje šitos nelai
mės negalime tylėti ir mes, 
Amerikoje gyvenantieji lie
tuviai. Musų garbinga orga
nizacija, visą laiką rėmusi 
nepriklausomą ir demokra
tine Lietuvą, su didžiausiu 
liūdesiu atžymi tą faktą. Jis 
yra toks: Lietuvą paveigė 
tie, kurie savo deklaracijo
mis ir savo parašais tikrino, 
kad iie yra taikos ir tautų 
bendravimo šalininkai. Bet 
tuos savo pažadus jie pamy
nė—Lietuva šiandien gyve
na didžiausio pavojaus va
landas. Barbariškieji jos 
okupantai kėsinasi sunai
kinti ne tik jos materialę ir 
dvasinę kultūrą, bet ir tos

KONSKRIPTYTAS
gyvent Amerikonišku budu

• Jis tikrai laimingas kūdikis, nes kaip tik jis pirmą kartą atidarė savo 
akis. jo šalis davė jam nekurias paveldėtinas teises.
• Todėl kad gimė Amerikonu, jis turi teisę linksmintis savo kūdikyste. 
Jo šalis suteikia mokyklas, žaidimo vietas, ligonines augti sveiku, linksmu 
ir išmintingu.

• Todėl kad jis užaugs Amerikonu, jis tures teisę but pasekmingu amat- 
ninku ar bile profesijoj, kurią jis pasirinks... garbinti ką jis norės... gyvent 
kur jam patiks... taupyti pinigus savo ateities laimei. Irgi teisę ginti tas 
privilegijas, kurias ši šalis taip liuosai jam padovanojo.
• Tai Amerikoniškas gy venimo būdas. Gyvent jį pilnai tai musu šalies 
geriausias užtikrinimas.

P. S. Taupymo pradžia padaryt kaip tik kūdikis gimsta gali buti neapsa
komą pagalbą vėlesniam laike. ■ Padarykit tą protingą investmentą jūsų 
artimam Mutual Savings Banko. Yra 192 Massachusetts kurios patarnaus.

♦ MUTUAL SAVINOS BANK8 OF MASSACHUSETTS *

Y
nkttos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green kal
bėjo iš Denver, Colo.. o 
John L Lewis iš Washing- 
tono. Reikia pasakyti, kad 
Greenas geresnę kalbą pa
sakė negu Lewis.

Greenas kalbėjo drąsiai ir 
atvirai, pasmerkdamas visus 
diktatorius, įvardindamas 
Staliną, Hitlerį ir Mussoli- 
nį, ir perspėdamas darbinin
kus. kad saugotųsi komunis
tų, nacių ir fašistų agitato
rių. Darbininkai turi kovoti 
už demokratiją, sako Green. 
O Lewiso kalba buvo tikros 
trejos devynerios. Jis nei 
puse žodžio neprisiminė nei 
apie komunistus, nei apie 
fašistus. Todėl nebus nuo
stabu, jei komunaciai už- 
girs Lewiso kalbą kaip tik
rai “darbininkišką.” S. B.

UNIONTOWN, PA.
Vedęs mainerys nušovė 

mokykloj mokytoją.
Pereitą sąvaitę, rugsėjo 

12 d., vietos mokyklon atėjo 
William Kuhns, 35 metų 
amžiaus mainerys. išsitrau
kė revolverį ir paleido du 
šuviu gražiai juodaplaukei 
mokytojai i krutinę. Ji tuoj 
susmuko. Mokykloj kilo bai
si panika. Vieni vaikai klyk
dami pradėjo šokti per lan
gus, o kiti sulindo po suo
lais. Žmogžudys tada atsu
ko ginklą į save ir suvarė 
vieną šūvį sau į krutinę. Po
licija nuvežė jį ligoninėn da 
gyvą, bet pasveikti jam nė
ra vilties.

Mokytoja buvo 2b metų 
amžiaus mergina ir vadino
si Carolyn Dellamea. Ji su 
tuo mainerių buvo susidrau
gavus ir jiedu vadžiojosi 
apie metus laiko. Bet aną
dien ji sužinojo, kad Kuhns 
yra vedęs ir turi trejatą vai- 

Jo pati gyvenanti New
Yorke, bet divorso jis nėra 
nuo jos gavęs. Todėl moky
toja pareiškė jam, kad ji nu
traukianti su juo pažintį ir 
nenorinti kad jis daugiau 
pas ją lankytųsi. Dėl to jis 
ir neteko lygsvaros.

Senas Mainerys.

V . v.



KELgIVIK sa BOSTON.
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Laiškas iš Pavergto
sios Lietuvos.

KAIP VEIKIA BOLSEVIKISKAS “SO
CIALIZMAS" SOVIETŲ SĄJUNGOJE.

Viena bo tori .ė šį pane- liečiai iš praeities stiprybės 
dėli atnešė mums tik ką' nesisemia. o semiasi iš atei- 
gautą iš Kauno laišką. Jo
aut oi ė yra inteligentiška 
moteli:-, dirba įstaigoj ir ra

VAGYSTES, APSILEIDI
MAS Ut BETVARKE 

KOLCHOZUOSE IR 
MIESTUOSE.

(U sovietišką laikraščių.) 
Oficialinė Sovietų Sąjun*

ties svajonių ir vilčių.
krikštijome Draugo Stalino gos telegramų agentūra 

šo gerai, bet labai atsargiai. Prospektu. Taip pat ir kitas “Tass” pateikia tokių įdo- 
daugiausia vis atbula pras- į netikusių vardų gatves, kaip mių žinių apie sovietų “sov- 
me—ne taip kaip lietuvių pav. Kęstučio, Gedimino ir choras” ir “kolchozus”: 
tauta savo širdy jaučia, bet Vytauto prospektą greit “Sovietų Sąjungos proku- 
taip kaip Lietuvos okupan* perkrikštysim. Kam mums raturos organai baigė svars
tai aiškina. Ir vistiek, mani, tokie gatvių pavadinimai, tyti eilę bylų, iškeltų asme- 
ji jaučia, kad dėl to laiško juk tie asmenys buvo kimi- nims. kurie nusikalstamu 
ji numato sau didelį pavojų, į gaikščiai, nors ir lietuviai, budu nevykdė visasąjungi
nes sako: “Jei daugiau laiš-; bet vis dėlto kunigaikščiai, nės komunistų partijos cent- 
ku nuo manęs jau nebėgau- reiškia buržujai, tad kam nnio komiteto nutarimų, o 
si. tai nesistebėk...” mums juos garbinti. Iš viso, taip pat ir SSSR liaudies ko-

Paduodame čia šitą jos kam mums garbinti Lietu- misarų sovieto nutarimų 
laišką taip kaip jis parašv- vos didvyrius ar bendrai vi- apie žemės ūkio produktų 
tas. nepakeisdami nei vieno sa tai, kas yra lietuviška? valymą ir parengimą, 
žodžio: Mes dabar turime naują gy- ,

Miela Minola! venimą, naujus didvyrius. “J1C1° vard.°
Tavo laišką, rašytą gegu- Ne tik miesto langai pilni, (^amayj)S. srityje, 

žės mėn., gavau rugpiučio musų globėjų, vadų ir mo- apygardoje) pununinkas 
mėnesio 3 d. Taigi, laiškas kytojų portretais, bet ir visų Drozdas, neispildęs valsty- 
buvo ėjęs apie 2 mėnesius, priemiesčių gatvės, vartai ir “ini? javams pristatyti pla- 
Ir kiek per tą, palyginti, kui* tik laisva vieta. Niekis no.’Js^”? . kolchozo ūkio 
trumpą laiką įvyko permai- yra visos litanijos, giesmės pnauretojui Jarmovui pn- 
nų! Tokiu tempu viskas kei- ir psalmės Dievo garbini- krauti sunkvežimį javu ir iš
tesi. kad žmogus nespėjai mui prieš dabar sugalvoja-/^1 Javus.Paduoti į
nei susivokti kas darosi, mus himnus, žodžius ir poe- Jarmovas įsakymą įs- 
Diena iš dienos vis nauji į- mas vadų garbinimui. Da- P1.“Į® F.. Pan*av®. turguje 
vykiai, nauji įspūdžiai ir baltiniai poetai ir gražbyliai 24.555 kilogramus javų Sa- 
milžiniški pergyvenimai... gabesni, žodžiu, gyvename maro® liaudies teismas nu- 

Štai, numarinome ir pa- džiaugsmo dienas ir man sP{eljde Drozdą ir Jarmovą 
laidojome savo Motulę Ne- rodos, kad dėl to džiaugsmo #
priklausomybę... Tose lai-mes liksime be žado. Jei “Ordyno srities, Novosi-' 
dotuvėse daug kas verkė.,laiškų nebegausi — nesiste- birsko apygardos, kolchozo 
Ką gi daugiau begali daryti, bėk. “Zemledemje pirmininkas
jei tau kas brangus miršta. Kol kas mes visos dar Eskmas. sąmoningai sulai
kai kas aiškino, kad verkia- esame savo vietose ir uoliai kyaavo javų pristatymą val- 
rpa džiaugsmo ašaromis, nes pradėjome mokytis tusų stybei ir nepristatė nei vieno 
toji ir.o-ulė mums buvusi kalbos, nes kaip gi nemokė- kilogramo. Eskmas plačiai 
sunki našta, nemeili ir net ti valstybinės kalbos? Kiek ; dalydavo javus kolchozi- 
žiauri. Tačiau, kas įžvelgs į ilgai mes busime savo vieto- ninkams avansą Jis nuteis- 
žmogau< sielą? Šiandien se dar nežinome, nes, rodos, tas dvejus metus kalėti, 
mes labiausiai pajutome visos įstaigos persitvarkys: “Zoločevo srities, Char- 
kaip gerai Dievas sutvėrė vienos likviduosis, kitos kovo apygardos, kolchozo 
žmogų paslėpdamas jo šie- naujos įsisteigs. Šiuo laiku “Promin” pirmininkas Šė
lą nuo svetimų akių. Lupos jau kiekvienoje įstaigoje tu- ryj^ kurio žinioje buvo 934 
gieda “Linksma diena rime bendradarbių iš nau- centneriai iškultų javų, 67 
mums nušvito, šenai laukėm josios sostinės. Marytės vy- centnerius išdalino kolchoz- 
džiaugsmo šito..:?, o širdis , ras liko be. darbo, mat jis ninkams o valstybei visai 
laisvai gali giedoti: “...Ver-i nesąs buvęs pakankamai nedavė. Seryjui iškelta 
kitę angelai, verkite dvasios švelnus... Jiems dabar labai baudžiamoji byla. 
šventos...” liūdna, nes turi skolų ant

• Musų Motulė nors buvo vekselių, o Marytės vienosmaža, neturtinga, nuolat uždarbio neužtenka nei pra-; ^^ aPy^/dos kol<±ozo
reikėio ia šelnti iai aukoti iffvventi tai laukia kada at- ®yt pirmininkas£vis alto Ip^bm-oam4

todėl ji mums buvo brangi, dus. O
Mes ją mylėjome visa siela, Į Mes visos trys persikėlė-
ją šelpėme, jai aukojome irime gyventi pas pusseserę. ^stikova liaudies teismas 
jai gyvenome. Ji buvo musų Jie turėjo nuosavą namuką Jiei^ Sius metii kSS^ 
vargas ir musų džiaugsmas, i ir, kadangi dabar pasidarė ,nutel8e re^us mety^ salėti. 
Ir štai ji mirė... Mirė iki vėlj vėl didžiausia butų krizė “Bogorodsko srities, Gor- 
iš mirusių prisikels, nes aš, į (nes visą miesto centrą už- kovo apygardos, kolchozo 
kaip ir visi katalikai, tikiu į ėmė musų naujieji drau- “Kresnoje Znamia” pirmi- 
miiu'ių prisikėlimą. Juk ge-

kolchoze
Rostovo

“Prokuraturos organai iš
kėlė * dar visą eilę panašių 
bylų įvairiose krašto vie
tose.”

Kaip matyti, “Tass” pa
skelbė tik kelias tokias by
las. tuo tarpu jų esama “vi
sa eilė” įvairiose krašto vie- 
tose.” Įdomu atkreipti dė- 

8OV‘ mesį, kad daug bylų iškelta 
už javų davinėjimą avansu 
kolchozninkams, prieš pri
statymą valstybei. Pagal so
vietišką tvarką, kolchoznin- 
kai, L y. tie žmonės, kurie 
javus pagamina, gauna sau 
javų tiktai po to. kai kas 
nors atlieka po pristatymo 
valstybei. O kai išbadėju
siam kolchozninkui išduo-, 
dama nore keli kilogramai 
javų pirma, tai tas Sovietų 
Sąjungoje laikoma nusikal
stamu darbu, kriminališku 
prasižengimu.

Dabar pora žinčuių apie 
Sovietų Sąjungos sveikatos 
srities sutvarkymą. r

Tas pats “Tass” skelbia, 
kad medicinos įstaigų vado
vai nevykdą duotų įsakymų. 
Už tai pašalintas Maskvoe 
spalių revoliucijos vardo li
goninės vyriausiasis gydyto
jas “draugas” Serebrinas, 
Istrino srities sveikatos prie
žiūros įstaigos vedėjas drg 
Šilinovas pareiškė papeni
mą tryliktosios ambulatori
jos gydytojui Abramovui. 
aštuonioliktosios poliklini
kos vedėjui Jabločkinui ir 
Maskvos sveikatos priežiū
ros įstaigos skyriaus vedė
jui drg. Cholodkovui. Jeigu 
sveikatos įstaigų viršininkai 
per trumpiausią laiką neper
tvarkysią darbų, pagal įsa
kymą. tai jie busią pašalinti 
nuo darbo ir patraukti tie
som

O štai kaip, paties “Tass” 
prisipažinimu, “veikia” 

Sovietų Kū

Istorija su Višta Laisvai išvertė P. KL

rai žinome, kad nieko pa
saulyje nėra pastovaus, vis
kas, v’d'as praeina, net 
dangus ir žemė praeis...

gai), tai pusseserė su savo ninkas Pitilimovas. dar ne- 
šeima pasiliko sau tik du išpildęs daržovių pristaty
kambarius, o kitus du iš- mo valstybei plano, parda- 
nuomavo mums. Ji turi dūk- vinėjo daržoves turguose, 
relę 5 metų ir jiems du kam- Pitilimovas liaudies teismo 

(Nuo čia iau laiško auto- bariai bus ankšta, bet mes nuteistas1.5 metų kalėjimo, 
rė lašo sarkastiškai, atbula i ne buržujai, kad gyventume “Piatichavtsko srities, 
prasme.—Red.) 3—4 kambarių bute: esame Dnepropetrovsko apygar-

Dabar mes jaučiamės lyg; darbo žmonės ir galime gy- dos, Lenino vardo kolcho-
butume naujai užgimė. Ne- venti susispaudę po kelias zo pirmininkas Andrejenko

šeimas viename bute. po pirmo kūlimo nutarė iš-
__________  davinėti kolchozninkams

ir

bei ažrtame savo krašto. Ir 
kaip gi lx pažinti, juk musų 
šalis dabar tokia didelė, jos 
.sos.ir ė—M ask va ’ Gatvėse 
per dienų dienas plevėsuoja 
raudonos vėliavos. Jei kas 
užsimanytu iškelti musų tri-

BOMBA NUKRITO PRIE pagal jų pareikalavimą, ne- 
GOEBBELSO NAMŲ. apskaičiuodamas atidirbtu

, . .. . krito?'nacių propapndos £ntnerti
spalvą, mes ų galėtumą nu- mjnisterio Goebbelso sodą, ““J"®??
bausti. Ir kam gi . toji tri- apįe jq pėdų nuo jo namų. Riečių n aštuoni centnena 
spalvė? Juk mes jau nebe * — - * * *
mažytė Lietuvukė. o didžiu
lė valstybė ir laisvi SSSR pi
liečiai/ Per dienų dienas 
gatvėse skamba radijo mu
zika ir da’nos, tik jau nebe

K nebmm

įenkui keliama baudžiamoji 
byla.KANADA NUPIRKO 

80,000 ŠAUTUVŲ.
Šiomis dienomis Kanados

Čepajevo srities. Kuiby- 
ševo apygardos, kolchozo

to« lietuviškos dainos, ku- o^mis Aanaaos «Opyt” pirmininkas Kuzne-lias .§ šiol mes mylime-u 

ir dainavome. Tos damos konstnlkcijos

Svus privatiems asmenims, 
i to, Kuznecovas nudelsė 

SU ALBANAIS. iavU valymą kolchoze. Jis
Jugoslavijos ir Albanijos iPer°u®tas te*smu^- 

pasieny pereitą savaite įvy- “Teismui perduotas ir 
ko smarkus susišaudymas baudžiamoji byla keliama 
tarp Albanijos kareivių ir Blagodaminsko srities Or- 
jugoslavų. džonikidzės krašto, Lenino

aa vardo kolchozo pirmininkui 
Sarajevui. Jis delsė valsty 

SKANDINO KARO bei pristatymo javų plano 
LAIVĄ. vykdymą, kolchozo jaujose

Berlynas praneša, kad buvo 10,000 centnerių iškul- 
vienas nacių orlaivis pereitą tų javų, tuo tarpu valstybei 
sąvaitę nuskandinęs anglą į kolchozas pristatė tik 650 
kreiseri Airijos pakrašty. centneriu.

yra per liūdnos ir nebeati
tinka laiko dvasią. Dabar 
me« gavome naujų dainų iš 
musų naujos sostjnės Mask
vos. Niekas negali pasakyti, 
kad los būriškos. Juk mes 
turime gabių poetų, kurie 
ia? išveitė lietuviškai. Jei 
žodžiai lietuviški, reiškia: 
daina lietuviška. Himno sa
vo įneš taip pat jau nebegie- 
dame. Kam mums jį giedo
ti. kad jis mums visai nebe
tinka, į a v. musų tėvynė yra 
dabai ir tik Lietuva, bet 
visa SbSK, t. y. iki juodųjų 
piru Fb- To, laisvi SSSR pi-

fieldo
tuvų.

“Piavda“ straipsnyje tei
kia pamoką, ką turėtų dary
ti pavyzdinga miesto tary
ba. Sako. iš jos darbo turi 
matytis, kaip ji ruošia savo 
miestus žiemai, kaip pasirū
pino gyventojų reikalų ap
rūpinimu žiemos sąlygoms: 
“Geras miesto šeimininkas 
savo laiku imasi priemonių, 
kad prieš žiemą buto atre
montuoti butai, kad butų 
paruošta kuro. kad laiku 
pradėtų normalų darbą mo
kyklos, kad miesto elektrom 
stotis nenutrukdama teiktų 
elektros energiją namam 
ir gatvėms apšviesti, kadi 
tramvajų vagonai butų su 
stiklais, kaa miestas butų 
aprūpintas daržovėmis žie
mos laiku.”

Kiekvienam susitvarkiu
siam krašte butai turi būti 
remontuojami; gyventojai 
laiku apsirūpina kuru ; elek
tros stotys privalo veikti iš
tikus metus; tramvajai turį 
būti tu stiklais; gyventojai 
žiemą turi turėt daržovių. 
Bet visai kitaip atrodo so
vietiškame “rojuje.”

“Pravda” apie tai toliau 
rašo:.“Vien RSFSR (Sovie
tų Rusijoje) namų remon
tui šiais metais vyriausybė 
paskyrė 568,000.000 rublių 
su viršum. Daugiau kaip pu
sę milijardo! Tačiau praei
na pusė metų ir paaiškėja, 
kad remontams sunaudota 
tik 211 milijonų. Kryme, 
Archangelsko ir Vologdos 
apygardose atlikta mažiau 
kaip pusė numatyto plano. 
Vologdoje turėjo būti pa
grindinai atremontuota ligi 
rudens 40 namų, o atremon
tuota tik 9 namai. Kas čia 
kita. jei ne apsileidimas? 
Trečiojo Vyriausiojo RSF
SR Tarybos sesijoje atsto
vas drg. Abramovas, Volog
dos apygardos darbininkų 
atstovų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas, su 
pasididžiavimu kalbėjo, kad 
Vologdos apygardos terito-

(Pabaiga iš pereito num.)
—Paimk ir daugiau kaip penkinę, dva

siškas tėveli, tik sutuok, dėl Dievo meilės.
—Juk aš tau aiškiai sakau—negaliu.
—Dvasiškas tėveli, juk tu už vištą pyks

ti. Atnešiu aš ją tau...
—Nenuoširdi auka neina Dievui ant 

garbės. Nereikia man tavo vištos.
—Dvasiškas tėveli...
—Ne, ne, ir neprašyk.
Taip ir nesutiko trrakti be pažymėjimo.

Pargrįžęs iš klebonijos namon, čižovas 
visų pirmiausia gerai išpėrė savo žmonai 
kailį. Žinoma, už tai, kad ji dėl prakeik
tos vištos įvėlė jį į tolį vaisą.

Apie istoriją su višta sužinojo visa apy
linkė.

Kaimynai ėjo pas čižovą su patarimais.
—Vežk savo sūnų į kitą parapiją.
—Neišduos iš čia metrikų.
—Kitur sutuoks ir be metrikų.
—Taip, bet kiek nulups!
Galvojo, galvojo senis čižovas ir nieko 

mandresnio nesugalvojo, kaip tik vėl eiti 
pas dvasiškąjį tėvelį.

Nuėjo. Pasitiko jį dvasiškasis tėvelis 
šaltai, be ūpo.

—Nelaiku atėjai, užimtas esu, svarbius 
raštus rašau. Ateik rytoj, pakalbėsim.—ir 
nuėjo į kits kambarį.

—Dvasiškasis tėveli, — sušuko ūkinin
kas, išsitraukęs iš kišenės bonką degtinės, 
o iš užančio ragaišį,—priimk nors šią do
vanėlę.

Bet dvasiškis, nei neatsigrįžo. Tik iš vir
tuvės, pro prasivėrusias duris, iškišo galvą 
šeimininkė. - . •

—Duok čionai degtinę, Čižovai. Nešinė
si gi ją atgal, sykį atnešęs.

—Poniute brangi, aš tau dar ką nore at
nešiu, tik susimildama perkalbėk tu dva
siškąjį tėveli,—puolėsi prie jos Čižovas.

—Ką čia mes, moterys, kišimės j vyriš
kus reikalus, — laužėsi toji valandėlę, bet 
kai Čižovas, karštai maldavęs, prižadėjo, 
be viso kito, dar ir šilkinę škarą, sutiko pa
galiau ir tarė: — Na, gerai, pamėginsiu 
pakalbėti. Tu čia palauk. Tik, žiūrėk, ne
pamiršk, ką žadėjai..: <

Kiek palaukuš į kambarį pas Čižovą su
grįžo dvasiškasis tėvęlis. Ręnkas į Sutanos 
kišenes susikišęs, aukštai iškelta / galva, 
plunksnakotis Už ausies.

—Na, ko nori? Sakyk greitai, nes netu
riu laiko.;

—Vis tuo pačiu* reikalu, dvasiškas tėve
li, — žemai lenkdamasis kalbėjo Čižovas. 
—Duok šliubą mano sunui, nebekankink!

—O pažymėjimą atsinešei, a?
—Neatsinešiau, iš kur aš jį gausiu!
—Be pažymėjimo negalima...

—Tėveli dvasiškas! Dėl Dievo meilės!
—Pasakiau, kad negalima. Lik sveikas, 

—ir dvasiškis nusigrįžo eiti.
—Tėveli dvasiškas!..—sublivė čižovas, 

—imk kiek nori, tik sutuok! Imk dvylika 
rublių! Pagaliau, ką gi... imk penkiolika 
rublių, tik duok šliubą!

Dvasiškis stabtelėjo ir;vėl atsigrįžo į Či
žovą.

—Taigi, matai, sunau L Andai tąyn, mo
teriškė dėl vištos kokių žodelių man pri
kalbėjo, kokią proklamaci ją man .paskai
tė? O kas išėjo? Prieš dvasiškius kalbėt 
kalbėjo, o be dvasiškių vienok neapsiėjo. 
Manė, kad tas taip ir praeis, o štai Dievas 
ir nubaudė! Taigi tatai, nors dvasiškiai, 
anot tavo moteriškės, ir godrjs, bet be dva
siškių vis tiek gyventi nei dienos negalite.

—Tėveli dvasiškas, susimilk. Aš jau ir 
taip tai kvailei plaukiu nuo galvos nu
roviau.

—Aš nežinau, ar ji protinga, ar ji kvai- 
į la, bet pagarbos ji man neparodė. Na, tai 
nebusiu nuolaidus ir aš jai. Be pažymėji
mo netuoksiu.

—Negaliu aš tau pažymėjimą pristatyti, 
tėveli dvasiškas. Ko nori reikalauk, tik ne 
pažymėjimo.

Ūkininką net prakaitas išpylė. Dvasiš
kiui lyg ir pagailo jo.

—Štai ką, Čižovai... gaila man tavęs! 
Pasakysiu tau mano pastaitinį žodį: sku
bąs, paprastai, penkis rublius kainuoja?

—Taip, penkis rublius, dvasiškas tėveli.
—O nuvažiuoti pažymėjimo ir grįžti 

kainuos, sakai, dvidešimts rublių?
—Tai jau nemažiau, dvasiškas tėveli...
—Tai va... dvidešimts ir penki... Su

tinki? j
—Kaip tatai?... ’
—Ogi paprastai, užmokėk už šliubą. 

dvidešimts penkis rublius ir vesdink savo 
sūnelį. Ką jau padarysi, kad pažymėjimo, 
negali pristatyti. Kaip nore sutvarkysim...

Išblyško' ūkininkas. Paširdžiuose negera

—Ech! plėš... .
Bet... pasiraivė, pasiraivė ir ištraukė pi

nigus iš kišenės.
Dvasiškasis tėvelis iš karto linksmesnis 

pasidarė. ' •
—Na, tik tavęs gailėdamasis sutikau. 

, Tavo moteriškės prašomas už jokius: pini- 
’ gus nebūčiau sutikęs. O kaip ta višta, beje, 
ar tebėturitp ją? ... / ‘

—TebetUridie. tėveli dvasiškas, tebetu
rime. Graži vištelė, .kad ją raugas. Jei no
ri, atnešiu aš ją tau, tėveli dvasiškas?

—Ne! Diekui 1 Aš tokios pat veislės viš
tų turguj nusipirkau. O tavo vištos man 
nereikia... ko gero dar pasakys kas, klebo
nas be vištos nesutiko šliubą duoti.

Taip ir nepriėmė vištelės.

» » /v * A » < • t t■ • * t S, * «

rija apima 148,000 ketv. ki-, 
lometrų, kad savo plotu ši 
apygarda yra lygi kartu pa
imtoms keturioms Europos 
valstybėms—Danijai, Olan
dijai. Belgijai ir Šveicarijai. 
Tai buvo kalbama ne taip 
sau, o... kad galima butu iš
gauti papildomų kreditą. 
Drg. Abramovas pabrėžti
nai prašė, kad sesija papil
domai paskirtų šimtą tūks
tančių rublių miestų gerovės 
praplėtimui. O patikrinus 
pasirodo, jog net paskirtų 
anksčiau kreditų Vologdoje 
nemoka sunaudoti. Nemoka 
atremontuoti namų už vals
tybės skiriamus pinigus! 
Apygardos laikraštis ‘Kras- j 
ny Sever’ praneša, kad Vo- - 
logdos miestas, kurį supa’ 
platus miškai, neaprunintas^ 
malkomis žiemai. Malkų 
atvežimo į miestą plano ne
atlikta nei pusės. Argi taip 
reikia rūpintis gyvento- 
jais?

Toliau cituojama gyveni
mo aplinkybės Smolenske. 
Girdi, “linija, žinoma, vyk
doma, bet darbo nematyti.” 
Apygardos laikraštis “Ra- 
bočij Put” rugpiučio 11 d. 
rašė: “Ligi mokslo pradžios 
liko mažiau kaip mėnuo lai
ko, bet apygardos aprūpini
mas kuru yra visiškai nepa
tenkinamas. Smolenske, 
Jarceve ir ypač Vieznoje ir 
Roslavlvje j mokyklas at
vežta tik 5—10 nuošimčiu 
numatytų atvežti malkų” 
Praėjusią žiemą dėl kuro 
trukumo Smolenske buvo 
nutraukusi darbą elektros 
stotis. Dėl to neretai susto
davo tramvajai, o miesto ta
ryboje vakarais būdavo po
sėdžiaujama prie žvakių.”

Laikraštis sako. kad rei
kia pasiruošti, kad elektros 
stotis veiktų. Bet, pasak 
“Pravdos,” buvę taip: “Pra
ėjusią žiemą kai kuriuose 
miestuose, net pusėtinai ap
sirūpinusiuose kuru, gyven
tojai negauna elektros švie
sos dėl stočių neveiklumo. 
Taip antai. Beleve. Rostove, 
Jaroslavske elektros stotys 
nebuvo savo laiku atremon
tuotos ir sustodavo dirbu
sios tais rudens ir žiemos 
mėnesiais, kada elektro 
energijos pareikalavimas 
yra maksimališkas.” “Mies
tų elektros stočių remontą^ 
vyksta visiškai nepatenki
namai Per pusę metų daibv 
plano buvo atlikta tiktai 37 
nuoš. Vėluojama stočių re
montas Omske, Archangels
ke, Čkalove, Orle, Riazanė- 
je. Jaroslavly, Vladimire, 
Volske ir kituose miestuose. 
Rostovo Jaroslovskio gy
ventojai, likę be elektros 
šviesos praėjusią žiemą, toli 
gražu ne meiliai atsiliepia 
apie savo miesto sovieto va
dovus. Argi šio miesto so
vieto vadovai leis, kad vėl 
pasikartotu pernai metu is
torija?” Pasak laikraščio, 
tokia pat betvarkė esanti su 
tramvajais ir daržovių pri
statymu žiemai. Maskvoje 
buvę reikalaujama, kad šį
met butų sudėta žiemai į 
sandėlius 712,000 tonų dar
žovių ir bulvių o pernai bu
ve sukrauta tik 371,000. 
“Tačiau gamybinės ir pre
kybinės organizacijos yra 
sustingusios ir labai lėtai 
teišjudinamos.” Tokia pat 
padėtis esanti Kijeve ir Le
ningrade.

Tas pats ‘Tass” (mskelbė,

i kad visa eilė sovietų teisėjų 
| nubausti piniginėmis bau
domis. Atleisti iš pareigų ir 

' atiduodami teismui už įsta- 
Itymų ir įsakymų nevykdy- 
|mą.

' Taigi, kurią Sovietų Są
jungos gyvenimo sritį paim
tume, visur matome di
džiausią betvarkę, turto eik
vojimą, vogimą ir tt Net tei
sėjai, kurie pašaukti daboti, 
kad įstatymai butų vykdo
mi, patys turi būti atiduoti 
teismui už įstatymų nevyk
dymą!

KAIP CARAS PETRAS
MOKINOSI LAIVUS 

STATYT.

Pamatęs, kad Europa yra 
daug toliau nužengus pro
grese, negu jo valdoma Ru
sija, caras Petras Didysis, 
būdamas 26 metų amžiaus, 
sumanė save palavinti, kad 
galėtų savo šaly pravesti 
tam tikrą reformų Pirmiau
siai jis įsteigė nepaprastą 
ambasadą Olandijoj ir pats 
su ja ten nuvyko, pasislėpęs 
po kitu vardu. Padirbęs pa
prasto darbininko darbą 
Amsterdame, jisai nuvyko 
į Saardamą, tuokart laivų 
statymo uoRą, ir ten per ke
lis mėnesius dirbo už algą, 
kaip “Petrus Michailovas/ 
vienkart palaikydamas nuo
latinius ryšius su savo minis- 
teriais St Petereburge.

1698 metais Petras Didy
sis tris mėnesius dirbo kaip 
laivų statė jas Deptforde, 
Anglijoj, ir čia prikalbino 
daugelį jurininkų, amatnin- 
ką ir inžinierių važiuot Ru
sijon ir iškasti kanalą nuo 
Dono iki Volgos.

...i.
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Lietuvą. i
Vokiečiu Bombonešio Lekia Anglijon.

Londonat Sunaikin
tai, Sako Naciai.
“New YoriTTimes” ko-1 p—‘ ne •£avo ,''“us 
new iutr. umcs pieninus pinigus, bet ir vi

remondentas praneša » Europ}į. 8 
Berlyno, kad nacių lakūnai 1

Londonas esąs 
itas. Ir ji» manoj 
s sostinės t/age-} 
ijų esanti daug;

Lietuvos

grįžo į
Kiek laiko atgal teko 

skaityti “Laisvėje,” kad Ro- 
mos pasaulio šalys. KitaipĮ k«« Mizara buvo labai suri-

I sakant, Amerika turi tiek rūpinęs Lietuvos laivo liki-i 
aukso, kad juomi gali. iš-.mu, kuris buvo Bostono:

'prieplaukoje. Mizara bijojo,; 
kad tas laivas netektų “sme- 
tonininkams,” kurie galėtų; 
ji parduoti ir pinigus panau- 
d<Anglija Laukia Prie

šo Įsiveržimo.
baisams, negu pasaulis iki j 2000.000 ginkluotu vyru 
šiol vaizdavosi. Vokietijos! mnmii Bekraščiu* 
vyriausybė nenorinti skelbti*
visų baisenybių, kokių jos Associated Press žinių 

agentūra praneša, kad Ang-
barduodami "Londoną be ^0. )ao^a?? laukiama

„oi. vokiečiu jsiverzimo. Slapto- 
anglų tarnyba painfor-

lakūnai yra pridarę bom-

pertraukos. Anglijos val
džia taipgi nenorinti visų 
smulkmenų aiškinti, kad ..... . XT
nenupuldžius savo žmonių Į clu^l\7^ĄP.uo koreguos 
ūpo. Bet iš tikrų šaltinių esą V1£.u. Vokietijos pakraščiu 
žinoma, kad Londonas jau Priesai® Angliją esanti su- 
atkirstas nuo visos apyiin- koncentruota didele galybe 
kės teritorijos ir po visą nacių laivų armijai
miestą siaučia ipu nebesu- ^e!1 s^eisai Anglijos ka-
valdomi gaisrai. Elektros aai|’ .. ... ,
šviesos ir energijos įmonės Pereitos sąvaites pabai- 
jau nebeveikiančios. Mieste |°Je nac?> okupuotus uostus 
jaučiamas didelis maisto ir Francuzijoj jau apziuiejo 
vandens trukumas, nes van- feldmaršalas yon Brau- 
dentiekis ilgi sunaikintas, chlt^ vynausis vokiečių 
vandens rynos gatvėse suar- armijos vadas. Jis aplankęs 
dytos didelėmis bombomis. P.aj4rJ Angliją
IŽ1 vandens stokos ir gaisrų ir apžiūrėjęs kaip viskas yra
negalima gesinti. Ugnis ėda Ta1®^ ^ltas ?-en:
sau kelius per mieštą viso- klas’. vokiečiai ruošiasi 
mis kryptimis. Pirma mies- Panaša u J a m a m
tas būdavo aptemdinamas, blickrygui prieš Angliją, 
kad priešo orlaiviai nematy- Svetimų valstybių militan- 
tų km- mėtyt bombas; dabar ?iai . stebėtojai Anglijoj 
gi gaisrai apšviečia visą taipgi esą_ įsitikinę, kad yo- 
Londono plotą. Ir po kiek- kiečiai mėgins Ąnglijon jsi- 
vienos priešo atakos kila vis Xelz!h ^aciau Jie r?an?/ kac!
naujos ugnys. Evakuoti mie-Anglija yra pakankamai
stą dabar jau nesą galima, stipri suvaryti užpuolikus į 
— •_ _ užverstos su- Atlantą. Nes Anglijos pa- 

pasidarė klasčius dabar saugoja

ji
mavusi premjerą Chur-

loti prieš komunistus.
Po kelių dienų teko pa

stebėti Amerikos dienraš-1 
čiuose. kad vieną Lietuvos 
laivą, kuris vadinosi “Kult- 
vairas,” užgrobė Brazilijos 
valdžia. Ir laivo kapitonas 
Martynas Ousis buvo gavęs 
radiogramą iš Sovietų val
džios įsakymą tuojaus nu
plėšti nuo to laivo Lietuvos 
vėliavą, jos vieton iškelti 
Stalino flagę ir tuoj plaukti 
į šiaurės Rusijos uostą Mur
manską. Šito įsakymo neiš- 
pildžius, busianti areštuota 
ir turėsianti atsakyti kapito
no šeimyna. Ir dabar, kai 
Brazilijos vyriausybė atsisa
kė Lietuvos turtą Stalino 
banditams išduoti, laivo ka
pitonas gavo žinią, kad 
bolševikai jau suėmę jo šei-; 
myną Rygoje.

Skaitydamas viišminėtą 
pranešimą .laikraščiuose ma-; 
niau, kad čia kalbama apie
tą patį laivą, kuris Bostone Ekspliozija sukrėtė 3 raišti- 
stovėjo, tik neaišku buvo, Apie 200 žmonių už- 
kaip per keliatą dienų tas; mušta ir sužeista, 
laivas galėjo pasiekti tolimą; n .. ., w ,Rmziliia J -i Pereitą, sjvaitę New Jer-

dan-

čia parodytas vienas Hitlerio bombanešių skrendant su bom bomis Londono bombarduot. 
Ar pavyks jam sugryžti, niekas nežino. Pereitą nedėldienį 175 tokių paukščių anglai nu
šovė žemyn.

Baisus Parako Įmo
nės Sprogimas.

nes ir gatvės 
griautais mūrais,
nebepraeinamos. ir visi ke- &M0,000 ginkluotų vyrų. 
liai iš miesto Prieš kiekviena uosta uesą suardyti, «?« kiekvieną uostą ir 
stotys sunaikintos, geležin- P.yies .kiekvieną vietą, kur 
keliu hėmai isdraskvti. til- tik pnesas galėtų išlipti, yra 

ir gerai uzmas-tai Sudaužyti. Tūkstančiai sustatytos _
žmonių nėtekę pastogės k kuot^; kanuoles ir kulka- 
visos savo mantos, neturį Į svaidžiau Be to, Anglija tu- 
ant ko valgyti išsivirti ir ne- n stiprų laivyną ir jos ayia- 
turį ką virti. Žmonių maiti-' clJa da nesunaikinta. Laivy- 
nimo punktų valdžia da ne-; ?as.lr. orlaiviai gan sudau- 
suorganizavusi, ir jų negali-; .vl.su.s Pr?e?° laivus su 
ma esą suorganizuoti, nes; ^’Y’.viais; o jeigu kurie na- 
miestas vis da bombarduo- j$lai ir išliptų į krantą, tai 
jamas ir gyventojai nuola-|Juos. sunaikinsianti anglų 
tos turi slapstytis pože-: ugnis iš vidaus.

miuose-________ Įkas 3 valandas
KIEK DABAR AMERIKA 

IŠVISO TURI AUKSO.

PA
STATO ORLAIVĮ.

Seattle, Wash.—Boenin- 
Po šešių metų. kai Ame-!go orlaivių kompanijos vi- 

rika nutarė mokėt po $35 už cepirmininkas Schaffer čia 
aukso unciją, į šią šalį jau pranešė, kad jo kompanijos 
suplaukė daugiau kaip aš-j dirbtuvė \Vichitoj dabarti- 
tuoniolika bilionų dolerių į niu laiku kas tris valandas 
vertes aukso. Taigi Ameri- • pastatant! 1 orlaivį, reiškia, 
koje dabar randasi daugiau • 8 orlaivius į parą arba 240
kaip 60 procentų viso pa
saulio aukso rezervų arba 
72 procentu daugiau, negu 
iŠ viso turi 52 vadovauja-

per menesi. Apie Kalėdas 
gamyba jau busianti pakel
ta iki 480 orlaivių per mė
nesį.

Mokinasi Granatas Mėtyt

Sir Nevilto Henderson, buvę* Anglių*? ambasadorius TJer 
lyne, dabar mokinasi mėtyt rankines granatas.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau seseraitės Onos Antana- 

vage. kuri seniau gyveno Mt. Car
itui, Pa. Mano lietuviškas vardas yra 
Diadas Zaruba, iš Seimeniškių kai
mo >Tvroslavos valsčiaus, Alytaus 
apskričio. Amerikon atvykau 1913 m. 
Gyvenau New Yor e. paskui Brook- 
lyne ir visa laika dirbau prie siuvėju. 
Mane vadindavo Kriaučiuku ir New- 
yorkiečiu. Meldžiu ir kitų giminių 
bei draugų atsišaukti, nes aš esu bė
doj—nuo 1935 metu uždarytas šitoj, 
ligoninėj, nors esu visai sveikas ir 
nevedgRį Mano adresas; (fi)
VValter Za" ba. K. P. S. H. VVd. 87,
- s i Kinge Patfc, L. U.N. Y.
:t—rrrnirr—-—T---------:------------

. Pajie.'Jcau draugu Kazio šalčiaus, 
paeina is Lietuvos Barštinės kaimo. 
Sasnavos valsčiaus,, Mariampolės ap- 
»’« ličio. Girdėjau kad gyvena kur tai 
apie Washingtoną, ir Juozo Valaičio, 
paeina iš L’etuvos Paežerių kaimo, 
Š’--«ky valsčiaus, Mariamoolės apsk. 
1929 metais gyveno VVindsor, Kana
doje. Malonėkit atsišaukti arba ži
nantieji apie juos malonėkit pranešt, 
byriu labai dėkinga už tai. Pajieško 
Albina Juraitvtė-Macejunas.

Albina Macejunas
129 Eritannia st., Meriden, Conn.

Pa'ieškau LUCĖS GUD1NAUS- 
KUTeS, 1903 m. gyvenome kartu 
Amsterdame. N. Y. Paeina iš Akme
nės parapijos, neatmenu iš kokio 
kaimo. Girdėjau kad ji dabar gyve
na Hoosick Falls, N. .Y. Mano pra
vardė buvo Mary Rupšiutė, po vyru 
Kupstienė. Meldžiu atsiliepti, jeigu 
I u"ie žinote kur ji randasi, malonė
kite pranešti jos adresą, busiu labai 
dėkinga. (0)

Mrs. M. J. Kupstis 
24 VVestwood avė. VVaterbury. Conn.

Paiieškau Viktės čarnauskienės po 
tėvais Pikušiutė, ji pirmiau gyveno 
Sbenandoah, Pa. Prašau atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą. Kurie žinot kur 
ji randasi, malonėkit pranešti jos ad
resą. Pranas Saulauskas 
911 Bell street, Akron, Ohio.

Anglai Uždegė Bre-\ pagrasę pre- 
x meno Miestą. rusais.

-------- Iš Stockholmo
Rugsėjo 12 d. Anglijos or- ma, kad švedai _ ____r________

laiviai bombardavo Vokie- rašė penkiems metams pre- veno Brooklvne apie 
rijos uostus ir kitus strategi- • Praša,, atsisaukt,: t
nius punktus. Bremeno mie-

praneSa- Pajieškau tetos Uršulės Rauiinai- 
tAnni na«i. tie,‘®s P° tavais Staloraičiukė, iš ienai pa»l- į Gimupių kaimo, Rudos valsčiaus, gy

veno Brooklvne apie 15 metu atgal.
kybos sutarti su Sovietais. Sj
Rusai apsiima per tą laiką . o?a Mitrauskiutė-žinduiie„ė 

stas buvo pleškinamas bom- nupirkti Švedijoj už $24.- 62 Geneva st- Elizal-<'th n. j.Bet užpereitą sąvaitę ato-;®^v?}®‘doi ^leke į dvi vaiandas. i fW0 OOO mašinų ir kitokių
^stebėTNewai' sprogstamųjų medžiagų Sugryžęs Anglijos .pirmuti-; pramonės gaminių, bet ka- t 

bTlatoS^’ Sprorima. buvo bkun? pmne^: Bre-jdang, rusa, netun
kad T iptuvos lan toks stiprus, kad trijose vai- men*is ąęga ir Kaip oe 

išimą, kaa Lietuvos lai-i til- sudrebėio žemė irlea! Vėliau atskridęs 
vas “Denny buvo intemuo- ® ir
tas Newarko prieplaukoje;ri"lotesiai. 25 tnobesrai bu 

r. e . • vo visiškai nušluoti nuo ze-

Antanas Baranauskas pajieškau 
savo pusbrolių ŠIMKŲ — Stasiaus, 
i-tanviškaus ir Domininko, iš Armu- 

Kasei- 
(-1

dirbtuvė. Sprogimas buvo!nls laKun,as Pmpese; "Bre-idang, rusa, neturi vertingų .
i pinigų (jų rubliai nedaug n,ų

pran.^’’„Sau.Jie?“y™!??,stiiose‘''šūdrebėjo''žemė ir!®3’’’ .y«1*au„»te.kri4«®,a.Vv veĄ- tai Švedijos valdžia 32 reti, s,..______ c,,..
- —---------------------------sutmka duoti Sovietams

su italų laivu

kad tas Lietuvos lai- '*« apytatej b“™ nunešti 
vas yra atplaukęs iš Bosto- kam"", nuplėšytos piaae, 
no. Tada tiktai dasiprotė-
jau. kad Mizara tikrai žino- ™e<*? ® aPą_ > sakos ir net, 

ką jis šneka. Matyt. A- ?leve. “Piesta. Apie SO 
‘ ' nkta-zn'linl’»

kaitų visam
pažy-

ras pridūrė: “Gaisrai pleška 
po visą miestą, sudarydami

karo metui. Ir buvo nažv. paviiąiaus. o kelių my- 
mėta,

jo bttvo užmušta ir

, • . r, Pajieškau; JUOZO BRAZAUSKO
Kredito tokiai sumai. Sovie- vaikaštaičiu kaimo; Prano ir Yeroni- 

ištisą liepsnų trikampį. Klai- tai mokės Švedijai 4* 2 pro-
cento palūkanų už tą pa- tpiu kaimo; Kotrinos KARABINU- 
skola ’ TĖS iš Uturų vienkiemio; visi paei-

na *iš Sidlavos valsčiaus, Raseinių a»>- 
■ -' . , skfičio. Jic£ęo Bartrora Karabiniutė.'

PFII1IO7A K ORO po vyru Baranauskienė. Malonėkite-
„ ; atsišaukti, kurie žinote kur jie randa-BritanijOS Chemiškos pri^ si* malonėkite pranešti. t ,

monės draugijos pirminin;į;į F1S'^B*ra^ran,\,„„. ‘

ku darėsi žiūrint iš 10,000 
pėdų aukštumos. Žemėje tu
rėjo būt tikras pragaras.”

Tą dieną ir sekančią nak
tį anglai lakūnai bombarda
vo beveik visus vokiečių uo

‘teų!±e “į

judėjimą, bet ir Lietuvos da^,P
laivai jurose negali Pas< e? (Jį) nnft H____ r___________ _____________________ ____________
Sit£is t5VkranoSč Kadangi toj dirbtuvėj bu-1 vckieėiai pradėjo tenai kon-: ribotus celuTozos kiekiu 

lSKas turi OUt raportuoja-,_______i®__ J *___ .• icpntnmti didplp« srtpkas žaliavos nomenui dirbti.viskas tun būt raportuoja 
ma Stalino žvalgybai. ,*-»••Tik bėda tieni ščyriem-1 "5K
siems Stalino bernams, kad -}a' ^* ° i?®111“-’ kMiė
Amerikos valdžia nepripa-: D 
žįsta Lietuvos užgrobimo, ir 
netik Amerikos lietuviai, 
bet ir Lietuvos laivai ne
klauso Mizaros-Bimbos ka- 
mandos. S. Bakams.

vo gaminama Amerikos ir

•us išsporgdę Hitlerio šni
pai. Federalinės valdžios 
agentai jau pradėjo dalyką 
tirti.

stus nuo Francuzijos iki į kas Levensteinas nesenai'
Baltijos juros. Jie sprogdi- padarė sensacinį pareiski- Reikalingas Darbininkas 
na uostus daugiausia dėl to,' mą apie tai. kad galima šio- Prie taisymo batų, turi būt kiele 
kad paskutinėmis dienomis! tetišku budu gauti iš oro ne- S^^j^ūžUkrinuT S- 

IIOZOS kiekius, jri naffeidaujama moteris, kuri turi
centruoti dideles spėkas; žaliavos popieriui dirbti, SSį'SSS'ž, o 
Anglijos invazijai. Hambur- • dirbtinam šilkui ir sprogsta- erota. Bet man darbininkas labai rei- 
gas jau pirmiau buvo suar- moms medžiagoms. Tyrinę- S£^tįŠea^kadniirks;n«eUnu 
dytas. Dabar sudegintas; j;mai parodė, kad cukrus ir vaiku nuo i«—w metų. <»» 
Bremenas ir nuolatos sprog-■ celuloza yra iš vienos pa- S 0tbxfo^MaS.

grindinės chemiškos me-dinami Francuzijos uostai 
iš kurių vokiečiai ruošiasi 
veržtis į Angliją.

AMERIKA MĖGINS PATI 
GAMINTI GUMĄ.

Washingtono vyriausybė 
paskyrė $500,000 gumos au
ginimo galimybėms ištirti. 
Tuo tikslu gumos ekspertai 
yra siunčiami į Gostą Ricą 
Braziliją, Peruviją, Ekvado- 
lą, Colombiją ir kitas Cent- 
ralinės Amerikos šalis. Eks- 

' pertai steigs tose šalyse gu 
į mos auginimo punktus ii 
(žiūrė?, kur gumos medžią:
' gei iau auga ir kur iie duodu 
į daugiau gumos sakų. tenai

{įaskui bus steigiamos dide- 
ės gumos plantacijos, šio

je šaly. Jungtinėse Valstijo- 
■ se. klimatas gumos me
džiams pet šaltas.

APIPLEŠE TRAUKINĮ.
Šiomis dienontis šeši gin« 

kluoti banditai New Yorke 
užpuolė keleivinį traukinį ii 
pagrobė iš pašto vagone 
vieną maišą su laiškais, ti
kėdamiesi rasią tenai pini
gų. Bet pašto inspektorius 
sako, kad jie nusinešė pri
vatinių žmonių laiškus. Sy
kį į sąvaitę tuo vagonu esr 
gabenama apie $100,000 
vienos kompanijos darbi
ninkų algoms, bet banditai 
ant tos sumos nepataikė.

CIO LAIMĖJO RINKI
MUS LEWISTONE.
Lewiston, Me.—Andros- 

coggin Mills audeklinė 
darbininkai čia nubalsavo, 
kad derybose su konųianija 
jų reikalus atstovautų CIO.

AMERIKA TURI GINKLŲ 
3,000,000 VYRŲ AR

MIJAI.
NULINČIAVO JUOD- 

VEIDĮ.

Karo Departamentas Wa- 
shingtone išleido anądien 
pranešimą, kad ši šalis tu
rinti pakankamai ginklų 
3.000,000 vyrų armijai ap
ginkluoti. Atsakydamas 
tiems “kritikams,” ypatin
gai republikonų politikie-___________
riams, kurie kaltina prezi-į inkvizicija. 
deni, Rooseveltą, kad ir
5iol JIS buvęs apsileidęs, ne-Įdx»a reformos. S.t dauseliu puikiu 
matęs, jog šalis neturinti 
ginklų, vyriausis armijos 
vadas gen. Marshall nuro
dė. kad Amerika turi:

3000 75-kių milimetrų 
kanuolių ir 75,000 kulka- hou^-J traktorius ir
svaidžių. kurių pilnai užten 
ka 3,000,000 kareivių ar
mijai.

500 3-colių kanuolių or
eiviams šaudyt

1600 90-niiį milimetrų 
kanuolių orlaiviams šaudyt

2400 50-to kalibro prieš- 
ėktuvinių patrankų.

240,590 Garando pusiau- 
lutomatiškų šautuvų.

2,000.000 Enfieldo šau
tuvų.

1,460 tankų ir šarvuotų 
automobilių.

1.300 motorinių vežimų 
žvalgybos tikslams.

180 75-kių milimetrų ho- 
vicerių.

869 dujakaukių.

džiagos. o cukrus jau gau- JEIGU GALVĄ NIEŽTI 
namas Sintetišku budu iŠ oro, arba plaakai pleišką- 
ir vandens garų. Galėjimas

SHAMPOO 
50 centų už bonką ir 

ALFAANDERS 
STIPRINANTI TONIKŲ

50 centų už bonką. Prisiunčiani 
ir per paštą.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

gauti iš to paties šaltinio ir 
! celulozą suteiks pramonei

Lagiange, Ga. — Pereita nerib°tus žaliavos šaltinius.
nedėldienį baltveidžių vyrų- parduodu Šuniukus 
minia Čia išlupo iš kalėjimo ' 12 sąvalčių, Shepherd veislės, geri
, —» * J **J 1 * ! šuniukai ?5.O0. Pinigus siųskit
tų amžiaus juodveiduką, ir J .-u < rderiu. už persiuntimą užsimokė- 
nulinčiavo jį. Jis buvo suim-j sžt patys- y. <9>
tas dėl taikymosi prie balt-,-------------— --------———
veidės moteriškės.

Parašė N. Gusev. 
Puiki naudinga knyga, aprašyt?

Si! Oe
Parsiduoda Farma.

Nauja 8 kambarių stuba, 30 akru 
žemės, dviejų aukštų birnė, 3 karų 
garadžus pašiūrė įrankiams, 1 Itarnč 
trim karvėm, 1 vištininkas 500 viš-

&nuo New Yorko, 11 mylių nuo Ne- j 
warko. Kaina $5,500 arba einu pusi-1 
ninkais. Parduodu pigiai, nes vyras 
mirė. Mrs. Franees Chackers, (8) 
Saw Mill Road, R. F. T). 3

Plansfield, N. J.

Parsiduoda Farma.
50 akrų, vieta palei Hudson River,'

€5 mylios j New Yorką, naujas 4 rui- j 
mų vasarnamis, maudynė, elektriką. ’ 
telefonas, kitas 2 ruimų vasarnamis 
4 vištininkai, barnė. 20 akrų apsodin-, 
ta vaisiais; 4000 vinuogių, 4000 ser-' 
bentų, 500 picheu, 2 akrai aviečių. 
100 obuolių, 7000 tomeičių. Viskas 
pirmos rūšies. Kaina $5,<»09. Rašykit 
lietuviškai. Savininkas. (9)L. Rubian

P. O. Box 165, Marlboro N. Y.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1941 METAMS

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, arba norint agen-visokias LIETUVIŠKAS1 Uuti- JT"* Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero-

anu. Prisiunčiame į namus kas rei- 
auja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIčlUS (-73 llartfaril Avė.,NFW DRITAIN, CONN.

Užlaikau
i Y PUOLĖS nuo visokių ligų. Kurie 
urite kokius nesveikumus, kreipki- 
ės pas mnne: duosiu gerą patarimą 
r busit patenkinti. (13)PET. LAMSARGlENft 1914 S. W«ter St, Ptiilarielphia, Pa.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptą,,224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maistu rū
šis, .kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su
taisyti maista. kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtu 
balansuotą vitamino kokybę.

Knyga sutaisė K. Petrikionė, išleido A. L. I>. L !.» 
Moterų Skvrius. Kaina $!.<*«.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON. M ASS.

Karas Europoje

NAUJIENOS
I z

1789 South Halsted Steni 
CHICAGO^ BJLIN0B

tefdi
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Moterims Pasiskaityt
A. ▼ .*> *T CTTV"I>TTT TTrADVAŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE DANTIS. 

Laikinųjų dantų dygima*.

Dantų atsiradimo laiką 
tiksliai nusakyti negalima 
Kai kuriuose kūdikiuose 
tuoj po šešių mėnesių prade
da dantukai rodytis, bet ka 
kuriuose po septynių arba 
kartais ir po astuonių. Ap
skritai sakant, pirmieji dan
tys pasirodo tarp šešių ir de
vynių mėnesių. O kodėl toki 
ivairavimas, tai sunku tik

rumo kūdikis vieną kitą un- 
eiją netenka. Kartais jo vi
duriai nebedirba kaip rei
kia. jis suserga nevirškini-, 
mu. kas dažniausiai pasi
reiškia vėmimu, viduriavi
mu ii- abelnu kūdikio silpnu
mu, tartum jis tikrai dabar 
sirgtų. Bet kad ir be jokio 
gvdvmo. vis dėlto tokie 
imptomai i kelias dienas 

dingsta ir kūdikis pradeda 
jaustis geriau.

Tai taip būna su sveikais 
kūdikiais. Nevisai sveikuo-

įai pasakyti. Gali but. kat j ?e kūdikiuose gali pasirody- 
tatai pareina nuo tam tikn; į i aštresni simptomai. Pa- 
šeimos savybių. Į vyzdžiui, sergantieji rachi-

štai lentelė, kuri parode i :u kūdikiai kartais ir visai 
laikinųjų (pieninių) dantį; rimtai suserga. Žinoma.
atsiradimo laiką: dažiausia staigiu nev

Du apatiniai priešakinia: rimu, kuris pasireiškia tem
dantys pasirodo tarp b ii ' oeraturos pakilimu, visišku 
9 mėnesių. ; ienom valgyli, o kartais ir

Keturi viršutiniai priešą- : konvulsijomis (traukiniu), 
kiniai — tarp S ir 12 mė- ! Jeigu kūdikis laike dan- 
nesių. ’ties dygimo nesijaučia kaip

Du apatiniai šoniniai
priešakiniai ir keturi krūmi
niai.—tarp 12 ir 15 mėnesių 

Keturios iltys—tarp 16 ii 
20 mėnesių.

Keturi užpakaliniai arba 
antrieji krūminiai — tarp 
20 ii- 24 mėnesių.

Vienų metų vaikas pa
prastai turi turėti 6 dantis.

Vienų ir pusės — 12 dan
tų.

Dviejų metų — 16 dantų
Dviejų ir pusės—20 dan

tų.
Kur kas daugiau įvairuo

ja dantų atsiradimo laikas, 
negu jų atsiradimo tvarka 
arba eilė. Beveik visados 
pirmiausiai išdygsta du apa
tiniai priešakiniai, po tam 
keturi viršutiniai priešaki
niai. da vėliau, du apatiniai 
šoniniai priešakiniai ir ke
turi pirmieji krūminiai, pas 
kui. keturios iltys, galų gale 
keturi antrieji krūminiai.

paprastai, tai motina priva
lo daktarą pasišaukti. Gy-j 
dytojas suras simptomų į 
priežastis. Pašalinus tas Į 
priežastis, kūdikis bus svei- j 
kas. kaip ir pirmiau. visai 
nepaisant dantų atsiradimo.

Kartais dančiui sunku 
prasikalti. Tokiuose atsitiki
muose dantų smegenvs bu-*— * •
na žymiai paraudę, patinę n 
labai ištempti. Paprastai už
tenka biskį patrinti virš 
dantuko smegenis su stirilia 
vata ar gaba (audeklu). Re
tai kada reikia praplauti, 
bet jeigu reikia, tai geriau 
praplauti, negu leist kūdi
kiui bereikalingai kamuotis.

Suvėlavus dantims pasi
rodyti, nereikia rūpintis, bet 
pasikalbėti su savo daktaru 
(šeimos daktaru). Kartais 
dantys suvėluoja tik dėl to, 
kad kūdikis yra dirbtiniu 
maistu maitinamas, bet daž
niausiai dėl rachito. O ret-

Nors ir labai retai, vis dėl-; karčiais pasitaiko ir taip.
kad visai sveikam kūdikiui 
dantys pasivėluoja.

Patartina motinoms, kaip 
jau kūdikio dantys pradeda

to pasitaiko, kad kūdikis už
gimsta su dantimis. Daž
niausiai betgi tokie kūdi
kiai turi tiktai vieną apatinį
priešakinį dantį. Ir šitas; dvgti, jo burna švariai užlai- 
peranksti atsiradęs kartais: kvti ir maisto biski mažiau 
taip liuosai žande laikosi, j duoti. O jeigu atsitinka, kad 
kad jei pats neišpuola, tai į kūdikį pradeda konvulsijos 
gana lengva jį ištraukti | kamuoti, tai kuo greičiausia 
Nors kartais jis ir gana stip-; reikia jį i šilta vandenį dėti 
l iai laikosi. Tada. žinoma. į ir daktarą šauktis, 
geriausia jį palikti. Mat. kai' t .
jau šitas dantis išpuola arba j Nuolatinių damų dygimas, 
jį ištrauki, tai kitas jo vietoj • Sulaukus kūdikiui šešių 
nepasirodo iki nuolatinių metų (kartais ir anksčiau/, 
dantų laikas neateina. O tai pirmieji, laikiniai arba pie- 
reiškia, kad laike pieninių Į niniai dantvs oradeda bv- 
dantų vaikas turi buti be i rėti. o jų vieton atsiranda 
apatinio priešakinio dan- • antrieji arba nuolatiniai 
ties, kas. žinoma, ne visai j dantys. Paprastai, iki 25 
gražu. i metų atsiranda visi dantys

Pasitaiko ir taip, kad nors1 vadinasi. 16 dantų viršuti- 
kudikis su dantimis ir neuž-’ niame žande ir 16 apatinia- 
gimsta. tai vis dėlto jie ank-; me. Tretieji arba didieji_ _• J. • • I « •

je randas nervo Šakutės ir 
kraujo takeliai, kuriais ir 
gauna dantis maisto—krau
jo. Dentiną yra'kietesnė už 
kaulą. Ji audaro danties 
lukštą, kuris duoda dančiui 
formą, gi vidury yna landa, 
prisipildžius jau pirmiau pa
minėtu danties minkštimu., 
Ta dančio dalis, kuri yra iš
sikišusi burnoje, vadinasi 
danties vainiku, kurio pa
vilnių dengia emalio sluoks- j 
nis. Emalis blizga ir yra kie-! 
čiausia kūno medžiaga. 0 ta 
dančio dalis, kuri randasi 
žande (kaule), vadinasi 
danties šaknimi, kuri irgi 
turi paviršutinį sluogsnį, tik
tai ne emalio, bet eimento. 
Dančio dalį tarp vainiko ir 
šaknies gana dažnai vadi
nama dantie* kaklu. Taigi, 
trumpai sakant, dantis turi 
vainiką, šaknį ir kaklą. Dan
čio medžiagomis yra denti
ną, emalis ir danties minkš
timas.

Ne visi dantys turi vieno
kią formą arba pavidalą.

Priešakiniai, kurių yra ke
turi apatiniai ir keturi viršu
tiniai, turi aštrią briauną.J 
tarsi ašmenis, ir panašus į Į 
kaplį arba kaltą (kaltais ii 
vadinami kapliais arba kal
tais). Jie kaip tik ir tinka 
maistui atkąsti.

Šalia priešakinių dantų 
vi a po vieną iltį, taigi po dvi 
kiekviename žande. Viršu
tinės iltys kartais būna va
dinamos ir akiniais danti
mis (akiniai), o apatinės — 
skrandiniais dantimis ( pil
viniai). Iltys ir gi yra ašt
rios ir smailos kaip ir prie
šakiniai dantys, tik jos yra 
apskritesnės ir biskį ilges
nės. Žmoguje jos atlieka tą 
patį darbą, ką ir priešaki
niai dantys, taigi tinka mai
stui atkąsti

Prieškruminių (premola- 
res) arba dviilčių yra viso 
aštuoni, taigi po keturis 
kiekveiname žande arba po 
du šalia kiekvienos ilties. 
Pi ieškruminiais gali buti 
tiktai nuolatiniai dantys, va
dinasi, pirmame dantų rin
kinyje prieškruminių dantų 
žmogus visai neturi.

Krūminių dantų yra dvy
lika. Paprastai juos skirsto
ma pirmaisiais, antraisiais 
ir trečiaisiais krūminiais. 
•Jie yra daug storesnį už ki
tus dantis ir atrodo lyg ke
turkampi. Pirmasai kilimi
nis yra didžiausias, antrasai 
biskį mažesnis, o trečiasai 
da mažasnis. Jų viršūnės 
plačios ir turi po tris, keturis 
arba kaltais ir penkis kuge
lius. Taigi, labai tinka mai
stui malti. Kai dėl šaknų, 
tai viršutiniai krūminiai pa
prastai turi po tris šaknis, o 
apatiniai po dvi.

Dantų užlaikymas.

Californija Renkasi Sau Gražuolį Kartinas Veiveris.

Long Beac-h maudyklėse, Californijoj, kas sąvaitę yra išrenkamos iš publikos 7 gražiausios 
merginos, po gražuolę kiekvienai dienai. Tai biznierių priemonė merginų sutraukimui.

gesti lengva net ir be skaus
mo pataisyti, ir pataisymas 
būna gana pasekmingas. 
Tačiaus. kaip jau dantis 
tiek sugenda, kad išpuvus

MARGUMYNAI
KOPLYČIA IŠPUOŠTA 
KAPUCINŲ KAULAIS.

MOKINS GARBINT LIE
TUVOS GROBIKUS.

No. Rugsėjo lg d. 1940 m.

Kartas nuo karto tekdavo 
gauti po porą dolerių aukų 
su keliais žodžiais: skiriu 

į tokiam tai reikalui; tik pa
vardės neskelbkite. Buvo 
tokių, kurie atsiųsdavo re
guliariai, ar tai 16 vasario ar 
tai kita kokia proga. Tai 
kuklus patriotai, nenorin- 
tieji aave gero darbo keiti 
viešumon.

Prieš porą metų kalbėjau 
Woreestery, Mass. Po kal
bos apleisdamas sceną, už 
kulisų girdžiu negarsiai 
šaukiant mane. Dainiau. 
Prie laiptų stovi pagyvenęs 
žmogus ir šluosto ašaras. 
Prieinu. Žmogus duoda man 
dvidešimts dolerių. “Pa
siųsk Lietuvon: $10—Gink
lų Fondui, $5—šauliams ir 
$5—Šventosios uostui. Štai 
dar 50 centų persiuntimui.” 
“Ačiū, nuoširdžiai. Bet per
siuntimui nereikia.” “Vis
tiek; tai pridėk kad ir šau
liams.” “Ačiū dar kartą. 
Nuo ko užrašyti?” “Nesvar
bu. pasiųsk ir tiek.”

“Mielas žmogaus, taip 
man nejauku. Mes išsi
skirsime — nei man, nei tau 
nebus ramu ant širdies. Jei 
jau ne spaudai, tai bent man 
pasakyk pavardę ir adresą,

skylė net dančio minkštimą. Romoje yra vienuoliui Mačiau plakatą, kuriame>kad galėčiau bent kvitą at- 
„.v.. toulaig kopIyčia-Jsakoma; “feengia Amerikos sii^i.” . <’l

Mat prieš kiek laiko, kai Ita- Lietuvių Kongreso Detroito Dar kiek svyruodamas, 
lijoje nebuvo tokie geri baž- skyrius prakalbas, kurios atsakė: “Veiveris„Martinas, 
nyčios ir valstybės santy- įvyks 15 rugsėjo.” Kalbėto- N. Grafton. Mass.” 
kiai, kažkurią gatvę užsima- jais busią Maskvos agentas Pavardę atsiminiau—vie- 
nė praplatinti tiesiai per ka- žydelis Rubinas ir klaidžio- nas iš tu nežinomų, bet duo- 
pucinų vienuolyną. Vienuo- janti dūšelė Graičiunas Ką snių aukotojų. Su malonu- 

v- . liams liepė išsikelti. Šie gi jiedu pasakys? Nieko! Aš niu paspaudžiu to taurios 
* v eri u ??lol!1^iPaSakė — “Gerai, mes išsi- jau girdėjau jų neva kalbas.

! kelsime, bet drauge paimsi- Žydelis Rubinas nėra joks 
...... „„ me jr irusiųjų broliu kau

lus.” Ir paėmė. Naujoje vie
toje, bažnyčios pogrindžiuo-

siekia, tada taisymas skau 
dus ir pasėkos ne per ge
riausios. Iš tikrųjų labai iš
mintingai padaro tie, kurie 
savo dantis švariai užlaiko 
ir nors kartą per metus pas 
dentistą nueina.

Pagaliau, pravartu paste-

ciai kvailas įpratimas vai 
gant šaltą vandenį gerti, 
dantims labai kenkia. Juo

sielos žmogaus ranką. 
Šiandien gi, peržiurėda-

ciau. negu paprastai, pasi 
rodo. Bet dažniausiai šitaip 
atsitinka nesveikuose kūdi
kiuose. ypač sifilitikuose. Ii 
su sifiliu užgimusiuose kū
dikiuose anksti atsiradę 
dantys paprastai anksti ir 
puti pradeda.

Gana dažnai motinos jau 
iš kalno rūpinasi kudikic 
dantų dygimu. Bet iš teisy
bės nėra ko per daug rūpin
tis. nes tik retuose atsitiki
muose tenka kūdikiui nu
kentėti šiaipjau, tai tar
tum kūdikis nei nejaučia, 
kaip dantvs išdygsta. Pa
prastai, biskį patinsta sme
genys, na. ir šiek tiek dau
giau eilių teka. tai ir vis
kas.

Bet reikia pasakyti tiesą 
jog kartais ir tikrai kūdikį 
varginančių simptomų bū
na. Kūdikis kaip reikia ne
miega. neramus, dažnai 
verkia, valgyti nenori, sei- 
lioja ir. apskritai, atrodo 
kad ko nors jam trūksta. 
Kartais ir temptratura biskį 
pakyla. Kai kada viduriai 
būna per kieti, bet kai kada 
ir per liuosi. Kartais ir sva-

kruminiai kartais atsiranda 
tik 30 metu žmogui susilau
kus. Paprastai nuolatinia: 
dantys atsiranda šitokioje 
tvarkoje ir laike:

Pirmieji krūminiai, € 
metų.

Du viduriniai priešaki
niai, 7 metų.

Du šoniniai priešakiniai, 
S metų.

Pirmieji priešknitiniai. £ 
metų.

Antrieji 
10 metų.

Iltys, tam 12 ir 14 metu.

Kadangi dantys užima 
maitinimosi srity labai svar
bią vietą, todėl ir reikia juos 
kuo rūpestingiausiai užlai
kyti.

Geriausia sekasi dantis 
švariai ir sveikai palaikyti 
juos nors du kartu per dieną 
iššiuruojant ir išplauįant. 
Kiekvienas žmogus privalo 
turėti dantims šveisti šepe
tuką ir kremo arba miltelių. 
Parankiausia dantis iššhb 
ruoti tuoj atsikėlus ir einant

prieškruminiai.

raiAntrieji ki ūminiai 
12 ir 15 melų.

Tretieji krūminiu 
17 ir 25 metų.

Kaip matome iš lentelės, 
lai 17 (kartais lik 16) meti; 
žmogui susilaukus, iam tė
ti ukrt a liktai keturių krūmi
nių dantų. Kai kuriems šitie 
paskutinieji dantys nieka
dos nepasirodo, todėl jie ii 
teturi tik 28 dantis.
Dantų sudėtis Įr veikimas.
Dantis susideda iš denti- 

nos ir emalio, o jo vidury y- 
ra minkšta medžiaga, kurio-

taq

kalbėtojas—skaito iš rašto, mas spaudą, “Amerikos 
Lietuvyje” randu eilutes 
apie mano kuklaus draugo 
Martino Veiverio mirtį. Vis
kas toje žinutėje yra: ir kiek

o Graičiunas piš... Tie, neva 
prakalbų rengėjai yra Lie
tuvos pardavikai — Mask
vos agentai, pasislėpę po
nesamo A. L. Kongreso var-; metų šioje šalyje gyveno, 
du. Visus tų prakalbų ren-;kada ir kur palaidotas; bet 

nuostabi gėjus butų galima sukišti į į nėra išgarsinta velionies di- 
koplyčia ir tai ne viena, maišą už išdavikišką pro-' dėlė siela. Gyvas būdamas

u j; Koplyčioj viešpatauja kapu pagundą, nes Amerikos vai-5 velionis slapstėsi su savo
7;. Tegul amerikonai di- rįmtjs ‘ džia nepripažįsta Lietuvos; gerais darbais ir nesibnovė
dziuojasi savo kultūra, bet) palįai gjena eįiemis ant užgrobimo ir tokių propa- į priekį. O siela nematoma. 
KS&nSS kite kitos sudėtos gąndistų netoleruos. Prieš Žinodamas jo sielos jautra-

kaukolės. Tikros, su duobė- Lietuvos pardąvikus ir jų mų,.spėju, kad ir paskuti-

blogiau, jeigu valgis yra i padarė koplyčias, kurias 
karstas, tada danties emalis i ir išpuošė brolių kauiais... 
kur nore Įplyšto, gi ten pate- ,• ,„ .
kę maisto trupinėliai ima tet ranTto k£l
puti, o podraug ir dentiną Sį2“ n± tokto ’ '
pradeda gesti, kas, paga- tlklal m to,tla 
liau. ir padaro dantyse skv-

- - di-
bet

nisvais drabužiais su karan- bar Lietuvoj, tegul pasiklau- nėse, sustok ties a. a. Marti- 
čiomis baltomis juostomis, šia savo vietinių žmonių, no Veiverio kapu irprisi-

L Ant lubu išvedžiotos dailios kurie buvo iškilmingai išvy- mink šiuos mano žodžius:
vidurių votis arba ir vėžys. , Hnijog? žvaigždėg Ro. kę j Rusijos nį. čia įisisį tikras ir iki mirties

ur, margens. dog ^žiausia gipsatūra, ilgo vėl sugrįžo atgal į Dė- ištikimas Lietuvos sūnūs! 
o pasistiebi arčiau ir matai, dės Šamo “pragarą,” į Det-
kad čia žmonių nugarkaulio roitą. Vieną tokių nurodau 
slanksteliai, pirštų kauleliai. —tai draugas Baronas. Yra 

Ir mentės, ir kojų kaulai ir keli kiti. Kazlų Rodą. 
ir šonkauliai taip surikiuoti,

DU BROLIUKAI
Mudu du broliukai 
Abu frantininkai, 
Nebenorim daugiau 
Šeimų kampinikai.
Mudu dar nevedę 
Šauniausi jaunikiai, 
Metų turime po kapą 
Bet dar nenuplikę.
Ar nebūtų laikas 
Mudviem pagalvoti. 
Kad Barbutę, ar Onutę 
Sau susi jieškoti.
Šiandien geras burdas 
Sunku susirasti,
Taigi eikime abudu 
Tuojau apsivesti.
Tada mums žmonelės 
Valgius pagamintų,
O vaikučiai mažuliukai

Jonas Budrys.
NAMŲ DAKTARAS.

buti PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:kad žiuri ir nežinai—ar šiur

P° Pag?“ta'n ** užmesti, sJS’dSSS'm’&ST&lLS: 
ar stebėti tą damų, gražų • ... . _
sukloetymą. Nuostobu, kad
vis dėl to čia nei kiek nebai
su. Tik pagauna žmogų rim
ties nuotaika.

ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ...................... lie.

Parašė daktarės A. J.. Karalius, 
ii nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokias 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šit* knyga visiems, nes Narna Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knylnL kiekvienam lietuviui 

aule
Audeklo viršeliais ........ 92.50

gult. Po valgio geriausiai1 ____ ______
lengvai iššiuruoti ir burną “Papjte’’ vadintų, gerai vandeniu išskaluoti,
kad išsiplautų likusieji mai
sto trupinėliai. Perdaug 
dažnai valyti dantis, ypač 
šepetuku, nereikia, nes tatai 
gali padaryti dantų smege
nų uždegimą, mat, perdaug 
iuos erzinama (įrituojama).

SIELOSAr Buvo Kristus?
i MYTAI APIE KRISTV
Knygoje rasite legendas apie Krintu, 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl tūriam 
žinoti kaip mytai apie Kristą susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonp pasaką apie Kristą, 
Kalėdą ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Bibliia neži-
no kada Kristus gimė, mirė ir 
jisai buvo nukryžiavotas.

o , ______ MYTAI APIE KRISTV knyga
Tai taip sakant—lyg iš ožio!^1“
Nei plauku, nei pieno. ! ba

L. D.

Juk iš seno berno 
Kas gi iš jo vieno tu

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

VMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje tel]

Du arba tris kartus per die-j įain.
ną užtenka. Reikia nors kar-! , — ■
tą per metus ir pas dentistą1 
nueiri. Jis dantys išvalys iri 
suradęs ką nors blogo, pa-i 
šalins. Gera duoti dentistuf 
išvalyti dantis kas šeši mė-! 
nėšiai (dažniau nepatarti
na i. Tokiu budu, jis pama-; 
tys, ar kartais vienas kitas 
dantis negenda ir laiku pa
taisys. Tik pradėjus dantį

*Ipu 44 geriausią 
tinka deklamad- 

. lbc.

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halated SL,

CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerflm Lietuviam Mekytte

SUTAISĖ .DR. D. PILKA, Lietuviu Kalbos 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 91.00.
DR. D. PILKA, 528 CokmAos Av^,

Knyga papooita <hrageH« ^ahrųetą pMkių Raveftaln, 
223 paslapią dyėifo, apie 1M {vairią eWą.
Jl PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILfiS:

TAUTIŠKOS, SBIMTNMKO0 IB DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

kaina tik si.ąą.
AaSim apdarais SL2S.

Kiekvienas turėta papesM save Imyaya* m

tame konverte, bet reikia ailldsi OCTirikyti am 
tesą ir nepamirškit priUpyt eIS etatas umką.

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

geriaasiane«iog papras- "Keleivio” ad-

1
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ŽINIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Amerika Ruošiasi Apsigynimui.

GYYDYMAS “NEMOKA
MAS* BET I LIGONIŲ

KASAS REIKIA MOKĖTI.

PROVOKATORIAI
SKUNDŽIA ŽMONES, j
“Darbo Lietuva” deda to-, 

ki “Eltos” pranešimą: Vals-: Sveikatos ir socialinės ap-1 
tybinė žemės ukio komisija saugos, ministras Leonas 

Koganas suteikė pasikalbė
jimą “Darbo Lietuvos” at-j

gauna daug skundų dėl val
sčių žemės ukio komisijos 
veiklos. Skundai aiškinami. 
Jų pasitaiko teisingų ir me
lagingų.

Piieš kelias dienas valsty
binė žemės ukio komisija 
gavo skundą ęlėl Panemunė
lio valsč. žemės komisijos 
(Rokiškio apskr.). kuriame 
Jonas Mykolaitis, vietos gy
ventojas, skundė, kad mini
ma komisija esą sudaryta iš 
spekuliantu, chuliganų, ku
rie skirsto šališkai, reikalau
ja “užfundijimų” ir su ga
vusiais žemę (nors žemė da 
nebuvo daloma) girtuok
liauja. o tam. kam žemė 
esanti reikalinga, visai ne
duoda (pav., skundėjui), 
bet dar gąsdina kalėjimais 
ir 1.1.

Gavusi toki skundą, vals
tybinė žemės ukio komisija 
nutarė pasiųsti tos komisi
jos narį Grigolavičių to da
lyko ištirti. Grigolavičius, 
nuvykęs i vietą, viešame vi
są gyventojų susirinkime 
(susirinkime dalyvavo dau
giau nei 50 žmonių), per
skaitė skundą. Susirinkusie
ji griežtai atmetė apkaltini
mą ir davė parodymus, kad 
Jonas Mykolaitis pats yra 
blogos valios žmogus. Toks 
nepamatuotas provokacinis 
skundas perduotas atitinka
miems organams ištirti ir 
padaryti išvadas.

stovui apie savo planus. Gir
di, “nuo rugpiučio 15 d. Lie
tuvoje proletariatas jau gy
domas nemokamai.” Čia pat 
ministras pridūrė, kad ligo
nių kasos nariai turėsią ir 
ateityje mokėti kasų mokes
tį. Pasak Kogano, “jei lig
šiolinėj laisvoj Lietuvoj li
goninėms galima prikišti jų 
nemoderniškumą, tai Vil
niuje po lenkų okupacija 
sveikatingumo sąlygos yra 
žymiai labiau apleista.” To
liau Koganas pareiškė, kal
bėdamas apie Vilnių: “Dau
gelis Vilniaus gydytojų ir 
seserų nemoka valstybės 
kalbos. Mes j lietuvių kalbą 
kreipiame ir kreipsime daug 
dėmesio, tai yra oficiali Lie
tuvos kalba. Skiriant gi vie
tas gydytojams, nemokan
tiems lietuviškai, sudalomos j

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia parodytas VVatervliet, N. Y., arsenalas, kur dabar yra gaminamos 16 coliu armotos 
Jungtinių Valstijų armijai. Nors arsenalas dirba dieną ir naktį, viršininkai sako, kad 
per apskritus metus jis galįs pastatyti tik 16 šitokių kanuolių. ,

BAIGIAMOS DVI DIDE
LĖS MOKYKLOS.

Kauno miesto savivaldy
bė Ugniagesių ir Aukštaičių 
gatvėse baigia dvi dideles 
mokyklas. Pirmosios 8 kom
plektų rumąi jau baigiami į- 
rengti ir juose bus pradėti 
mokslo metai. Aukštaičių 
gatvės mokykla bus 12 kom
plektų; rūmų sienų statyba 
jau baigta, bet vidaus įren
gimai dar kiek užtruks. Ten
ka pastebėti, kad šios mo
kyklos pradėtos statyti dar 
nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

VILNIUJE UŽDARĖ SE- 
, NŪS LAIKRAŠČIUS.

Vilniuje uždaryti šie laik
raščiai: “Gazeta Codzien- 
na,” “Gazeta Ludowa,” ir 
du žydiški laikraščiai. Vil
niuje dabar išeina tokie 
laikraščiai: “Vilniaus Bal
sas,” “Praveda Wilenska,” 
“Novaja Žizn” (rasų kal
ba), “Vilner Emes” žydų 
kalba ir “Pravda Komso- 
molska” lenkų kalba komu
nistiniam jaunimui.

IŠSKIRSTĖ TEOLOGIJOS
FAKULTETO TURTĄ.

Likviduotojo Vytauto Di
džiojo universiteto teologi
jos filozofijos fakulteto 
knygynis- turtas švietimo 
ministro sutikimu perduo-į 
damas universiteto bibliote
kai; ukio inventorius—tech
niškiems fakultetams; o 
mokslo priemonės — Vil
niaus Universiteto humani-, 
tarinių mokslų fakultetui.

Vilniaus krašte yra nema
žas skaičius psichiškai ser
gančių žmonių. Lenku lai
kais prichiškai ligoti buvo 
atvežami iš Lenkijos gilu
mos ir atiduodami globoti 
ūkininkams, ypač apie Val
kininkus. Už tai lenkų val
džia ūkininkams šiek tiek 
primokėdavo. Dabar psi
chiškai sergą žmonės yra 
renkami iš kaimiečių ir ve
žami į ligonines. Daugelis 
jų atvežami be kepurių, bt 
tinkamo apvalkalo ir nešva
riais drabužiais.

‘ - A A A A A A /

i BOLŠEVIKIŠKAS “SOCIALIZMAS”
i LIETUVOJE JAU BANKRUTUOJA.
1

! Priversti valstiečiams nusi- šai ir griežtai pareikšti tuo 
leisti, komisarai atšaukė že- reikalu nusistatymą.” Iš vi- 

! mės ir gyvuliu nusavinimą, su ūkininku., kuriems palie- 
! Sovietų okupuotoje Lie- k^a .30 ha žemės . norma,
i tuvoje paskutiniuoju laiku ”ei Tučiaf nTi kakiV 
i buvo paplitusios kalbos,Įnei jaU€ aK 
i kad iš tu ūkininku, kurie tu-'rėjo daugiau kaip 30 ha že-; g tebiŽį arimam^- 
mės, drauge su viišnormine pat ntį."?aįP* 
žeme bus Atitinkamai suma- ,n?s “mes uk.ui dirbti irau-
žinias inventorius, darbo i- kls' ne* ™,nas 
lankiai ir kt., o taip pat kad Pama?- Toks esąs Lieunos 

’ - - 1 1 komisarų tarybos tvirtas nu-
• sistatymas, nes tiek vyriau
sybė. tiek komunistų partija 
norinti, kad Lietuvos žem
dirbiai butu kiek galima pa- 

“Valstybinė žemės ukio iėgesni dirbti ii- išgautų iš 
komisija, pritarus ministrų‘žemės juo didesnę naudą.
„ — — . • , . . • P . i Jeigu šis nusistatymas
žemes ukio komisijoms, vi-' tikrovėje bus pabotas, tai 
siems valstiečiams ir kitiems ,ektu tikta: džįaugtfei nes
suinteresuotiems asmenims, Lietuvos ūkininku iiu-aiinki- 
jog visi darbiniai ir produk- ffias nebus , ;oka bal#ua_
tingieji gyvuliai ir kitas gy- į,. lu0 pačiu laiku tenka pa- 
vąsis ir negyvasis mvento- stebėti ka<1 tllkia nuolaida
nūs, o taip pat judomasis ir privatinei nuosavybei dar 
nejudamasis turtas tų žemių ka!ta itwlo korau„izmo
valdytojų, kuriems palieka- doktįiKOS bankrotą. X.
ma 30 ha norma arba ma-______________ _________
žiau, yra pastarųjų nuosavy- ŽODYNĖLIS
bė ir negali buti nusavinta, lietuviškai - angliškas ir 
nei visai, nei dalinai. anglišk ai - lieti visk as, telpa

iS.000 žodžių. Labai parankas turėt 
“Šia proga primename. įkūnyk-. Uražiui apdarytas dirbtine

jie turėsią užleisti savo tro 
besius. Dabar valstybinė že 
mės ūkio komisija išleido 
tokj paaiškinimą:

keblios įįygos tiems, kurie|LIGONIŲ IR BEDARBIUI GIRIASI,_KĄD.LIETU- 1 Ministrų Taryba teisin-'
nemoka kitaip, kaip tik lie
tuviškai Kartais ir geras 
gydytojas turi palikti, nes 
lietuviškai nemoka ir valsty
binei tarnybai netinka. Dar 
blogiau, kad atsiranda Vil-

VIAI DABAR SULYGIN-1 gumo ministerijos atstovu j 
TI SU ČIGONAIS. j valstybės tarnautojų pensi-

i- t • 4. ‘ i joms ir pašalpoms skirti ko-
“Darbo Lietuva ?siael°’misiia ‘

Dr. A. Garmus suteikė pasi- Į pasikalbėjimą su kažkokiu i MedJ/- 
kalbė ii m a apie nauiai io i C1£onu> kuns pasakė. As;i n i*

GLOBA NEI KIEK NE
PAGERĖJO.

Kauno miesto burmistras ‘i paskyrė Edmundą 
1. e. vyriausiojo tri- 

prokuroro parei-

gyvulius, kaip darbinius, kalboje nėra. Gaunamas "Keleivy/
taip ir produktmguosius,__________________________
galima tiktai atitinkamiems eilės ir straipsni ai. 
valstybiniams organams lei- dauSbl^Unių? j£uų^r u/puP

M.VC.UU, „vcnanuu . kalbėjimą apie naujai jo i bunolo
niuje tokių ponų. kurie lie- pasirašytajj socialistinės i "elitas goms’
tuviškai nemoka ir nenori apsaugos statutą*. Šis statu- įstosiu kanuomenen. As m*- --------------
mokėti. Tačiau mes norime las esąs tiktai laikinis, kolj^į11 Vilniuje pradėta statyti
ir reikalaujame, kad visi gy-1 neįvestas visuotinis draudi- Į raudonaimieciai — įs busiu; nauja skerdykla, kuri kai- 
dytojai lietuviškai išmoktų, mas. Statute paliktas ligšio- Betas ne tiK šokti; nuos 4 milijonus litu. Jos
Tai nėra joks šovinizmas, linis nuostatas, kad sociali-į darbai užtruks apie dvejus 

-------- ne globa naudojasi tiktai įras , Laikiastu nuo! metus.
tie, kurie išgyveno Kaune • Pndeda: JDabar’ Į ---------------
bent 3 metus. Tik reikalui'da. V1^ <jarbo zmonos di-i Sovietų Sąjungos leidyk- 
esant galima bus iš sveika- idzioslos Stalino Konstitucį- ja “Meniška literatūra” iš- 
tos ir socialinės apsaugos Į J°.s ?rr c;goaa! leido išvertskurio Liudo Gi-

! ministerijos specialinių kre-!-iels I socialini bei kulturinį ros eįlįų knygą ir Salomėjos 
ditų šelpti tuos, kurie išgy-!mus^ .socialistines tėvynės Neries “Poemą apie Stali- 
veno Kaune ne mažiau Sip Į Giros knygos išleista

tai rimtas reikalas.” Toliau 
Koganas kalbėjo apie tai, 
kad ateityje Vilniuje gal bu
siąs įsteigtas atskiras medi
cinos institutas.

BOLŠEVIKIŠKA PREKY
BA BE PREKIŲ.

Prie pramonės ministeri
jos steigiamos gaminių pa-

6 mėnesius.
»• lUClCJitlU 1 • • jt* J 11* t — — <7 0
Tiems žmo-’nal.s*. tavęs laukia 5,000 egzempliorių.

nėms, kurie dėl ligos, senat-' ateitis, kurioje galėsi paro- -----------------
, -, .vės. gausios šeimos ir kito-| sa™, ^bejnnus ir , MOKYKLOS KOMUNIS- 

starstymo kontoros. Jų bus• ki„ įiež^iu negali užsi-darbo me,I« TŲ MITINGAMS,
tokios: odos ir gumos avaly- į birbti pragyvenimo, busian-- Nuo šių mokslo metų pra- Išleistas įspėjimas, kad

čios duodamos laikinės ar džios pradės veikti nauja mokyklų vedėjai turi leisti 
nuolatinės pensijos (nebe mokytojų seminarija Tra- naudotis mokyklų patalpo

nes, mielių, popieriaus ir 
kartono, metalų, odos ir kai
lių. Jų uždavinys bus pirkti 
iš nacionalizuotų įmonių jų 
gaminius ir juos parduoti. 
Visų nacionalizuotų įmonių 
administracijos ir komisarai 
įpareigojami pardavinėti tų 
įmonių gaminius paskirsty
mo kontoroms, kurios netar- 
piškai atsiskaito su visomis 
nacionalizuotomis įmonė
mis už tų kontorų pirktus 
gaminius.

Įdomu pastebėti, kad So
vietų Sąjungoje tokios kon
toros jau senai veikia, bet 
jose trūksta tiktai vieno da
lyko, butent—prekių...

BOLŠEVIKAI STEIGIA 
KAPITALISTINI BANKĄ.

Ministrų Tarybos nutari
mu, steigiamas žemės ukio 
bankas, kuris bus finansų 
ministerijos žinioje. Šiam 
bankui pavedama finansuo
ti valstybinius ukius ir teik
ti gamybos reikalams kredi
tus darbo valstiečių ūkiams. 
Finansų ministerijai lei
džiama skirti šio banko pa
grindiniam kapitalui 5 mi
lionus litų. Banko valdyto
ju skiriamas Bronius Bieliu- 
kas, o valdytojo pavaduoto
ju — Alfas bukaitis.

STEIGIA RUSIŠKAS 
MOKYKLAS.

Raudonoji Lietuvos mini
strų taryba leido švietimo 
ministerijai Įsteigti raudo
nosios armijos vadovybės 
šeimų vaikams mokyklas 
Šiauliuose, Radviliškyje, 
Raseiniuose. Tauragėje, Vil- 

Seredžiuje. Tose 
mokslas eis pa

vietų Rusijos mokslo 
planą, t y. rusų kalba. O 
mokyklų išlaikymo išlaidas, 
turbut, padengs Lietuvos 
Švietimo M-ja, nes ji moky
klas steigia.

pensijos
pašalpos). Bet čia pat bur- kuose. Ligšiol nepriklauso- mis Komunistinio jaunimo 
mistras pridūrė, kad tokie moję Lietuvoje veikė 3 mo- organizacijai ir profesinėms 
asmenys bus skatinami iš kytojų seminarijos: Mari- sąjungoms.
Kauno išsikelti, o jiems bu- jampolėj. Ukmergėj ir Tau- 
siančios mokamos provinci- ‘ ragėje, 
jos dydžio pensijos. Tie, ku
rie vengs darbo, busią prie
varta pristatyti prie darbo.
Burmistras ragina nieko ne-

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Vilniui^ »ptriikns nraHpc reikalingiausių žodžių ĮrVilniuje aeirUKUS piaoes pasifcaibėjinjų. ši knyga sutaisyta taip 
Veikti Stiklo fabrikas “V lt- lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
ram,” kui is anksčiau dirbo P*? ‘-SS*

duoti elgetoms, O apie elge- tik bonkas. Sis labnkas da- bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
tos pranešti milicijai ar so- bar gamins stiklines ir kit.
cialinės apsaugos skyriui, indus. Lietuvos bankas tam Paskuti, pas kriaučių ir tt. su fone- 
Kokiu budu šis socialinės reikalui paskyrė 80 milionų 
apsaugos planas bus vykdo- bu
rnas, apie tai burmistras at
sakė : “Socialinės apsaugos 
reikalai yra visos valstybės 
reikalai. Todėl tam reikalui 
lėšas :turės skirti valstybė.
Savivaldybės galės tik skir
tus pinigus paskirstai, ki
taip tariant — administraci
nes funkcijas atlikti. Tam 
reikalinga apie 5 milijo
nus.” Tačiau burmistras 
nieko nepasakė, ar tie pini
gai tikrai bus gauti.

dus.’
Dėl šio paaiškinimo “Dar

bo Lietuva” praneša, kad 
pasklidus gandams apie gy
vojo ar negyvojo invento
riaus nusavinimą, kai kurie 
ūkininkai pradėję pro pirš
tus žiūrėti į savo darbinius 
ir produktmguosius gyvu
lius. Jie nebebuvę pakanka
mai gerai šeriami ir nebe
prižiūrimi. Nemaža tokių 
ūkininkų ėmę slaptai ar vie
šai pardavinėti gyvulių dali 
ir silpninti ukio našumą. Šie 
gandai taip paveikę dabar
tinius Lietuvos valdonus, 
jog valstybinė žemės ukio 
komisija, pasak “Darbo Lie
tuvos,” “buvo priversta vie-
Lytiškos I,igus ir kaip nao jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
K>: - .................... ................ 2šx

•*Salomėi«”, arba kaip buvo nukirsta 
iv. Jonui gaiva; Drama vienam- 

akte, parašyta garsaus angių rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................... 25c.

raipsnnj, juokų, ir tt. 
kiai iliustruota. 95 nusl.............25c.

PAGARSINIMAI j 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
atim in istraci jon nevėliau PANEDS- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siekti) mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas r.esusl- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką ii 
ar kitokį parengimo, trumpą prane- i; 
Šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodi. Stambes
nė™ raidėm antgalvis—15c. extra.

••Keleivio*’ prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio pajieūko- 
j»mo kaina o5c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS.” 252 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

Antra
padidinta ir paderinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pus!. 95............. 35c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

ŽEMĖS PERTVARKY
MAS NESISEKA.

Ministrų Taryba patvirti
no valstybės žemės ukio ko
misijos nutarimą pratęsti 
žemės pertvarkymo termi
ną iki rugsėjo 15 d. Kaip ži
noma, pagal pirmykščius 
planus buvo nustatyta baig
ti “žemės reformą” iki rug
piučio pabaigos.

VAILOKAIČIO NAMĄ 
OKUPAVO RAŠYTOJAI.

Ukio Banko valdybos pir
mininko Jono Vailokaičio 
privatinį butą Kaune, Vie
nybės Aikštėje, perėmė so
vietiškosios Lietuvos rašyto
ju sąjungos organizacinis 
komitetas. Ten busianti šio 
komiteto būstinė. Busią ren
giami literatūros vakarai ir 
parodos.

S«iwtrt Lictavhi liijSi

Ypatingai dabartines kriktčinnyhėa gadynėje 
pernknityt, nea tik tada galės aiškiai supranti Dieve barini*.

Knyga didelio formato, tari T71 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo and.—11.25. Pinigas galima siųsti popierini doleri 
arba “Money Orderi”. Adreauokit sekančiai:

KELEIVIS, 2A Bro«dw«,, So. Bostoa, Mom.

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms. b
SKYRIUS II. (I) Jeruzalės bažnyčia. (21 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 teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet lik su tekio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai lS:>f m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Aštuntas Poslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 38. 18 &, 1E4E M.

SOCIALISTŲ PARTIJA 
LAIMĖJO BYLĄ.

natas jau užgyrė tam tikslui 
$6.180,000 sumą. Žemesnie- 

_ . . — — . . ji Kongreso rūmai yra jau
Teisinas imke vautijoa r»n- užgyrę šitą paskyrimą pir- 

.. .... miau, todėl pinigai bus jau 
tikrai gauti.

kimų komisijai įtraukti jos 
kandidatus į balotą.

Massachusetts valstijos 
rinkimų komisija šimet bu
vo atsisakius priimti rnažes-
ntujų partijų kandidatus i metų gegužės 16 d.
oficialųjį kandidatų sąrasą |Ujas Joseph Brooks ir Ar- 
atemantieins rinkimams. man papjneau pasamdė

Jaunas Jurgis Žukausku 
paleistas.

Is baloto buvo pašalintos jurgj Žukauską, jauną Šo. 
tik tokios mažiukes pai'tl- Dnc-At,n lietuvi nnn Atkarto

Atidarymu Nauju
Blinstrubų Patalpos.

Rugsėjo 18. seredos va
kare Blinstrubai inauguruo
ja naujai pribudavotas pa 
talpas,
su senąją
kia

tPtt kozirnin*
kua. Kartonas suimtu.

Viename Roxfaurio apart- 
mente pereito nedėldienio 
naktį apie 15 iuodveidžių 

kortomis. J jų
4 ginkluoti 

veidai buvo už

Svečiai nuo Ckicagoa. t Lietuvių Radio programos.
Pereitą subatą “Keleivio”; Sent 21 programa per 

redakciją aplankė p. Emili- stotį W0RL §20 k. nu< *
ja Parmalis. viešnia iš Chi- 
cagos. Ji buvo nuvykus New 
Yorką n pažiūrėti Pasauli
nės Parodos ir grįždama at-

nuo 8:30 
ryto: (1) Dainuos E. Vai- 
gauskaitė ir F. Savickienė; 
(2) kometistas Jonas Grin- 
kaitis iš So. Bostono; (3)

Naujoji vieta turi 120 pėdų'rišti skepetaitėmis, kad nie- 
ilgį ir tokį pat plotį, dviejų kas nemažintų. Atkišę revol

verius jie liepė visiems ko- 
ziminkams sustoti prie sie
nos ir pradėjo kraustyt jiem 
kišenius. Bet plėšikams išei
nant, juodveidžiai puolė 
paskutinį iš jų ir parmušė 
žemėn. Plėšikas pradėjo 
šaudyt ir vieną kozirninką 
peršovė, bet tuoj buvo nu
ginkluotas ir smarkiai Su- 

Tuomet buvo pa-

gal užsuko Bostonan. Musų i y. jenkins aiškins virimo j

laiptų aukštį.
Viskas moderniškiausiai 

įrengta, naujoviškiausia 
ventiliacija ir garsą neper- 
leidžiamoms sienoms. Es
trada šokiams dėl virš 300 
ypatų. Vietos yra virs 1.200 
ypatų.

Ta proga seredos vakarą 
Blinstrubų įstaigoje bus spe- 
cialiai parengti pietus labai ' muštas, 
minimale kaina. Bostono 
viešbučiuose tokie pietus

miestas jai labai patiko, 
ypač bostoniečių svetingu
mas. Viešnia užsiprenume
ravo “Keleivį” ir atsisvei
kinusi išvyko atgal Chica-

budus.
Sekmadieny. Sept. 22

programas per stotį- W0RL 
920 k. prasidės nuo 9:30 ry
to: (1) Juozo Strazdo or-

Dr. John Repshis
(BBFEYS)

LIETUVI! GYDYTOJAS 
Valente: 2-4 b M
Riete ir teateMmMs 
■as 19 IU 12 ryte

37S HARVARD 8TRRET
■ Inman te. arti 
CAMBRIDGE.

I
netik tokios mažiukės parti- Bosjono lietuvį nuo Athens 

kmp komunistai, pro- nuvežtų juos į
hibicinmkai ir socialist-lei- Broektoną. Vėliau pasirodė.
benai. bet n s<>mhsių Par- automobilius, kurį i ««««-?<«« . pielų»
tija. kari turi (laibininkuose proo}^ lavinosi, buvo vog- !aPle $JGpįPa*al* 
didelio pritarimo ir visuo- tas ir kad jo tikslas buvo lbet Bhnsttubų Valgykla nuo 
met surenka nemaža balsų. flnvA<ytj keliata trarnlinn «tn- i£enai žinoma savo populia- 
Todėl ji nenusileido. Ji ap- čiu ’Dar nepasiekus jiemsi rižko.m kain.°'n> stebėtinai 
skundė rinktnnr konusyą tiksl% Jie bu?o Miltonį po. gerais valgiais ir puošniu
valstijos Supreme Courtui. «n«tnhdvti ir nnvarv.' Patarnavimu- Sixth streeto. Jam yrair ii bvla laimėjo Yvriau- ti Šios stoti 5a: Vakarieniaujant bus visą įlaužyti keli šonkauliai ir 
siejo’teismo tepėjas ČoViins Broiks^'Si p^’vė p“ -idovilis ikonas K

nusprendė, kad rinkimu ko- licmaną. 11 ,or1 .s__ , . . . ...
misija pasielgė neteisėtai. BrooL adv :Yal?» pMKjrae-ĮVBU savo Įnirtimu. Policija

atsisakvdama —» i

gon. Mes jai palinkę jom lai-; kestra iš Jamaica Plain;
mlJ?v°i — „nį* • • , • . '(Ė) dainininkė Akvilė Siau-

“Keleivio . įstaigoj taipgi 1 . (3) dainininkas jaun.
lankėsi ir vaistininkas F. J. i poyjĮag Lapenas, iš So. Bo- 
šestokas is Wąukegan, DL,! St Minkus.
kur jis turi gėrimų ir vaistų j_____________ ._____________
parduotuvę žinomą Lincoln į Reikalingos Stičerkoo 
Drug Store vardu. Drg. Seš- į Skurinius jucketus siūti, nuolatinis 
tokas taipgi gryžo
Yorko parodos, kur jis buvo 
atskridęs orlaiviu iš Wauke- 
gano. Svečias užsirašė ir;

Keleivį.”
Linksmos jiems kelionės.;

iŠ NeW ' darbas, gera mokestis.
A. Pritzker & Sons, Ine., 

1020 Washington St., Boston.

A. J. NAMAKSY
Real Estete R

Trkf—■ 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po ptefc 

nuo 7 iki 8 vakaro;
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MAS8.

TeL K1R 711*

tolia LneclnsR.1.
LIETUVE GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADWAY

nes atsisakydama Paimti gmith iš Quįncy, dabar bu-! Visus savo draugus klien-
Iv^iPareDrlne^daDiė V° nu.teįsti|s1 Dedhamo teis-'tus Blinstrubai kvima tame 

tus ii \x>ai nepianese apie me mutl eĮeĮętros kėdėje šių atidaryme dalyvauti ir turė- ui tos partijos kandida. metų spalio 20 d. Adv. smT

., gočius gynė Papmeau ir Žu-! oTimo 
Teisme paaiškėjo įdomus kauską. Papineau (francu-* ’ 2

dalykas. Paaiškėjo, kad rin- zas) kuris jau turėjo polici-
kimų komisija atmete sočia- joj rekorcią, buvo nuteistas 
lįstų ir kitų partijų kandi- 5 metams į pataisos namus, 
datus tik dėl to, Kad juos 0 Žukauskas buvo paleistas, 
atmesti pareikalavo politi- Kadangi buvo bijota, kad 
kiens \\ i-iam McMasters. yjgį trį§ gajj gautj elektros 
kurio nominacijos popieriai kėdę, tai Žukausko paleidi- 
taipgi om o atmesti, nes jis mag skaitomas tiesiog 
nebuvo užsiregistravęs bai- nesuprantamu. Žukausko 
suotojas. Kaip tik jo popie- tėvai, seni South Bostono 
nūs komisija atmetė, tai jis gyventojai, adv. Bagočiui 
fme knistis balsuotojų re- yra iabaį dėkingi, ir prašė 
korduose ir gurėti. ar yra “Keleivį” tą padėką viešai 
kitų partijų kandidatai uz- pareikšti.
siregistravę kaip balsuoto- 1 " 2__________
jai ir jis'suradįs. kad So- 0^^^, „imujė lietuvi,! «?<■«labai mylimas laikraš- 
cialistų Partijos kandidatai vaiką. * tls’ nes n^stbU® pasakyt
nėra užsiregistravę balšavi- # • ;
mams. Neužsiregistravę . taip East Third ir P gatvių 
pat ir mažesniu partijūkių sankryžoj, South Bostone, 
kandidatai, kaip komunis- pereitą sąvaitę gatvėkaris 
tai, prohibicininkai ir kiti. užmušė Petruką Pahoniuką,

Paaiškint
Spaudos pikniko aprašy

me buvo pasakyta, kad 
Amelija Butkus, laimėjusi 
tame piknike $25 doYaną. 
užsiprenumeravo iš tų pini
gų “Keleivį.”

Šiuomi noriu paaiškinti, 
kad tuos du dolerius aš “Ke
leiviui” aukavau, nes prenu
merata musų jau seniau už
mokėta. Jis eina Jono But
kaus vardu. “Keleivį” mes 
skaitom jau senai ir jis yra

niekšams teisybę į akis.
Amelija Butini*.

Jennie Pederson. 50 metų 
moteris iš Somervillės Park

Todėl jis ir pareikalavo, kad 6.metų amžiaus Jonų Palio- streeto tunely nušoko po 
ju vardai butu iš baloto iš- vaiką. Petrukas buvo; traukiniu ir sunkiai sužeista.
braukti, taip kaip ir jo iš- vienintelis Palionių- sūnelis,! 
brauktas. Todėl ši nelaimė buvo labai i

Rinkimu komisija jo pa- skaudus tėvams smūgis, 
klausė ir visus tuos kandida- Gatvėkaris ėjo nuo South! 
tus išbraukė, tačiau nieko Stationo į City Point. o Pa-' 
iiems apie tai nepranešė, lioniukas bėgo skersai gat-; 
Todėl vu iausis teismas ir vę ir pateko tiesiai po gat- 
nusprendė. kad toks išbrau- vėkario ratais. Motormanas 
Rimas vra nelegalus, ir visi greitai užveržė stabdžius, 
išbrauktieji kandidatai turi bet priešakinis gatyėkario 
būt Įtraukti
naujo.

Tačiau pats 
McMasters i 
pateko, nes jis 
brauktas ii

iš trokas vistiek perėjo per 
vaiko kūną. Išimti ji iš gat- 

skundikas vėkario nebuvo galima, to
jau ne- dėl reikėjo šauktis ugniage- 

buvo iš- šių, kurie tam tikrais prie- 
buvo apie taisais pakėlė gatvėkarį’ 

tai pranešta. Taigi jis gavo aukštyn ir tik tada vaikas 
netik juodą aki. bet ir guzą buvo išimtas. Bet jis buvo 

jau nebegyvas. Palioniai 
gyvena prie 820 E. Third st.

i balota

jam

magaryčioms

Senatas užgyrė $6.180,030
South Bostono dokui.

Pereitam “Keleivio” nu
mery rašėm, kad South Bos
tone yra planuojama didin
ti sausaji doką laivams tai
syti. Dabar galime pranešti, 
kad Jungtiniu Valstijų se-15%

Per vieną dieną Bostone 
ir jo distrikte užsiregistravo 
3644 nepiliečiai. Tai buvo 
didžiausias užsiregistravimo 
skaičius per vieną dieną.

i j| saugoja ligoninėj. Kiti 
trys plėšikai pabėgo, nusi
nešdami su savim $700, ku
riuos atėmė iš kozirninkų.

Lankėti viešnia iš Akrono.
Pereitą sąvaitę “Kelei

vio” įstaigą aplankė dr-gė 
Liudvysė Vinaitienė iš Ak
rono, Ohio. Ji užprenumera
vo 3 “Keleivius” — vieną 
sau, o du savo draugams— 
ir palinkėjo Maikio tėvui 
geriausios kloties.

Draugė Vinaitienė yra 
gyvenusi Bostone apie 30 
metų atgal, bet dabar sako 
Bostono jau nebegalima pa
žinti.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI. 

(Insured 
Movers)

Perklaustom 
čia pat ir j to 
limss vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
324 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 461S

414 w. BROADWAT. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boaton *M8 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plaia. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

f 99 ■ I '-7

LUOtlDERLAPD
Pavojus Ateina—

v 1 v • •šalčiai
Risireiglrit Dabar! lagyldt Flereace

Florence Smagumui!
Florence Gražumui!

Florence Pasitikėjimui!
Labai lengva būti šiltai.—Duokite sau ir jūsų šeimai 

smagumą visą žiemą su FLORENCE OIL BURNERIU. 
Mes padėsime jums išsirinkti šildytuvą, kuris tiks jūsų 
namuose. Mes tarime daag įvairių modelių Virtuvėms 
ir Gyvenamiems luuafcariams.

Parduodamęi įdędąme, Pataikome ir Išvalome Oil Bur- 
neriu^^Kl^NlD^liįSį^ąih^line, Atsakomingo Įtalpos ir 
Gvarantuoto Ekspertingo Įtaisymo patelefonuokite. 

SOU4842.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY, SO. BOSTONE.

maaaaaaaaaaaaaaaecaoaaaaaaaaaooaaooaaaaaaF

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aldu, Viduriu Ligų. 

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

334 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
U

Specialistas Vyrliku ir 
Li<U« taipgi Kraujo ir Odos.

mm 14 iki 12 
2 iki 4. nna 7 IU 8 

184 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON. MA88.

TeL

Tek Ualeanltr *4W

Dr. Susan 
GlodienesJJurry

LIETUVE DENTI8TE 
VALANDOS: *Ą R T-*.

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE. MAS8.

NAUJAS 
RUDENIO PA

TVARKYMAS DABAR 
ĮVYKDOMAS . . .

Boston Elevated 
Railway

‘ 1 V.V irI viuU

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbų garan- 
tuo jam.

83a L Street 
SOUTH BOSTON. Tel. 4C45

18 Septeiriberio
Trecladienę

BLINSTRUBS’
Atidarys naujai pribudavotą Patalpą, kuri sujungta su

VILLAGE and GRILL
Tuo tikslu (nuo 7:30 vak.) bus specialiai parengti Pietus.

Nuolatiniams kostumeria ms NAUJOJ VILLAGE pilni 
pietys—$1.50 y pa ta i.

GRILL DALYJE pilni pietus—$1.00 ypatai.

Bus tikrai žymėtinas VAIDOVILIS IR FLOOR SHOW. 
Linksmins visus Kari Rhode ir jo Orkestrą.

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI
BLINSTRUBAI.

'A. B:ca<lV«C S.uih Bostone.

Toji *ekstra-verte * kuri yra

PICK WICK
ME

DR. G. L. KILLORY
•O SCOLLAY SųUARE,

BOSTON. Telef. Lafayetta
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTA8 KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

VaL nuo 9 ryt. fld 7 vak. ka*4 
Nedėlioto, nuo 19 ryto Mi L

ToL ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valai
Nūs 9 ryto iki 7

Nuo 9 ryte iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

•Tet 28624 Gyv. 21122
i DrJoseph AČaidis 

OPTOMETRISTAS

■ 1
Valandos: 9 iki 18 

nuo 2 iki ė, 
nuo 7 iki 9. 

teredom 9 iki lt
ir

AKIŲ DAKTARAS 
Ittaiso defektuotas akte ir 
mu laiku augrųtinu 
saminuoju ir’ —*-*-*■

pastato
kine

13 KRANO 
BONKOMIS •

jį pimaeilin paaria- 
tukstanCiiūB, kone 

pažinta Elių!

• PARODYK I TĄ KRANĄ 
12ANCŲ IR PILNOM KVORTOM OR

/

• BY HAFFENREFFER A CO., INC, MFWBB RNCF 1979

114
LAWRKNCE, MA88.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKRB AUTOMOBILIŲ 
11 TROKŲ AGENTŪRA.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IADIRBY8C1Ų.
■ tttr TrerMUM ir

t HAMUN STRUT




