
KELEIVIS 

DARBO ĮMONIŲ 1A1RRASTM

Amerikoj* .........
Pietų Amerikoe Vilatjklii. *

Kanadoje ir Htar77...........

Amerikoje 51.25
Kanadoje ir Utar ai Suvienyta

Valstijų .................................. 11.50
Apskelbimu kainu kluaakit laiiku. 
Kreipianti* su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS 
233 Broadvay, 8a

Nev

KELEIVIS 
LOTUAMAM WBEELT

TS300 UtauaaUas ta

ta the United State*.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 43 SOUth •071

THE TRAVELER-------------------~ - £7 LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, OCTOBEE-SPALIO 23 D., 1940 M.

Class Matter1* February 23, 1905. at th* Post Office at Boiton, Maaa, under the Aet of March 3, 1870

2S3

Advertising Rates 
on Application.

KELEIVIS 
Breadvay. So.

Keleivis Telefonas 
SOUth Boston S071 METAI XXXV

Francuzų Valdžia Siūlosi 
Hitleriui Karo Talkon?

NORĖTŲ LEN- sako ChurchiU, bet žinokit, 
KOS SĄL

MAINAIS 
GVŲ TAIKOS SĄLYGŲ.

Bet Anglija įspėja francu- 
zus, kad jie bus laisvi tiktai 

Hitlerį sumušus.
Leidžiant šį “Keleivio” 

numerį spaudon, iš Šveicari
jos atėjo žinių, kad dabarti
nė Francuzijos vyriausybė, 
kuri yra niekas daugiau 
kaip Hitlerio tarnaitė, jau 
pradėjo siūlytis jam į pa
galbą. Ji sutrnkanti apskelb
ti Anglijai karą ir padėt na
ciams sumušti buvusią Fran
cuzijos sąjungininkę, jeigu 
už šitą patarnavimą Hitleris 
prižadės jai lengvas taikos 
sąlygas.

Šveicarijon atvykę iš 
Francuzijos žmonės tvirti
na, kad Pierre Lavai, marša
lo Petaino dešinioji ranka, 
šią sąvaitę esąs jau išvykęs 
į vokiečių okupuotą Pary
žių ir vedąs tenai šituo klau
simu derybas su Hitlerio 
valdžios atstovais.

Iš tų pačių šaltinių prane
šama. kad greitu laiku esąs 
numatomas paties maršalo 
Petaino pasitarimas su Hit
leriu šituo reikalu. Maršalas 
Petain yra dabartinės fran- 
euzų vyriausybės neokupuo
toj Francuzijos daly galva. 
Jis pasirodė biauriausis re-

kad karą laimėjęs jis su ju
mis nesiskaitys ir galutinai 
jus pavergs. Francuziją ir 
jos žmonės turės pilną lais
vę tik tada, kada Hitleris 
bus visiškai sumuštas ir jo 
armija iš Francuzijos išvyta.
O sumuštas jis bus. Anglijai 
padeda galinga Amerika.
Kanada. Australija, Naujo
ji Zelandija ir kitos šalys.
“Jeigu jus, francuzai, nega
lit mums šioje valandoje 
padėti, tai nors nedarykit 
mums jokių kliūčių,” pareiš
kė ChurchiU. Tai reiškia. „ „VBI
neikit Hitleriui į pagalbą, nusistatę žmonės
neremkit savo priešo, kuris ’ 1 J--------- ''
nori uždėt jums vergijos 
jungą.

Baigdamas ChurchiU pri
dūrė: “Fiancuzai, netikėkit 
vokiečių radijo melams, buk 
mes, anglai, norim atimti iš 
jus laivyną. Atlanto pajūrį 
ir Afrikos kolonijas. Anglai 
nori tik tai Vieno—išmušti 
iš Hitlerio gyvastį!”

Vokiečiai Nori Hi t
leriui Žlugimo.

Bostone šiomis dienomis 
kalbėjo Sir Norman Angell, 
žymus anglų rašytojas. Jis 
sakosi ilgai gyvenęs su vo
kiečiais, gerai juos pažįstąs
ir gerai žinąs, jog vokiečių tybinių gaivalų veiklą Jung- 
masės Hitlerio labai neken-' tinėse Valstijose, sako, kad

Reikalauja Išvalyti 
“Penktakojus,"

kad
(ako,

išdavikų etą 
300,000.

Sekančią Savaitę Bus Jau 
Pirmas Naujoką Draftas

Willkio * Argumen
tai9 Prieš Rooseveltą

Paskutinėmis dienomis 
Willkis taip įsisiūbavo ata- į 
kuoti Rooseveltą, kad da-į

Kongresmanas Dies, kuris bar ir pats nebesusivokia, 
ilgą laiką tyrinėjo priesvals- ką jis plepa. Čia jis rėkia, 

‘kląJung- kad Rooseveltas nusidėjo 
Amerikai neparuošęs iki

“SlekeriaF Gali Dar 
U žsiregistruoti.

Karo Departamentas pra
neša, kad vyrai, kurie perei

čia ir trokšta, kad jis butų ! tokių išdavikų čia esą nema- šiol didelės ir stiprios anni 
sumuštas. “Šis karas yra la-! žiau kaip 300,000. Daugu- jos. o čia vėl bumo ja kaip
bai keistas.” jis sako. “Fran-mas jų dirba krašto apsau- girtas, kad besiginkluoda- ' tą sąvaitę neužsiregistravo 
euzijoj jus rasite šiandien gos darbuose ir todėl esą mas įtrauksiąs Ameriką į i privalomai armijos tarny- 
daug francuzų. kurie nori, labai pavojingi, nes visados karą. Čia jis protestuoja, bai, gali da užsiregistruoti 
kad Hitleris laimėtų, tuo gali išsprogdinti dirbtuvę ar kam Rooseveltas pardavė dabar. Bet jie turi padai-yt 
tarpu kai Vokitijoj žmonių kitokį sabotažą padaryti. Anglijai 50 karo laivų, o čia tai kuo greičiausia, nes šita 
masės trokšte, kad jis butų Dies sakosi padarysiąs visų vėl smerkia jį, kad negana i proga jiems duodama ne il- 
sunaikintas.” ; tokią gaivalų sąrašą ir pa- duoda Anglijai paramos. ’ gam.

Rašytojas sako, kad iš to duosiąs Justicijos Departa- Vos kelios dienos atgal jis Kiekvienas 
esą aišku, jog šis karas nėra mentui. Jie susideda iš ko- rėkė, kad trečias

PREZIDENTAS IŠ
TRAUKS PlRMUTl- 

NJ “LIOSĄ.”

Iki sekančio birželio 15 d. 
bus paimta š viso 800,000 

vyrų.
Sekančią sąvaitę, būtent 

spalių 29 dieną, VVashing
tone bus jau traukiami “lio- 
sai” pirmutiniam naujoku 

Patį

Komunistų Areštai 
Francuzijoj.

Šios sąvaites žinios sako, 
kad generolo Petaino val
džia Francuzijoj pradėjo 
areštuoti komunistus. Loire

. ėmimui, Fatj pirmuciausi 
„ - , tarp 21 ir 36i «įj0Są” ištrauks prezidentas

- , . ------------- -—, ---------------- terminas metų amžiaus vyras, kuris Rooseveltas. “Liosais” mes
tautų karas, bet idėjų karas, munistų. nacių ir fašistų, Rooseveltui reikštų kiečiau- neužsiregistravo spalių 16 čia vadiname korčiukes su 
Fašistai Imki Hitleriui lai- bet Dies visus juos vadina šią diktatūrą Amerikai, o dieną, turi nieko nelaukda- numeriais.
mėjimo, o demokratiškai vienu vardu—“penktoji ko- dabar jau gąsdina savo mas nuvykti į vietinį Selec- ‘ ..

tenai bosų traukimas ar-
butų nusuktas spran- “penktakojai.” dentu trečiai tarnybai* Roo- bus užregistruotas. Tuose l3a draftas turės šitokią

Kongresan jau yra įneštas seveltas įvykdysiąs Ameri- punktuose, kur naujokai re- tvarką:
---------- —■— bilius. kad visos “penktoko- koj socializmą, kurio taip gistravosi spalių 16 d., da- Kiekvienas vietinis boar-

Maskva Išvien Su jų” organizacijos, kaip ko- bijosi Wall Streeto pini- bar jau užsiregistruoti ne- das. kuris tvarkė naujokų
A nrt> varinis munistų partija, nacių guočiai ir pats ponas Will- begalima, nes tie punktai registraciją, paskirs kiek-

“Bundas” ir kitos, butų už- kis. i buvo įsteigti tik tai dienai, vienam registrantui eilinį
Iš Tokijo šią sąvaitę pra- darytos ir jų laikraščiai už- Iš šitų jo prieštaravimų Dabar reikia kreiptis į vieti- numerį, 

nešama, kad taip Sovietų drausti. Diesas sakosi reika- gali but tik viena išvada, n į Selective Service Boardą, Wash ingtone bus padai y-
Rusijos ir Japonijos greitu lausiąs, kad abudu kandi- būtent te, kad Willkis yra kuris randasi kiekviename ta tiek numerių, kiek yra re
laiku prasidėsiančios dery- datai į prezidentus — Roo- didžiausis ignorantas, koks ’ " ’ ‘ " 1 »- -j—
bos dėl rytvakarių Kinijos seveltas ir Willkie—pasisa- tik yra kada kandidatavęs į
teritorijų pasidalinimo. Su- kytų viešai ir aiškiai, ar jie Jungtinių Valstijų prezi-

jam
das.

sidėjusi su Hitleriu Maskva rems tą bilių, ar ne. 
sudraskė ir pasidalijo Len- ”-----------------

Įr Rumuniją, o dabar ANGLAI PRADĖJO 
dedasi su kitais agresoriais 3% Ktn a
kad pasidalinti ir Kinijos ORO OFENSYVĄ.

dentus.

, . . , . . .. . departamente (provincijoj)
akcininkas ir fašistų patai-: policija padariusi 130 kratų
kūnas. ------ --------------šiomis dienomis jis į jr suėmusi 75 komunistus. Iš 

Ispanijos budelius to skaičiaus 70 buvę inter- 
(valdžios

išdavė
Frankui ir buvusį Kataloni- 
jos prezidentą Companys’ą. 
kuris iki šiol ramiai gyveno 
Francuzijoj kaip politinis 
Ispanijos emigrantas. Su
grąžintas Ispanijon, Com- 
panys tuoj buvo sušaudytas. 

Iš to jau kiekvienas gali 
koks šlykštus

nuota be teismo 
patvarkymu), o penki busią 
atiduoti teismui.

Kai dabartinė Francuzi
jos valdžia areštavo socia
listų vadą Blumą. tei lietu
viški komunistei Amerikoje 
džiaugėsi sakydami, kad

matyt, koks šlykštus gaiva-! prje įo privedusi jo “atžaga- 
ias dabar yra užgulęs demo.! reiviška politika.” Taigi ir 
kratinę Francuziją.. Todėl į Francuzijos komunistei, tur 
nebūtų nuostabu, jeigu Pe-but, vedė “atžagareivišką 
taino-Lavalio kompanija į politiką,” jeigu dabar juos 
ftotų su Hitlenu ir .pneš tupdo kalėjiman.
Angliją. Jie tik bijosi, kad; __________
prieš juos nesukiltų Francu
zijos armija, laivynas ir 
aviacija, žodžiu, jie bijosi 
tik revoliucijos. Kitaip jie . ,
tikrai parduotų savo armiją j V^P. ^kongreananas 
Hitleriui.

DETROITE ESĄ 5,000 
“PENKTAKOJŲ.”

Šią sąvaitę į Detroitą^at-

gauti iš savo “informuoto-
Ir dėl šitų galimumų Ang- žinjH aPie, Penktąją ko- 

lija jau pusėtinai susirūpino, toną. Gavęs tas žinias, jis 
šio panedėlio vakarą Angli- i sPaudos atstovams,
jos ministeris pirmininkas | . Detroito _ pramones j-
Churchill pasakė per radiją i jnonese dirba o,000 penk- 
karštą kalbą, pašvęstą fran-; takojų, kūne esą labai pa
euzų tautai. Hitleris grali pri
žadėti jums geriausių sąly
gų, kad gauti jūsų pagalbą,

Žuvo Narsus Čekų 
Lakūnas.

Londonas praneša, kad 
šiomis mienomis žuvo nar
sus čekų lakūnas, kuris vei
kė anglų aviacijoj ir numu
šė 27 vokiečių orlaivius. Kai 
vokiečiai pernai užėmė Če
koslovakiją. jis pabėgo Len
kijon ir prisidėjo prie lenkų 
aviacijos. Per trumpą lenkų- 
vokiečių karą jis nušovė že
mėn 11 vokiečių orlaivių. 
Vėliau jis numušė 16 vokie
čių lėktuvų Francuzijoj ir 
Anglijoj. Pilnos jo pavardės 
anglai neskelbia, kad vokie
čiai kaltais nekeršytų jo li
kusiems giminėms Čekoslo
vakijoj. Jie pažymi jį: Jo
seph F.

vojingi, nes gali pridaryti 
daug sabotažo. Prie tokių 
kenkėjų jisai priskaito vo
kiečių “Bundą.” “Kyffhau- 
serbundą,” transporto dar
bininkų uniją ir kelias kitas 
organizacijas, kurias kon. 
traliuoja Hitlerio ir Stalino 
agentei.

mieste ir miestely. Jo adre- gįstrantų didžia u s i a m e 
są galima sužinoti bet ku- boarde. Korčiukės su tais 
lio j vietos valdžios įstaigoj, numeriais bus susukto? i; 
kaip miesto klerkas, polici- sukaišiotos į tam tikras 
ja ir tt. kapsules. Visos kapsulė;

Kas tyčia nesiregistruos, tuomet bus sudėtos į stiklinį 
galės susilaukti aštrios bau- Judą ir gerai sumaišytos.

Jungtinių Valstijų prezi
dentes tuomet ištrauks pir
mutinę kapsulę. Padėkime, 
kad toj kapsulėj pasitaikys 
258 numeris, kaip buvo per 
paskutinį pasaulinį karą. 
Tuomet kiekviename boai- 
de naujokas su tokiu nume- 

(riu pirmutinis bus pašauk
tas apžiūrėjimui ir išklau i- 
į nėjimui, ar jis imtinas armi- 
' jos tarnybon, ar ne.

1 Jeigu sekanti korčiukė 
Į bus ištraukta su 1 numeriu, 
tai vietiniai bordai šauks 
registrantus su tokiu nume- 

i riu. Ir taip toliau, iki su-i-

1TALAI BOMBARDAVO 
AMERIKIEČIŲ ALIE
JAUS SANDELIUS.

Standard Oil of Califomia 
korporacijos prezidentas į-

smes.
zememis.

Tuo pačiu laiku žinios iš _
Balkanų sako, kad Maskva įįsnė? Premjei^*Churahin teikė Washingtono vyriau? 
prižadėjusi Turkijai kąro įr kįti Anglijos vadai dabar sybei protestą pnes Italiją, 
paramą tik tuo atvėju. jei caį0 kad jų oro kivynas kurios lakūnai susprogdė 
Turkija nekariaus nei prieš jau tiek sustiprejo, kad jis bombomis tos kompanijos 
Vokietiją, nei pnes Italiją. tuo; sutriuškins abu fašistu aliejaus sandėlius Persijoj ir 
Taigi čią ir vėl broliška Sta- “ašigaliu,” reiškia, Vokieti- Arabijoj. Italų fašistų spau- 
Imo ranka Hitlenui ir Mus- ir Italiją. sPėja. kad iš to gali kilti
solniui. jr ištiesų

Anglijos aviacija kasdien 
darosi vis smarkesnė ir veik-

UNIJOS VALOSI NUO 
KOMUNACIU.

Ohio valstijos CIO unijų 
taiyba nutarė iššluoti iš sa
vo unijų vadovybės visus 
komunistus ir nacius. Taiy- 
ba pareiškė, kad komunis- 

ir fašistai—tai

pradeda stebinti pasaulį. 
^JA- jęuo jigiau karas tęsiasi, tuo 

plačiau pradeda veikti jų

_______________o_____ tai. naciai
anglų aviacija rimtų tarptautinių kivirčų. ! vienodo plauko gaivalas.

MEKSIKA NEDUOS
PONAMS ALIEJAUS.
Meksikos prezidentes šią orlaiviai. Šį panedėlį jie nu- 

sąvaitę panaikino aliejaus metė 15.000 bombų j Berly- 
koncesiją, kuri buvo duota ną ir tuo pačiu laiku bom- 
japonams vos pereitą sąvai- bardavo priešo centras nuo 
tę. Dabar Meksikoj aliejaus siauras Norvegijos iki vidu- 
japonai negaus, šiomis die- rio Italijos. Kai kurie jų 
nomis Japonijos agentei no- bombanešiai turėjo padalyt

Lietuva Bus Laisva, 
Sako Rooseveltas

Pereitą sąvaitę pas prezi- rai suprantu ir jūsų jausmus j darys reikalingas naujokų 
dentą Rooseveltą lankėsi Lietuvos atžvilgiu. Bet leis- skaičius.
Amerikos lietuvių delegaci- kit man pastebėti, kad jus! Kaįp dabar iš Washing- 
ja, susidedanti iš vyraujan- čia esat padarę porą klaidų. tono planešama, tai iš tų 

ai“dZnrie^7i7dm‘Taimin čių musų visuomenės srovių Viena klaida yra padalyta; 16 000 000 ar daugiau nau- 
i «ue-Xžo namo " " Ji P* ^°°se‘ ritame rašte, kurį man įtei- į jokų, kurie pereitą seredą
Andai aiškiai sako kad veitui artistiškai padargą kėt. Čia pasakyta, kad Lie- užsiregistravo, pirmon kla- 

iiems nepardavė Tuo budu daba^iau oro kovu iniciatv- ra®t^» kuriuo Amerikos lie- tuva neteko savo nepriklau- ggn ^us paimta lygiai 800.- 
KiKikSi soHdarumo v^^jo į j™ SSK neSi 00°-
su Jungtinėmis Valstijomis, dėtas jų ofensyvas neduos į į.- k, £ P, £Ltomvbč \iera panaikin- . fYl— * kik‘°i
ITALAI dS^r-LAIMR. * ?>. ^cij^ nSežę tą, dkjjkįnąi .prisėta. At- bTpala^į kem!

peš apie 18 lapkričio dieną. 
Antra grupė susidėsianti 

iš 60,000 vyra ir tuiė-
jūsų kalbėtojų. Jis s,antl e,t> 2 S™“*110 d,en«- 

Sausio 3 d. vėl 60,000. 
Sausio 15 d. — 90.000. 
Vasario 10 d. — 160.000. 
Kovo 5 d. — 200,000. 
Birželio 5 d. — 200,000.
Pašaukti naujokai bus 

siunčiami i lavinimosi kem-

JIMAIS” AFRIKOJ
Pereitą subatą anglų or- padeda Jungtinės Valstijos 

laiviai smarkiai bombarda- irMakSahrSpntan). Įteikiant tas dova- greičiau, negu jus tikitės. ;

vo italų salas Turkijos pa-
kiašty ir supleškino bombo- „aktj. g,lbų. ’ pasakė, kad jūsų tėvynė la-

Prezidentas viską priėmė maža valstybė. Pažiūrė
tu dideliu džiaugsmu ir nuo- klte I Pietų Amerikos res- 
širdžiai lietuviams už viską publikas, o pamatysite, kad 

tenai yra daug

mis italų aerodromą Libijoj.
Afrikos paki-ašty. šita faktų Vokietija Kopijuoja 
praneša pati Roma. Bet tuo - * •»

čiu laiku italai giriasi, Amenlcą,Ead ir jie turėjo Afrikoj United Press "aeenturos Padėk°j°- Išklausęs musų tenai yra daug mažesnių

įimhSK. i£LJ° korespondentes sako. kad R .gį J čiau visos gyvuoja laisvai ir............. ........... ............ ...............
o italu klriuow Paftal^.met« .V°- prezMentS prabilo į dek- laimingai. Apie Lietuvos ^s, kui ios dabai yra pasku-

Sė Kenlti aS^dvi?ml uo> se* gacija maždaug šitokiais žo- mažumą visai nereikia kai- fcm statomos. Sakoma, kad
torimmtes^ aS kolL^J •gamyb°S džiaS: bėti, nes ir mažiausia taute valdžia deda pastangų, kad
Vienas italu orlaivis natai todus n taikė juos prie savo ««omaffU man vr matvti tur’ tokią pat teisę gyventi naujokai butų gerai maiti- Vienas italų orlaivis, patai- mdustnjos. Šiandien beveik , laisvai ir nepriklausomai narni ir turėtų patalpas su

30,000 Jufoslavų Francuzi- 
joj be darbo.

Apie 30,000 jugoslavu, . . _______ ___ _________________
kurie buvo atvykę Francuzi-1 kęs savo bombą į anglų krei- visa Vokietijos karo indust- kad lietuviai taip rūpinasi 
jon laukų darbams dirbti, i šerį. rjja esanti suorganizuota savo. tėvynės Ūkimu. Mano
dabar pasiliko be darbo. į lup, > ■ aTinape mi. Amerikos pavyzdžiu. Skir- tėvai atvyko čionai daug se- 
Valdžia pasiūlė jiems grįžt ni jon efi IA tumas esąs tik nuosavybėje. n,a^ negu jus atkeliavote.
Jugoslavijon arba važiuot Amerikoje fabrikai priklau- Jje buvo olandai. Bet nežiu-
Vokietijon pas ūkininkus.
Šia sąvaitę 400 jugoslavų iš
vyko Vokietijon.

Pereitą sąvaitė anglai ati- komnanįjoms o Vokieti- nnt tų ilgų metų, aš skaitau
darė Buriuos kelią, kuriuo tlirj naėmiL«i savo Olandiją savo tėvų žeme, aš

nuo kitų, kaip ir didžiau- visais moderniškais įrengi.
sia. mais. Kempėse busiąs cent- 
DIDELIS ŽEMES DRĖBĖ- i ra,in.is apšildymas, karštas 

JIMAS RUMUNIJOJ.
Einant “Keleiviui” 

don radijas

Vokiečių radijas Briusely 
paskelbė, kad visi belgai, 
Kurie bus susekti slepiant 
Anglijos piliečius, bus bau
džiami mirties bausme.

spau-
"v/** joj jas turi paėmusi savo yianaiją savo ievų žeme, as ^on radijas pranešė, kad

bus "galima' te!kti pagalbą kontrolėn valdžia, maždaug labai užjaučiu jos nelaimei, Rumunijoj pradėjo smar- 
Kimjos armijai. Pirmą die- lajp j.ajp Sovietų Rusijoj. Jr ką tik aš galiu. Rjai drebėti žemė. Pilnų ži-

ivazJav®AllĮ1J°n 200. ----- -------- ' kad Olandija vėl butų lais- nju da nebuvo, liet buvo
trokų su visokia karo me- Is Budapešto pranešama, va salis. Mano žmona yra snėiama kas bus sunaikinti džiaga. Japonai žadėjo tą kad Rumunijos fašiste are-............. ....  ' spėjama, Kas dus sunaiKinu
kelią iš oro susprogdint, bet štavo buvusį Lenkijos užsie- 
kol kas da nesusprogdė. nio reikalų ministerį Beką.

kdus iš Belgijos. Ir todėl Rumunijos aliejaus šuliniai, 
Belgijos Ūkimas man taip kuriuos vokiečiai nesenai 
jau rupi. Todėl aš labai ge- paėmė į savo rankas.

vanduo, maudynės, elektros 
šviesa ir kiti patogumai.

Naujokai bus laikomi ši
tose kempėse vienus metus 
ir jiems bus mokama po 830 
per mėnesį. Po metų jie bus 
paleidžiami namo. Valdžia 
rapinasi, kad sugryžę namo 
visi jie gautų tą patį darbą, 
kurį dirbo iki drafto.
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Mėgina Namaldyt Hitlerį

Vokietijos 191$—19 metų re
voliucija. deja. nestengė tų iš
naudotojų galybę visiškai su
naikinti. kadangi, pirma negu 
suspėjo respublikos valdžia su
stiprėti. komunistai (kurstomi 
ir diriguojami iš Maskvos) jau 
ėmė daryti sukilimus."

Dabar apie "menševi
kus.” Iš kur p. Jurgelionis 

iv r.ebutii buvę Markso ir jo ' žino. kad paėmę valdžią i 
mokslo. Jam net nesvarbu, savo rankas jie butų tokie 
ar Marksas mokino vergti ii pat, kaip ir bolševikai?

Naujienos” parodo, kad 
šitaip tvirtindamas jis storai

GERA PAMOKA “TĖVY
NĖS” REDAKTORIUI.
“Tėvynės” redaktorius 

prakeikė Markso mokslą, 
nes skelbdami neva "mark
sizmą” Rusijos imperialis
tai pavergė Lietuvą. Matyt, 
p. Jurgelioniui rodosi, kad 
Lietuva šiandien nebūtų bu
vusi pavergta, jeigu pasau-

piesti silpnesnes tautas, ai 
ne: jam užtenka to fakto, 
kad Markso vardu bolševi
kai teisina savo politiką.

šita tema labai gerą pa
moką p. Jurgelioniui davė 
"Naujienos.” Jos parodo 
jam. kad niekšai visuomet 
savo niekšystes teisina kil
niomis idėjomis. Pavyz
džiui— I

“Ar kryžiuočiai, kurie atėjo 
Į Pabaltijo kraštus plėšti lietu
vius. rresidengė Kristaus mok
slu ? O betgi Kristus liepė ne 
plėšti, ne kraują lieti, bet my
lėti artimą. Vartojant Jurge- į 
lionio logiką, lietuviai turėjo, 
gindamiesi nuo kryžiuočių, 
skelbti kova krikščionybei, ka
dangi ‘jos vardu" 
vo daroma žala."

Lietuvai bu-

Kitas geras pavyzdys yra 
Napoleonas, kuris buvo iški
lęs po Francuzų Revoliuci-į 
jos ir užsimanęs užkariauti ‘ 
pasauli, kaip dabar norėtų 
Hitleris ir Stalinas.

“Vienai tautai po kitos jisai 
(Napoleonas) užkorė savo dik
tatorišką jungą ir pasodino i 
karalių sostus savo brolius, gi
mines ir generolus. Tuos užka
riavimo ir pavergimo žygius 
jisai darė ‘laisvės, lygybės ir

klysta, štai keliatas pavyz
džių apie "menševikus, ki
taip pasakius — apie social
demokratus :

“Gruzijoje, kuomet ji atsi
metė nuo Rusijos, menševiką; 
turėjo visišką galią savo ran
kose (125 atstovus St. Seime 
susidedančiame iš 150 narių). 
Bet jie tenai Įsteigė ne dikta
tūrą. o pilnai demokratišką 
tvarką.

“Socialistai turėjo galią Da
nijoje. Norvegijoje ir šve i jo
je—ir tenai jie taip pat neban
dė kam nors užsilipti ant 
sprando, bet stiprino ir tobuli
no demokratiją. Gaila, kad ka
ras normalaus gyvenimo eigą 
tose šalyse sutrukdė arba net 
visai išvertė iš vėžių: bet fak
tas visgi pasilieka faktu, kad 
darbininkų masės, išauklėtos 
Markso teorijų dvasioje, pasi
rodė sugebančios tvarkytis la
bai gražiai ir kultūringai.

"Kuomet masės būna tam
sios (kaip. pav. Rusijoje), tai 
jos patenka po despotų jungu. 
Bet yra labai naivu kaitinti dėl 
to Marksą, kurio ‘vardu" tie 
despotai bando savo šunybes 
pateisinti."

Rodos, šitokiu dalvku ne-

ri itleris išsižiojo praryti anglų Iraką su gausingais aliejaus šuliniais. Bet prie Irako rei
kia siekti per Turkiją, o tuo tarpu turkas, kaip parodo šis vaizdelis, pastatė durtuvą tarp 
Hitlerio nasrų. Ar tas numaldys nacių fiurerį, kol kas da nežinia.

Lietuvai Gelbėt Ta
rybos Pareiškimas

j Lietuvai Gelbėti Taiyba, 
: kuri susideda iš visų Ameri
kos lietuvių didžiųjų organi
zacijų ir spaudos atstovu, 
susirinkusi šių metų spalių 
15 d. Washingtone ir pa-

visos lietuvių tautos troški
mus. drąsiai pasisako, kad 
Lietuvos atžvilgiu visų lietu
vių pagrindiniu valstybiniu 
ir tautiniu siekimu yra ir bus 
Laisva. Nepriklausoma, De

gėręs, kad važiavo be van
dens, todėl jo kelionė buvu-

ŠVEICARUO5 SPAUDA 
APIE SOVIETUS.

Komunistas D. M. Š. aiš
kina “Laisvėj,” kad Lietu

si tiumpa. Garvežys be van-' .. _ . .. „ vos rašytojų “veikalai” Ru
dens atsisakė traukti sasta- > Žinomas Ženevos laikiaš- gijoj esą daugiau skaitomi.dens atsisakė traukti sąsta . 
ta. o mašinistas buvo visiš- tls> ‘Journal de Geneve.’

drąsinta šios šalies prezi- mokratinė Lietuva, atsteig- 
dento p. Roosevelto. paskel- ta 1918 m. vasario 16 d. de- 
bė šitokį savo pareiškimą klaracijos Vilniuje nužy- 
Amerikos lietuviams: metais dėsniais.

1. Lietuvai patekus į bar- 5. Lietuvai Gelbėti Tary-
bariško komunistinio impe- ba, visu skaudumu pripažin- 
rializmo okupaciją. laisvėje dama faktą, kad musų išei- 
gyvenančių lietuvių yra vijoje yra Lietuvos pavergė- 
šventa ir nepakeičiama pa- jų pataikūnų ii- jų tamsių 
reiga dirbti, kurti ir kovoti agentų komunistų, kurie 
visomis teisėtomis priemo- šlykščiai veda lietuvių tau- 
nėmis, kad Lietuva vėl tap- tos nuodijimo darbą, krei- 
tų laisva, nepriklausoma piasi į visą lietuvių visuo- 
valstybe. menę ir jos atskirus narius,

2. Lietuvai Gelbėti Tary- kviesdama ir prašydama
ba jungs visas ryžtingiau- griežtai ir neatlaidžiai ko- 
sias Amerikos lietuvių jė- voti prieš lietuvių tautos 
gas, grupes ir sroves, kurios Runą žalojančius komunis- 
aiškiai stovi už laisvą ir ne- tus ir jų pritarėjus, kuriems 
priklausomą Lietuvą ir de- negali būti vietos ir jokio 
rins išeivijos visuomeninę pripažinimo lietuvių gyve- 
tautinę veiklą Lietuvos ne- nime. »•;
priklausomybei atsteigti. Lietuvai Gelbėti Tary-

3. Lietuvai Gelbėti Tary. ba dėkingai pareiškia pasi-
ba reiškia nepriklausomai tenkinimą, kad Lietuvos At- 
Lietuvai ištikimos išeivijos stovas VVashingtone P-Ža- 
tvirtą pageidavimą ir norą. deikis ir jo vadovaujami 
kad Europoje pradėtų veik- konsulai energingai budi 
ti Lietuvos Vyriausias Tau- Lietuvos nepriklausomybės 
tinis Komitetas, kuriam pa- ir jos žmonių suverenumo 
žada visišką paramą, kokia teisių sargyboje. Taryba lin- 
tik bus įmanoma išeivijos ki Atstovui ir jo vadovauja- 
gyvenimo sąlygose. moms įstaigoms tęsti gar-

4. Lietuvai Gelbėti Tary- bingą Lietuvos reikalų gy-

kai girtutėlis ir visiškai ne- vedamajame straipsnyje ra- Cvirkos parašytos pasakos! 
siorientavo. Rezultate: rim- so’, ? . Suomijos sutikimas “2emė Maitintoja” Rusijoj i 
tai sugadintas garvežys, ir Perleisti vokiečių kanuome- išleista 20,000 egzemplio. 
laiku nepristatytas trauki, nę per savo tentonją pake- o Lietuvoj tik 3,000.

liui 1 Norvegiją arba atgal *Jeigu ištikiįi j ų tiek išleis- 
pažodžiui rašo: a?s^i,ai_nakl ta. tai šitie skaičiai “drau

negu Lietuvoje. Štai, esą, ba, jausdama ir atspėdama nimą.

brolybės* vardu. Ar tai reiškia, reikėtų nei aiškinti. Juk pats 
kad tautos, kurios norėjo nu- faktas, kad pasauly yra 
versti Napoleono jungą (ir ga- "menševikai,” aiškiai pai‘0- 
lų gale nuvertė), turėjo panie- do. kad jie negali būt tokie 

idėjas, ku- pat, kaip “bolševikai.” Jei- 
savo gro- gu jie butų tokie pat. tai jie 

butu “bofševikai” ir šian-

tė).
kinti ir tas kilnias 
riomis jisai ‘rėmė 
buoniškus siekimus?"

MANO NUOMONE.
Žiūrime tolyn, o nemato-; kalbėjęsis su tokiais gaiva- 

me arti. Domimės Europos lais, kokie dabar valdo Lie- 
įvykiais, rūpinamės Lietu- iuvą: jie tik tokį “socializ- 

iečiai*7 na- v.lsai Į vos likimu, o LSS reikalai Į ma” ir supranta, koks yra
»asėko« būna kuomįt'tar- štat® ribas sovietų ekspansi- “T:‘nTiaS* TiS" ' P3™"'51*- I laukus. ir ginas j Rusijoj: atėmei iš ūkininko
paseko, ouna, Kuomet tai c?°Ja I pubiic skulę 11 pa- važiuot pavėsiauti laikas,! žemę. atidavei ją ubagui—

simokma kiek aritmetikos, jau užsibaigė. Dabar telksi-;ir štai jau bolševikiškas 
tai jis galės išskaičiuoti, jog - - -
20,000 knygų Rusijos gy-

nys
Laikrašti

"Tai tik vienas iš tūkstančio Sovietų Rusiją, šis dalykas gO»» p jį tvirtinimą visai 
pavy zdžių, kokios liūdnos parodąs, kad vokiečiai pa- sumuša. Tegul jis pavaikš-

Patrictiznio idėja taipgi 
yra graži ir kilni. O kiek 
sukčių, vagių ir demagogu 
dedasi karštais patriotais! 
Juk ne be pagrindo ir patar
lė atsirado, kad "patriotiz
mas. tai prieglauda niek
šams.”

“Naujienos” klausia:
"O kiek pasaulis yra matęs 

žiaurių darbų, atliktų teisin
gumo vardu? Kiek suktybių ir 
apgavysčių yra padaroma, pri
sidengiant labdarvbe?’’

nauto jams trūksta valios,: JaL
susipratimo ir darbo draus- Šveicarijos spaudoje pa- 
mės.” w skelbta, kad visi Šveicarijos

"Geležinkelininko” re- kreditoriai, kurie turį reika- 
dakcija nusiskundžia, kad lavimų į bolševikų užimtą 
darbininkai tingiai atlieka Lietuvą, turi užregistruoti

dien jodinėtu Rusijos žmo- d?rM’ vienur kit.^’ darbi- tuos reikalavimus iki spalių 
niu sprandais ?mkai Pefdaug girtuokliau-. 5 d. Kol kas klausimas ei-

Keista. kad vra žmonių, ja’ nLe<- gl.rdl" vlsvien turtM nąs tiktai apie reikalavimų 
ir da gi inteligentu, kurie ši- n?5ukra«sl» na*T° nenusi- konstatavimą, bet tai nerem
tuose dalykuose nesusi- Hrksif Pa^k .redakc.1JOS\to_ kia, kad Sovietų busią ga-

v • * kie plepėjimai “gadina dar- 1:—---- « ^1—1-.^— —
__________ bingumo nuotaiką.

KĄ RAŠO “PRAVDA” 
APIE SOVIETU MO

KYKLAS.

Ryšium su mokslo

Įima gauti reikalavimų pa
tenkinimą.

PATYS SAU MELUOJA. , “Ne“ Zuericher Zeitung” 
korespondentas praneša iš

Vienas komunistas iš Nor- Londono, kad sovietai reiš- 
woodo, Mass.. rašo ‘‘Lais- kja didelį norą jieškoti susi- 

... vės” 246 numery, kad jis ga- tarimo su Anglija. Tuo pat
pradžia, Maskvos Pravda vęs iš Lietuvos laišką, pri-Į metu Londono komunisti- 

siuntęs jį “Keleiviui” ir pra-: nįuose sluogsniuose platina- 
šęs kad mes jį patalpintu- mos žinios, kad Churchillis 
me. Bet, girdi: esąs didžiausias sovietų

" ‘Keleivis’ atsisakė patai- priešas ir anksčiau ar vėliau 
pinti... Na, tai aš užpykęs me- SU jais atsiskaitysiąs.
čiau ‘Keleivį* skaitęs ir dabar — - - -----
lauksiu nuo tamstų ‘Laisvės’.” į o a mtr

įjoj ooise- kaip rašo laikraštis, sovietų Ištikrujų gi su tuo laišku MAPIV lAvlAlJVv
v;kai užlipo liaudžiai ant vidurinėse mokyklose ne- buvo taip: jis buvo mums ---------
sprando. Bet nebūtų buvę įskiepijama moksleiviams prisiųstas: mes padarėm jo Bolševikų “Vilnis” džiau- 
gči esni ir menševikai, sako susidomėjimo nei menu, nuorašą, gi originalą tuoj giasi, kad Amerikoje greitu
jisai.................... nei žmonijos kultūra. Aukš- >ugrąžinom. pridėdami pa- laiku Stalino penktakojai

"Naujienos” parodo, kad tujų mokyklų studentai vi- aiškinimą, kad įdomesnės to rodysią filmą, iš kurios bu-
:—1^1,, d. 1 --- - L--- -----galima pamatyti, kaip

tauta džiaugsmin- 
spalių 16 d. gai pasitinka brolišką Rau-

••Amerikos revoliucija pasi- leidę 40,000 paskaitų. Tik lr visa to akyvaizdoje da-1 donają Armiją.” 
baigė visai kitaip: čia buvo į- ką šiam semestrui prasidė- bar tas komunistas viešai i šiur. f Ūmoje galima paro-
steigta demokratinė santvar- jus, 142 studentai visiškai meluoja, buk musų redakei- <jyt ką tik nori. Galima net
ka. kuri da ir šiandien tebegv- neatėję 1 paskaitas, todėl 24 ja "atsisakė” jo laišką tel- narodvt, kad Stalino “roju-

studentai jau buvę nubausti, ninti. Meluoia turėdamas

Įsidėjo straipsnį apie sovie
tiškąsias aukštąsias mokyk
las. Laikraštis pastebi, kad 

Jurgelioniui nepatinka ir per įstojamuosius kvotimus 
revoliucijos, kurios, jo gal- kandidatai parodę stačiai 
vojimu. yra niekas daugiau, neįtikėtiną ignorantiškumą.

vuoja. Šveicarija taip pat jsigi- ^upenuu jau ou\ę nuuausti. pinti. . Meluoja lureuamas žmonės Šampaną geria 
jo demokratine santvarka (da Taip pat profesoi įai pasizv- 1 ankoj m ūsų rašytą jam pra- jj. automobiliais važinėja
net tobulesnę negu Amerikos) mi nedisciplinuotumu. Dau° L-o d tac l.Ukoe------^.1— ------
po revoliucijos. ’ profesorių neatvykę ’ ___

"Neužmirškite taip pat, kad mąsias paskaitas, nes jie nistiška “Laisvė ’ talpina ši- jom.

. . nešimą, kad tas jo. laiškas nors jų jie neturi duo- 
? pn- bus patalpintas. Gi komu- nos ir vaikščioja basom ko- 
?? ne nis tiška Laisvė talpina ši- i—

........................ . _ tą durną melą kaip 24 kara- _______
vavo. per penkiolika metų arba ^ask'05 universiteto mate- tų auksą. Mano frentas Andrulis
daugiau. Vokietijoje. Austri- matlkos fakulteto dekano Tas laiškas, žinoma, nėra suskaitė kiek yra Balkanuo- 
joje ir Čekoslovakijoje, šitų pavaduotojas Soiokin bu- tiek jau svarbus, kad verta se i^ventojų ir galvoja, kad 
šalin demokratiją sutriuškino, patrauktas atsakomy- butų apie jį rašyti. Betsvar- susitare su Sovietais tie kra- 
galų gale. r.e kokie ten ‘nauji ben uz laidokavimą. bu yra parodyt, kaip komu- galėtu padaryti “jėga

dc-mokratinės respublikos gy- da*’. nebaigę atostogauti

uzurpatoriai,’ bet senieji žmo
nų išnaudotojai, gavusieji 
i'i. -o galią dėka Įvairių aplin-. 
kvbių jjokarinėje Europoje. į 
Tie senieji išnaudotojai tai— 
Prūsų junkeriai (dvarininkai), 
armijos karininkai ir stambie
ji kapitalistai, kurie bendro
mis pastangomis pasodino ant 
Vokietį j oš tprando Hitlerį.

TIK VIENAS PAVYZD1S 
IŠ TŪKSTANČIO.

Štai naujas įrodymas, ko
kia tvarka yra sukomunis- 
tintos Lietuvos geležinke
liuose :

“Geležinkelininkas” pra
neša, kad vienas

mės į svetaines... Dabar yra i “socializmas.” Ubagas tapo
-----  1 - geros aplinkybės prakal-: ūkininku, o ūkininkas tapo

J1;;0"! k°ms- Butų gerai, kad LSS ubagu.
centro valdyba suruoštų j Socialistai sako, kad tai 
maršrutą prakalboms. (Jau ne socializmas, bet anar- 
niošia.—Red.) Socialistai chija.
turi gerų kalbėtojų: jų yra į Taigi, prie dabartinių ap-
Bostone, New Yorke, B100- ifakybiu ir sąlygų, būtinai 
klyne, Chicagoje. Atsirastų reįkaiįngas socialistinių 
ir kitur. Tiesa, tie kalbėtojai prakalbu marerutas. Vyks- 
yra užimti savais darbais; tant su prakalbom, būtinai 
bet jeigu LSS centras nutar- reikia paagituoti ir už socia- 
tų rengti toki maršrutą, tai ji?tinę spaudą.
su kalbėtojais (aš manau) Komunistinė spauda ne
būtų galima susitarti. ^k neišmokino savo skaity-

Beje, man tenka nugirsti, tojus protauti, bet ir tą jų 
kad terpe nekuriu inteligen- turima protelį taip sumaišė,

simcių mažesne proporcija, 
negu 3.000 knygų Lietuvos 
gyventojams.

O juk pasaka su tokiu 
antgalviu, kaip “Žemė Mai
tintoja,” rusams turėtų būt 
labai įdomi, nes jų “kolcho
zai” labai prastai juos mai
tina. Kol Lietuva buvo ne
priklausoma, rusai tenai pir
kosi lašinių ir sviesto, o da
bar Amerikoj perkasi duo
nos. Ir nežiūrint to. jie tuo 
Cvirkos “veikalu” neįdo
mauja.

" Raudonas Pipiras.

40 VALANDŲ ĮSTATY
MAS PROTO DARBI

NINKŲ NELIEČIA

Aįpj ir valandų įstatymo 
administracija Washingto- 
ne išaiškino, kad 40 valan
dų darbo sąvaitės įstatymas, 
kuris tuojaus įneina galion, 
liečia tik fizinio darbo dar
bininkus. Jeigu rankų dar
bininkai dabar dirbs dau-

tų yra savotiškų ambicijų. 
Nekurie stato save aukščiau 
už kitus: jeigu anas važiuos

kad jie virto tikrom davat
kom — neprotaujančiais fa
natikais. Iš to didelio jų re-

gerų kalbėtoju, bet nekurie 
jų per tūla laiką su prakal-

tfautedp "Sovalandijper są- bo™ įau “Pabodo 
vaitą, tai užturės būt primokama. Bet X3131- pratalbom tin 
proto darbininkai, kurie dir
ba raštinėse ir gauna $200 
per mėnesį, negali už virš
laikį nieko reikalauti. Žino
ma, reikalauti jie gali, bet 
darbdavis gali jiems nemo
kėti, nes įstatymas to nerei
kalauja.

su prakalbom, tei nebus ge- j voliucingumo išėjo tik nudė- 
rai. o “aš” neturiu laiko. Na, j vėtą šluota. Teisingai dar
iai taip ir tęsiasi viskas be bininkus informuoti ir la- 
jokio veikimo. Mano many- i vinti gali' tik socialistinė 
mu. visi socialistų kalbėto- spauda. Todėl ir reikia ją 
jai yra labai geri kalbėtojai:' platinti.
Michelsonas, Bagoeius, Stil- Aš čia tik padaviau su- 
sonas, Strazdas ir kiti. Chi-; manvmą. Ką kiti mano ąr 
cagoje taipgi yra pustuzinis j manys, iv kaip darys LSS
rromi lzulKofrtiii bot nnVnvin centras, tai prigulės nuo jų.

Kūjų “*

ANGLAI TRANSLIAVO 
VOKIEČIAMS ROOSE

VELTO KALBĄ.

Pereitą sąvaitę preziden
tes Rooseveltas pasakė

BOLŠEVIKAI SUMAŽINO 
MOKSLĄ LIETUVOJE.
Sovietų okupantams su

trumpinus Lietuvos mokyk
lų kursą, dabar paliepta

ka. Dabar prasidėjo sočia 
listinio sąvaitraščio “Naujo
sios Gadynės” vajus. Nevie
nas socialistų kalbėtojas tu-.. . . .. . ... . -
retų būtinai pervažiuoti su tr-iptautmes reikšmes pra- 
prakalbom per lietuvių ko- ka. 3ra‘ paroiksdamw. Kad 
lonijas ir paaiškinti žmo- ”el Europos, nei Azijos dik- 
nėms apie socializmą. Rei- i storiai. Amenlcos nenugąs- 
kėtų paaiškinti skirtumą įd,ns ir J1. nepataikaus.
tarp socializmo ir bolševiz- rems. ^uglijos kovą - 

r - agresonus ir tuo pačiu
; kadmo. Žmonės turėtu suprasti, , 

kad Rusijoj bolševiku vyki- Pa*1
namas “socializmas’’ nėra «ztlkr,ntl

gal^ų 
saugumą netik

ta pa-
'ou yra parodyt, Kaip Komu- štai galėtų padalyti “jėgą keisti vidurinių mokyklų 
nistai be jokios gėdos fabn- Vokietiją.” Bet And- klasių pavadinimus. Kadan.

ulis vis užmiršta Molotovo gi vietoje 6 metų privalomos 
Įteigtą bolševikams kate- pradžios mokslo sovietai į- 
izmą, kuris mokina: “Ka- ■ vedė tiktai 4 metų kurną, tei 
........................... ‘ ' yWc

kuoia savo melus.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. A. Karalius. 1 . , . . . ,« , -
ši nauja knysra užpildyta vien re- rauti pnei hiuenzmą jrraividunnes mokyklos kursas
centais, aiškiausi nurodymai kokius _ «- -n, -rtuli- Ii n t Liliui ’lu.i aiifmmni'ntoo
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knyjrą jsijryti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin- 
iriausiu knysrų kiekvienam lietuviui 

traukinio pigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
mašinistas buvęs tiek nusi- ............ m lerio Vokietija?

bet krhni*, irgi sutrumpintas, todėl pir- 
mfimto!”' ma klasė vidurinėse mofyk- 

Na. tai kaip gali Sovietai lose vadinsis penkta klase, 
dėtis su Balkanais prieš Hit- o antra klasė—šešta klase 

ir tt iki dešimtos klasės.

joks socializmas. Tikrasis i S111’i’ Pįrtų Amerikai.
socializmas negali būt per! Pa?a«,,A
prievartą žmonėms bruka- B? d,ktatula1’
mas. kaip dabar vra daroma; !?ko Rooseveltas. Sftą
Rusijoj. Dabartinis Rusiios kaI^ anglai transliavo
“socializmas” yra tikra dnr-1 gyventojams.
įninku veigija. Labai daug | ŽODYNĖLIS
Amerikos lietuvių, kūne ne-, LICT1:VWKAI. AX6USKA8 „ 
daug nusimano apie sočia-{ angliškai - uetuvhkas, ’
lizmą, tapo komunistu SU- ; Žodžių. Ubai naTMikm 
klaidinti ir tiki, kad Stalino į
diktatūra yra socializmas. į treresnio kišeninio žody Mėlio ___

Būdamas Europoj aš esu

Parankesnio ir

t
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TAS DOONOB [AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Italų Submarina Atakos Metu CLEVELANDO ir APIEUNKES ŽINIOSLSS IR LDD RENGIA PRAKALBŲ

MARŠRUTĄ.
LSS ir LDD Centro Ko

mitetai susitarė bendrai su
ruošti po lietuvių kolonijas 
prakalbų maršrutą. Maršru
tuos su prakalbomis J. Stil
sonas, “Naujosios Gady
nės” redaktorius, ir kaip kur 
jam pagelbės S. Michelso
nas ir P. Grigaitis. Visom 
LSS ir LDD kuopų sekreto
riams išsiuntinėti paskir
toms dienoms paraginimo 
laiškučiai, kad jie ruoštųsi 
prie prakalbų. Nėra abejo
nės, kad LSS ir LDD kuopos 
savo pareigas atliks. Musų 
maršruto planas yra toks:

Lapkričio 1 d. prakalbos 
įvyksta Brooklyne, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje. Jose kalbės S. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius. ir J. Stilsonas, 
“Naujos Gadynės” redakto
rius. šias prakalbas rengia 
LSS 19 kuopa ir LDD 7 ir 9 
kuopos.

Lapkričio 2 d. prakalbos 
įvyksta Cliffside, N. J. Jas 
r engia LDD 10 kuopa. Kal
ba S. Michelsonas ir J. Stil
sonas. Vieta, kur atsibus, 
bus pranešta vėliau.

Lapkričio 3 d. prakalbos 
įvyksta Patei^on, N. J. Ren
gia LSS ir LDD kuopos. 
Kalba S. Michelsonas ir J. 
Stilsonas.

Lapkričio 9 d. prakalbos 
įvyksta Bridgepoite, Conn. 
Rengia jas LDD kuopa. Kal
ba J. Stilsonas, “Naujos Ga
dynės” redaktorius.

Lapkričio 23 d. prakalbos 
įvyksta Philadelphijoj. Pa. 
Jas rengia LDD 12 kuopa. 
Kalba J. Stilsonas, “Naujo
sios Gadynės” redaktorius.

Lapkričio 24 d. prakalbos 
Įvyksta Baltimorėj, Md. Jas 
rengia LSS 14 kuopa. Kalba 
J. Stilsonas, “Naujos Gady
nės” redaktorius.

Lapkričio 30 d. prakalbos 
Įvyksta Kulpmonte. Pa. Jas 
rengia LDD 24 kuopa. Kai 
ba J. Stilsonas, “Naujos Ga
dynės” redaktorius.

Gruodžio 1 d. prakalbos 
įvyksta Willkes Barre, Pa. 
Jas rengia LDD 15 kuopa. 
Kalba J. Stilsonas, “Naujos 
Gadynės” redaktorius.

Gruodžio 7 d. prakalbos 
Įvyksta Pittsburghe, Pa. Jas 
rengia vietiniai progresyviai 
žmonės. Ten bus bandoma 
suorganizuoti LSS ir LDD 
kuopos. Vietiniai draugai 
pasirūpinkit kaip prakalbų 
surengimu, taip pat ir suor
ganizavimu virs minėtų kuo
pų. Pritariančių žmonių mu
sų judėjimui Pittsburghe 
netrūksta, tik reikia juos su
vesti organizacijon. Centrų 
komitetai mano, kad vieti
niai musų prieteliai tai at
liks.

Gruodžio 14 d. prakalbos 
Įvyksta Chicagoje. Jas ren
gia LSS centralinė kuopa ir 
LDD 4 kuopa. Jose kalba P. 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, ir J. Stilsonas, 
“Naujos Gadynės” redak
torius.

Gruodžio 15 d. prakalbos 
Įvyksta Rockforde, III. Jas 
ruošia LSS ir LDD kuo 
Kalba P. Grigaitis ir J. 
sonas.

Gruodžio 18 d. prakalbos 
Įvyksta Grand Rapids, 
Mich. Jas rengia LSS 51 
kuopa. Kalba J. Stilsonas, 
“Naujos Gadynės” redakto
rius.

Gruodžio 20 d. prakalbos 
Įvyksta Akrone, Ohio. Jas 
rengia LSS 20 kuopa. Kalba 
J. Stilsonas, “Naujos Gady
nės” redaktorius.

Gruodžio 21 d. prakalbos 
Įvyksta Clevelande, Ohio. 
Jas rengia LSS ir LDD 23 
kuopa. Kalba J. Stilsonas,

“Naujos Gadynės” redakto
rius.

Gruodžio 22 d. prakalbos 
Įvyksta Detroite. Jas rengia 
LSS 116 kuopa. Kalba J. 
Stilsonas, “Naujos Gady
nės” redaktorius.

Gruodžio 23 d. prakalbos 
Įvyksta Torontoj, Kanadoj. 
Jas rengia LSS ir LDD kuo
pos. Kalba J. Stilsonas, “N. 
Gadynės” redaktorius.

Visos kuopos rengkitės 
prie prakalbų kuo plačiau
sia. Užsakykite plakatus ir 
i garsinkite spaudoje, kad 
; prakalbos kuo puikiausia 
pavyktų. O jos pavyks tik 
tada, jeigu vietų draugai ne
sigailės darbo jų išgarsini
mui. Garsinimas prakalbų 
labai svarbus dalykas, tad 
nepatingėkite jas garsinti.

Yra kolonijų, kurios norė
tų. kad prakalbos įvyktų ne- 
dėldieniais. Tas, draugai, 
neįmanoma, nes musų kal
bėtojai yra laikraštininkai 
ir jų laikas apribotas. Tad 
tenkinkitės, draugai, tom 
dienom, kurias LSS ir LDD 
Centro Komitetai jums pa
skyrė.
Taip pat pasistengkit ir pi
nigų sukelti kalbėtojams at
lyginti už kelionės išlaidas 
ir sugaištą nuo darbo laiką. 
Jeigu kurios LSS ir LDD 
kuopos neįstengs to pada
ryti. suprantama, prakalbų 
maršruto nestabdykite, pa
dengs LSS ir LDD centrai. 
Bet prie gerų norų rengėjai 
galėtų pasidengti išlaidas 
ant vietos, padarant rinklia, 
vą prakalbų pertraukoje. 
Visi susipratę lietuviai žino, 
kad už dyką traukiniai kal
bėtojų neveža. Musų kalbė
tojai taip pat “šventa dva
sia” negyvena. Jie, kaip ir 
visi daririninkai. turi užsi
dirbti algą pragyvenimui. 
Tad jiems reikia nors kiek 
primokėti už jų išliktą iš 
darbo laiką. Dėl to prakal
bų metu rinkliavas reikia 
daryti. Gražiai paprašius 
aukų lėšoms padengti, musų 
publika neatsisako dešimtu
ku—kitu prisidėti.

Laike prakalbų pasisteng- 
kite užrašinėti ir musu laik
raščius: “Naująją Gadynę,” 
“Keleivį” ir “Naujienas.” 
Reikia neužmiršti, kad tai 
musų srovės laikraščiai ir 
musų pareiga juos platinti. 
Spausdintas žodis, kaip ir 
gyvas žodis, yra labai svar
bus. Šiandien pergyvename 
pasaulinį karą. Diktatoriai 
vieną valstybę po kitos 
žiauria jėga braukia nuo že
mėlapio. Visus tuos Įvykius 
nuodugniausia ir teisingiau
sia nušviečia musų spauda. 
Tad ją, draugai, pasirūpin
kime platinti. Kuo daugiau 
gausime savo srovės laikraš
čiams skaitytojų, kuo dau
giau turėsime prakalbų, tuo 
daugiau mes sustiprinsime 
savo judėjimą, kuris per dė- 
sėtkus metų kovoja už dar
bininkų vienybę, už geresnį 
ir skaistesnį darbininko gy
venimą, už platesnį demo
kratijos išlaikymą. Tie už
daviniai yra labai svarbus ir 
mes neprivalome jų apleisti.

Kitas svarbus musų marš
ruto metu uždavinys, tai 
stiprinimas musų organiza
cijų. Mes turime LSS ir LDD 
organizacijas. Jos nėra di
delės, nėra skaitlingos na
riais. Jas reikia ugdyti, rei
kia gauti naujų narių. Tad 
reikia imtis to darbo prieš 
prakalbas. Nužiūrėjus musų 
judėjimui pritariantį drau
gą ar draugę, reikia pakal
binti žodžiu, kad pasižadėtų 
prakalbų metu įstoti į kurią 
nors musų organizaciją. 
Reikia netingėti paaiškinti 
musų siekius, musų tikslus. 
O musų tikslai yra kiekvie-

Šis vaizdelis parodo italų povandeninį laivą iškilusį iš po vandens ir šaudantį iš kanuolių.

LAVVRENCE, MASS. CHICAGOS PLETKAI.nam darbininkui brangus: 1
1. Darbininkų klasės vie-j 

nybė.
2. Kova už geresnį iri 

skaistesnį rytojų.• TF a •

Musų Chicagoj 
Netvarka daros, 

Kaip kitose kolonijose,' Viens kitą ėda,
3. Kur turime demokrati-; taip ir čia pas komunistus į Tarp savęs baras 

; ją, tenai ją išlaikyti; o kur' buvo pakilęs didelis karštis, i
jos nėra. tenai už ją kovoti,: K į Lie.i
nes tik per demokratiją dar-:, 1 _ T& , D ,-__ i tuvą ir paskyrė Justą Palec-bo žmogus gali apsišviesti, 
susiorganizuoti ir gyvenimo 

. sąlygas pagerinti.
Kas priešinasi demokra

tijos principams, tas pats 
nejučiomis eina į priespau- 

; dą į tamsumą. Kalbant su 
darbininkais gražiu tonu, 
gražia kalba — juos visuo
met galima Įtikinti, kad 

‘žmogui laisvė yra brangi ir• AaAllAlliCA* V IVIICVO AO llCAAAVt
F?J* .organizuotai galima ją dedamas pastebėjo: gal ii
išlaikyti.

Musų organizacijų marš
rutas yra gana platus. Ar 
nebus tik pirmas toks po ko
munistų atskilimo nuo so. 
cialistų. Tad šis maršrutas, 
draugai, visur turi būt musų 
jėgų mobilizacija. Visi mu
sų draugai, musų simpati- 
kai, musų prieteliai suner- 
kite rankas, suremkite petys 
į petį ir kiekviename mieste 
pasistengkit per šias prakal
bas gauti kuo daugiausia 
naujų skaitytojų musų laik
raščiams, naujų narių musų 
organizacijoms!

LSS C. K. sek.
J. Buivydas.

I LDD C. K. sek.
P. Kriaučiuk&s.

BALTIMORE, MD.

Atsidarė lietuvių kalbos 
vakarinė mokykla.

SLA 64 kuopa šių metų gavo ir ten buvo jų komuni- 
spalių 15 d. atidarė nemo- i stinės literatūros knygynas.

Taigi dabar susirinkimas 
vienbalsiai nutarė, kad ko
munistai savo “tulšis” iš- 
mufintų” per 30 dienų. Dėl

j karną lietuvių kalbos moky
klą mažiems ir suaugusiems. 
Pamokos duodamos vaka.

- rais, nuo 7:30 iki 9:30, Lie
tuvių Svetainės trečiame Į to jų temperatūra dabar nu- 
aukšte. Mokina p-lė Dorotė-; krito žemiau zero.

Gerai butų, kad L. U. 
Kliubas išmestų visą jų ka-

Ija Matelytė (Dorothy Mate
lis). kuri Kaune 2 metu lan-
kė Lietuvos universitetą ir zioną tavorą. Aš pastebė- 
tik pereitą kovo mėnesį su-; jau, kad ant stalo guli “Ke- 

! gryžo Amerikon. i leivis” ir visas jo antgalvis
į Svetainės B-vė davė mo- cigaretais apdegintas. Rim- 
kyklai kambarį nemokamai, tas žmogus to nedarys; tai 

i o mokytojai atlygina SLA tikrai jienktakojų darbas, 
i 64 kuopa, todėl mokiniams Tautieti*.
nereikia nieko mokėti. Taigi---------------
baltimoriečiai turėtų risi ši- Mums Rašoma
ta proga naudotis. Eikite ------patys ir veskite vaikus. Čia Komunistas Bekas (gal RikhJoia bonzas, 
galėsite susipažinti su gryna Abekas?—Red.) kalbėda- Atbuko piunkšna,

Gana rašyti.
Nes jums pabos jau

lietuvių kalba ir rašyba, o mas anądien Baltimorėj pa 
taipgi ir su Lietuvos istorija, sakė, kad Lietuvoje dabar 
Nenustokite vilties būti lie- spaudai atdaros durys. Bet 
tuviais. Lietuva buvo laisva žinios iš pačios Lietuvos ro- • 
ir vėl bus. Šiandien jau nie- do, kad taip nėra. Man ro- i 
kas nepajėgs lietuvių ištau- dos. kad ir pačių komunistų • 
tinti. Šiandien jau visos vy- spaudai durys bus uždary- 
riausios musų sriovės dirba tos į sovietišką Lietuvą, 
išvien už Lietuvos laisvę. kaip atsitiko ir su “Raudo- 

Ant. Kurelaiti*. nu Artojumi.” Skaitytoja*.

Čia ir skaityti.
Teldt-Tebelekit

KAIP TAPtTsUVIKNTTV-”
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty*
mai xu reikalingais Mausimais ir at
sakymais lietuvių ir 
tntra periiorėta ir

iaa

Komunistų temperatūra 
žemiau zero.

kį Lietuvos diktatorium, tai i 
musų penktakojai turėjo la- i 
bai didelį džiaugsmą ir siun- ‘ 
tė pasveikinimus. Buvo pora 
penktakojų atėję Lietuvių • 
Ukėsų Kliubo susirinkiman; 
ir prie naujų sumanymų siu. 
lė. kad reikia pasiųsti Lietu
vos naujai valdžiai pasvei
kinimą. Vienas iš nariu sė-

Stalinui pasveikinimą nu
siųsti? Penktakojis atsakė: 
“Tu tylėk. Tu apvogei tau
tišką korporaciją.”

Ir pradėjo su visais kolio- 
tis purviniausiais komunis- į 
tiniais žodžiais. Tas penkta
kojis yra gerai žinomas ne- 

Jis dagi nėra šios inuorama. ~~__ ________ __ _ . . ,
šalies pilietis ir Lietuvių b' kiekvieną žmogų 
Ukėsų Kliubas turėtų tokius Tenai apkalbėjo.
gaivalus visai prašalinti re
organizacijos, nes jie tik j 
kiršina narius. Per porą mi
tingų nariai buvo suerzinti.'

Dabar įvykęs mitingas bu
vo jau kitokis.

Komunistų karščio jau, 
nebuvo. Iš narių pusės pa
stebėta, kad mes turim 
“burdingierių,” kurie už 
burdą Kliubui nieko nemo
ka. Mat. per kiek metu ko- 

J munistai turėjo vieną Kliu- 
i bo kambarį, kur jie mitin-

'Z"

. .• ....
' ,'S'

Vieni prieš kitus 
Baisiausiai šiaušias, 
Save jie laiko 
Durniais didžiausiais.

Taip pat ir pletkai 
Čia ne naujiena 
Kurių išgirsti 
Kiekvieną dieną.

Tuo pasižymėjus 
Viena kumutė.
Kur pletkais minta 
Kiekvieną minutę.

Ant visų kaimynų 
Ji pletkų pridaro.
Nuo jos visi bėga 
Kaip nuo kokio maro.

Visoj Chicagoj 
Ji tik viena tokia,
Jos neapkalbėto 
Jau nėra žmogaus jokio.

Vasarą per dienas 
Saliunuos sėdėjo,

Anas geria vienas, 
O tasai su pana,
O kitas su žmona 
Vis blogai gyvena.

Čia vienoj krautuvėj 
Yra pletkų centras. 
Tenai žinių gausi 
Už kelis centus.

Taip pat Chicagoj 
Yr manufaktūra. 
Ten stora poniutė 
Lupa visiems skūra.

Už kiekvieną prekę 
Ji dvigubai prašo,
Jei pinigų nėra 
Į knygą užrašo.

O jei pantukę 
Tu su ja išgersi,
Tai visokių prekių 
Be pinigų gausi.

Uniformuotus vyrus 
Ji labai myli,
Per dienas geria,
O vyras tyli.

Kaip tik į darbą 
Vyras išvy ksta. 
Žiūrėk ir balius 
Tuojau įvyksta.

Uniformuoti 
Ten dažnai lankos.

SLA politika.

SLA organo redaktorius 
paleido gandų, buk vice 
prezidentas J. Mažukna sto
jęs už praradimą Lietuvos 
ir nepripažinimą dabartinių 
Lietuvos konsulatų. Tais 
gandais pasiremdama tauti. 
ninku grupė jau pradėjo 
Mažukną atakuoti. Štai, 
SLA 245 kuopa priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią 
brolį Mažukną prašalinti iš 
Susivienijimo. Ar tos rezo
liucijos gamintojai žino ką 
jie kalba? Juk tai yra žmo
gaus vardo juodinimas. Ši
taip kaltinamas asmuo gali 
pareikalauti prirodymų. Jei
gu Mažukna ir butų pasa
kęs, kad Lietuvos prie Rusi
jos prijungimas yra jų pa
čių reikalas, tai kas čia tokio 
baisaus? Mes atsimename, 
kad mes Smetonos taipgi 
nepageidavom ir siuntėm 
įvairiu^ protestus. bet ar tai 
pagelbėjo ką?- Todėl nei 
Mažukna, nei mes visi Sta
linui negalime nieko pada
lyti, kol neateis tam tikras 
momentas. Tačiau mes gali
me tą iš anksto spėti, kad 
jeigu SLA organas skelbs 
tokius baubus, tai ne vien 
Mažukna, bet ir daugelis 
kitų mes Susivienijimą. To
kie raštai tikrai kenkia Su
sivienijimo augimui. Taigi, 
kur yra musų Pild. Taryba 
ir kur yra Apšvietos komisi
ja? Kodėl niekas nežiūri 
kas organe rašoma?

Apie unijų vadus.

Unijų vadai verčiasi viso
kiais reketais. Bet vienas po 
kitam jau yra traukiami at
sakomybėn. Keliatas tokių 
sukčių jau sėdi kalėjimuose, 
o kiti laukia bylų. Šiomis 
dienomis iškilo didelis skan
dalas tarpe namų statybos 
kontraktorių ir unijos vadų. 
Pasirodo, kad unijų vadai 
išreikalaudavo sau didelių 
kyšių iš statybos kontrakto
rių, o kitaip sulaikydavo 
pradėtus statybos darbus. 
Išrodo, kad ne vienas tų ra- 
ketierių atsisės kalėjime. Už 
tai reikia atiduoti didelis 
kreditas apsaugos direkto
riui Ness’ui. Jis per jiereitus 
kelis metus sukišo i kalėji
mus kelis policijos viršinin
kus ir kelis unijų vadus už 
visoki šmugeli Clevelande.

Statys amunicijos dirbtuvę.

Federalė valdžia praneša, 
kad arti Clevelando. prie 
Erie ežero, statys didele 
amunicijos dirbtuvę. Sako. 
kad dirbtuvė kainuosianti 
apie $10,000,000. Mat, Cle- 
vetandas randasi prie dide
lio Erie ežero, tai bus gerai 
laivais medžiagą gabenti, 
geras susisiekimas su Ka
nada.

Mirę lietuviai.
Mirė šimkunienė, Antano 

Šimkūno žmona ir žinomo 
veikėjo Stasio Čeraukos 
pusseserė. Velionė sulaukė 
tiktai pusamžio ir nelemta 
mirtis ją pakirto. Liko nu
liūdime vyras, sunus ir dau
gelis giminių. Reiškiu velio
nės šeimynai užuojautą.

Šiomis dienomis Cleve
lande mirė Uršulė Andriu- 
šaitienė nuo 1171 Addison 
road susilaukusi 65 metų 
amžiaus. Liko vyras, trys 
sūnus ir viena duktė.

Automobiliais važiuoti 
laisniai Clevelande užsibai
gia su lapkričio 30 diena, to
dėl risi privalo laisnius at
naujinti, kitaip gali būt are
štuoti. ir pabaudą užsimokė
tu Laisniai kainuoja tik 40 
centų, o pabauda gali pa
sietai iki $10.

Už ką privaloma balsuoti.
Lapkričio 5 d. bus jau rin

kimai, todėl nurodysiu čia 
keliatą kandidatų, už ku
riuos Clevelando lietuviai 
turėtų balsuoti.

Kauntės iždininku turėtų 
būt išrinktas John J. Boyle.

{>rie kurio turi gerą darbą ii 
ietuvis, Chester Žiulis. Per 
kauntės iždininko rankas 

pereina milionai dolerių ii 
valstijos revizija nekuomet 
nesurado pas jį klaidų. O 
kai buvo republikonas iždi
ninku. tai surasta $1,000,- 
000 unikumas. Buvo kilęs 
didelis skandalas. Taigi te
gul ir toliau pasilieka Boyle, 
o kartu su juo ir musų vien
tautis Žiurys. kuris jau ne
maža naudos lietuviams yra 
padaręs.

Ant Ohio gubernatoriaus 
lietuviai turėtų balsuoti už 
demokratą Martin L. Da- 
vey. Jis jau yra toj vietoj 
buvęs ir gerai su viskuo su
sipažinęs. Dabartinis gu
bernatorius republikonas y- 
ra daug šunybių pridaręs ir 
taksus pakėlė. Todėl laikas 
butų pakeitimą padaryti.

Toliau, lietuviai turi dėti 
visas galimas pastangas, 
kad S. V. prezidentu liktų 
Rooseveltas. Mes turime 
stoti už tokį žmogų, kuris 
stoja už mus. o ne už toki 
storžievį, kuris eina už 
stambųjį kapitalą, ir da ne
išrinktas mulkina žmones. 
Pavyzdžiui, VVillkie savo 
kalbose sako. kad Roose
veltas veda mus prie karo: 
bet apsigiyžęs vėl kaltina 
Rooseveltą, kad tas pei vė
lai pradėjo ginklavimosi 
programą. Na. tai imk ir su
prask, ką tas žmogus nori 
pasakyti. Kada Rooseveltas 
rengia apsigynimo progra
mą. tai jis veda šalį prie ka
ro; o kada nesirengia, tai 
šalį stato į pavojų. Aišku, 
kad VVillkie neturi prieš 
Rooseveltą jokiū argumen
tų. Taigi visi turime dėti sa
vo pastangas, kad palikti 
Rooseveltą ant toliau. Turi
me da nepamiršti ir to. kad 
Rooseveltas yra ir musų Lie
tuvos draugas.

Naujokų registracija kai ką 
ir nugąsdino.

Registracijai dėl kariuo
menės tarnybos atėjus, pas 
daugelį kilo neramumų. Iki 
tai dienai daugelis jaunuo
lių leido viską juokais, bet 
kada jau atėjo laikas regist
ruotis, tai tada labai nusimi
nė. Mat. pasijuto, kad įie 
jau yra po tam tikra discip
lina ir bile dieną gali būti 
pašaukti kariuomenėn. Dau
gelis motinų taipgi susi
graudino. kada prisiminė 
praeitą karą. Nors ši regist
racija su karu dar nieko ne
turi, tačiau daugeliui vaidi
nasi karas, juo labiau, kad 
Europoj kas diena vis nau ii 
konfliktai įvyksta. Negali
ma pasakyti kas gali atsitik
ti ir su Amerika. Todėl da
bar ir yra laikai gerai pa
galvoti, kada ateina valdi
ninkų rinkimai. Tinkami 
žmonės gali tinkamiau ir 
valstybės reikalus ir piliečių 
gyvybę apsaugoti.

Nusižudė raketieris.
Frank Hess, žinomas cle- 

velandiečiams raketieris. at
ėmė sau gyvastį persišauda- 
mas ligoninėj. Hess varyda
vo didelį raketą automobi
liu padangoms vogti. Poli
cijos rekordai parodo, kad 
jo gengė per pereitus septy
nerius metus pavogė dau
giau kaip už $500,000 ta- 
jerų. Jonas Jarus.
AMŽINOS DAINOS.

Šioje knygutėje telpa N gerinusių 
Jovaro dainų. Jos tinku .'cklamaci- 
jom? ir dainavimui. Kaina .... 15c.
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Jie liliko Gyvi AMERIKOS LIETUVIO LAIŠKAS 

APIE LIETUVOS OKUPANTUS.
Čia paduodu plačiajai Ameri

kos lietuvių visuomenei ištrau
ką iš laiško, kuris atėjo oro paš
tu iš Vokietijos per dvi sąvaites 
ir rašytas vieno mano gero pa
žįstamo jauno Amerikos lietu*

said matehes are 3 kopeks per 
pack there and 10 cents in Lith
uania. And ho\v plentiful of 
everything they have. that they jews 
even sent food to “starving“ 
Lithuania (they attach such 

vio. Išleisdamas asmeniškas1 notices on raihvay cars carrying 
laiško dalis, paduodu ištisai io- i their exports and remove them

ries, etc. They formed the so 
called ‘laborers’ coauaittee* and 
began administrating the whole 
works. A good example of the 
red ‘paradise’ is the fact that 
since they invaded Lithuania, 
their first step vas to appoint 

as ministers and other 
high of f iriais. They organized 
a Ministry of Indnstry at whieh

KURKIME LIAUDIES 
MOKYKLA

čiu parodyta nuskandinto anglų garlaivio “Kenordac” įgu
la. kari išvubo valtyje ant juros kelias paras. Pagaliau ją 
išgelbėjo angių karo laivas.

—VOLDEMARAS PROFESORIAUJA
RUSIJOS KOMUNISTAMS.

dis žodin jo pasakojimą apie da
bartinę padėtį Lietuvoj. Palieku 
laiško ištrauką anglų kalboj, 
taip kaip jis buvo parašytas, ti
kėdamas. kad jis bus lengvai ir 
įdomiai skaitomas Amerikos 
lietuvių jaunimo.

Laiško gavėjas.

“Dear X.
“Now as the big rush is over, 

I am f re e for a few momentą 
and wish to write you a feiv 
\vords. Fll begin uit h the most 
important matters and then if 
time pernaits I’ll try to give you 
a pieture of the lašt month of 
Lithuanian history...

“Now a few lines about our 
lašt days in Kaunas. As you 
probably know from neuspa- 
pers, the reds entered Lithua
nia for the purpose of “protect- 
ing its independence” on June 
15th. That \vas a Saturday 
evening and 1 happened to be a 
witness of the arrival of the

i t. vi- — ir 3“. - i -• first tanks, \vhich I best couldJuozas Babilius is Monte- ciui ir tūkstančiams savo po- describe as 4^^ cans?- 
video (Lrugvajuje) rašo litinių priešininkų. kuriuos Thev made a terriWe rattle and 
•Argentinos Lietuviu Bai- sušaudė įkalino. arba istrė- broke down everv now and then 

me ? Juk juos taip pat gale- But they came in great num-
J0. kaip ir fasistinį Lietuvos and everybody was upset

only on the frontier). And when 
I asked him why did they im- 
port from Lithuania at one time 
a consignment of 53 carloads 
of butter (at the value of over 
5 million litas, which Informa
tion I obtained from the Minis
try of Finance), the poor boob 
almost collapsed and did not 

j even try to deny it. As a second 
example is this true story: one 
red came into a store (the story 
was told to my by a good friend 
who uritnessed the incident) 
and pointed to an orange, asked 
what it is and what is the price.

Tauta turi budėti, turi bu-j valandžiai. Vieni iš ju yra 
ti gyva, budri, jautri ir pro-' pakenčiami, kiti—visai ne!

Lietuvybės klausimo jie 
nors jų ve- 

ir skiriasi sau
kad mes lietuviai esame gy- dėlto kreditą. Žiūrint is ki- 
va tauta, dalinai ii* progre- tos pusės, ne radijaus vedė- 
syviška ir pažangi. Bet mu- jų vra tame ir kaltė. Jiems 
sų kova už būvį, už išsilai- reikia bizniškai pasilaikyti, 
kymą prieš stipresnes tau- ir juo daugiau skelbimų, 
tas reikia mums patiems tuo geriau. O geraširdžių 
vesti. Tokis darbas reika- lietuviu pas mus iki šiol dar

gresyviška. Jos vieta pašau- Lietuvybės klausimo 
ly priklauso nuo jos pačios taipgi neiškėlė, 
bendros kultūros. Tiesa, dėjai kartais irjcws and one could not make 

oneself understood in Lithua
nian. In gensral the whole place 
is a “paradine of parasites“ 
thanks to the reds.

“The United States Consulate 
was ordered to riear out on the
25th of August. but it was at.. . x . - , , . , x
once noticeable that they weie *®uja ne vieno asmens pa- neatarado, kune butu uz; 
after the furaiture mote theni stangų, ne vienos grupes, ne fundiję radijaus pusvalandi 
trying to liųuidate the Consula- vieno? kultūrinės sektos, iš lietuvių kultūros ir klasi-
te. After some polite ‘talks* in 
Washington and Moscou they 
extended the time sėt for liq- 
uidating the Consulate until 
September 5th. But the limit 
was when the staff of the Gon

bet visos tautos bendro vei< 
kimo.

Musų tauta yra maža. Mu
sų jėgos taip pat nėra dide
lės. Apart to, mes esame iš-

kos.
Visi sutinka, kad tauta 

turi budėti, kad ji privalo 
žengti progreso keliu pir
myn. Visi sutinka, kad musų

se." kad Voldemaras dabar 
esąs pakviestas Sovietų Ru
sijon* profesoriauti. * diktatorių, pasiųsti “pasitai- Welt once a pig into the 

Polemizuodamas su Pietų švinui i kuri nors universi- house. he’ll get on the taWe also. 
v i išgaiš ko* t€ta Komunistu tuo* wss the šame storv with the

munistais, jis sako:
Benai us Frontus prieš nekeršija. ............. was to kįck out from the better

Havinr bought one. he peeleil jsu|jite for
.t ui the store and started eat.ivisas T |ite. and
mg it. Someone of the crowd m i, ,, .. . ,, ... , .. ... . , , .. x, told the staff it s none of theirthe store asked him if they:. . ., . _ . ‘ business to assist them m ob-have oranges in Russia, and the L . . ... j

i -tainin2 exit v,sas anf* that these 
visas will not be issued until 
they get instructions from Mos-

sap answered: ’Oh, yes! We! 
have lots of them. Our facto- 
ries are working on three 
shifts, day and night, produet- 
ing oranges.’

cou. You can easily pieture the 
situation: they were given time 
to clear out but practically re- įW1?

Well, not to go too deep into fused visas. 19? .. . _r , . .. .
details, from what I’ve seen, it • “I myself had plenty of trou-i . v®"
appears that they have succeed-: ble when they refused to issue I “_ausiai Amei ikoje 11
ed in wrecking the whole econo- a visa to my wife. After 3 days
mic system in Lithuania (if you ' of constant telephoning and 
can get Lithuanian newspapers j calling at differęnt places. and 
there, read the economic sec-jOnly 8 hours before the lašt 
tion, which consists of only de- train left, they issued her a vi- 
crees. warnings and fines); and. sa. To be frank, there were mo-

sisklaidę po visą platų pa- į kalbos mokyklėlės yra getas 
šaulį. Tokis aktus musų iš-! daiktas, kad pagaliau ir ra- 
plitimas aišku sudaro daug: di jaus pusvalandžiai yra 
sunkesnes aplinkybes kovos okei. Bet kaip tuos gerus 
vedimui už išsilaikymą. Ne, į tikslus pagerinti? Ką reikš
mes nebijome mums lygios ■ tų daryti, kad musų maža 
tautos. Bet tautos su aukš- į tauta galėtų išsilaikyti, kad 
tesne kultūra mums yra pa-; ji butų pažangi, progresy. 
vojingos. Ir šiandien mes viską, laisva ir nesutirptų 
rėkte rėkiam apie musų iš- tarp kitų? Vargiai kas galė- 
tautėjimą. sutirpimą Jungti- tų mums tinkamą receptą 
nėse Valstijose, Sovietų parašyti, kaip musų kultūri

nis progresas turėtų tobulė
ti. Kitiems musų reikalai ne
rupi. Mes privalome patys 
domėtis savo tautine pa
žanga. x

Aš norėčiau rekomenduo
ti. kad musų įvairiose kolo
nijose butų rengiamos tam 
tikros kultūrinės misijos ar
ba eilė įvairių parengimų 
daikte, kurie tęstųsi bent 
porą sąvaičių ar daugiau 
laiko. Per dvi sąvaites, pa
vyzdžiui, butų galima pada
ryti bent desėtkas lietuvių 
kalbos pamokų. Aišku, į tiek 
laiko kalbos niekas neiš
moksta, bet galėtų būti pa
dalyta tam tikra įžanga, 
tam tikras “review” tinkan
tis tėvams, draugijų sekreto
riams, vietiniems korespon
dentams ir labiausiai kreipti 
dėmesį į tai jaunesniųjų ar
ba ir jauniausiujų lietuvių. 
Prie kalbos pamokų galėtų 
būti paskaitų ar referatų ar 
prakalbų iš lietuvių literatu, 
ros, iš Lietuvos istorijos, a- 
pie lietuvių tradicijas įy- 
šium su lietuvių budėjimu 
Amerikoje, apie sveikatą, 
gamtos mokslus ir panašiai 
dar pamarginant tokias mi
sijas koncertais. baliaK va
karėliais ir kitokiais “šunim 
burum” parengimėliais. 
Man rodosi, kad eilė tokių 
parengimų kartu atneštų 
daug naudos musų pagei
daujamiems tikslams.

Ką daiyt? Apie tai, man 
rodos, reikėtų plačiau pasi
kalbėti. Tokie pasikalbėji
mai gali but geriausiai pra
dėt sekančiam draugijos ar 
kliubo ar kuopos susirinki
me. Vėliau gal atsiras reika
las sueiti į didesnę konfe
renciją ir pasitarti apie pla
tesnį ir našesnį veikimą 
ateity.

Mokinkime jaunąją gent- 
kartę kalbėti lietuviškai; 
mokinkime ją mylėti lietu-

rašti lietuvių kalbos mokyk-1 jr skaitymą
lėlės. Bėda su lietuvių lial- !ll«,“v‘8k»|; mokinkime jų Į- 
bos mokyklėlėms yia ta,; kultuių nors

kitur.
Lietuvybės klausimas A- 

merikoje tapo neišrišama 
problema. Musų išnykimo 
obalsiai liečia mus visus 
bendrai nežiūrint nei musų

th,t I entirely forgot; religiniu layp-
met butų galima sakyt, kad *ed" The firit~thing thev did in my °Pinion’ in the near futu‘ ments that I Ti ik vienbalsiai era

X & reas- ine nrst rmng tnej re they will force Lithuania into what politeness is and it came Jls velK \Į?nDaisiai gra
the ‘high’ Standard that exists į to shouting and swearing at the įsma mum^ Čia sutirpimu, 
in Russia. Then, of course, thev reds or their appointed puppets n.e.s muslJ _ Į«*utlS OS aspira- 
can open the tordera with Rus- (the vice minister of the Inte-1’’e?PeJa K 'Ptl 50 84,108 
šia. not being afraid to disap- rior, the •Secority’ Police, an ex- j«««"»»» P™£>es«- 
point the people with the ‘para- clusive admixture of reds from ' Priaugančių lietuvių A- 
dise’ that exists there. the GPU and the local jews,! merikoje ištautėjimas jau

I who are the only employees in! senai buvo numatytas. 1926 
“I cannot imagine how the thjs outfit) As jong as.we Ame_ i metais turėjome net visuoti- 

people will be able to bear all rjcans were poiįte, they were į ną Amerikos lietuviu seimą, 
this, being shifted from Europe laughing at us and making 8Uch Philadelphijoje,

karą ir fašizmą organizavę Komunistai _______ ____
komunistai, galų gale, išėjo kaip . jie noii įrodinėjant, beating or are in the center of 
vilkais avies Kailyje, dietoj kad jie tikrieji fašizmo piie- town. all the families. The 
kanavir prieš karą ir fasiz- šai, bet vistiek visas pašau- keauty of the story is that they
mą. Maskvos diktatoriai ,_mato. kad niekas kitas allovved everybody 24 hours to
p/Hciėjo k&iH remdumi f h* komunizmas susi* yp and get out. Number
sizmą. \ įsi jau persitikrino, bičiuliav o su fašizmu ii gi o- two of their famous achieve-
1 jei Rusijos bolševikų bia svetimas teritorijas,^ ko- rnents vas to buv out all the 

rid

?ak apartments. vvhich have centrai

kad

ears.
,.i_i * v—o^***»--«» tom

ūkio ir pramonės gaminius, skurde. v- i • an<^ shabby, but in a few \veeks
tai Karas butų buvęs isveng- .alinizmas, nitieriznias, jyjogt of the officers wore new 
tas. Tą patvirtina ir pati \ o- mussolinizmas. pagrindiniai uniforms made of Lithuanian 
kietijos fašistų spauda, nes imant, yra niekas kitas kaip cjoth They jntroduced severe 
Vokietija likdama bo sąjun- valstvbinis kapitalizmas. restrietions for local people to 
gininkų. butu buvusi priver- Kadangi esu ‘‘Darbo buy ciotbjng< sboes< haberdashe- 
sta. vėliau ar anksčiau, savo skaitytoja:?, o Dalbas via jy and gjmilar things, but grab- 
fasizmą ua’aidoti ir tuo pa- stalinizmo palaikytojas ii everything thev themselves 
čiu k u .u buvę išvengta karo. piopaguotojas, tai atsisakau coujd jay their hands on. In a 
Bet dabar liejasi žmonių toliau jį skaityti, ir jo admi- few- dayS gjj wrist and pocket 
kraujas ir plečiasi fašizmas nistiacijos piašau ^ daugiau u-atehes disappeared from the 
Hitleriui urrmant vieną vai- tokio ‘‘išminčiaus nebe- stores and at the time I was 
stybę j o kitai. „Jaskva gi iš -iuntinėti. Atsisakau būda- jeaving there were rumors that 
to daro sau karini biznį, tnas ne kokiu nors ponu, bet tbe reds prjęgg up tą 1.000 
kaip ir visi imperialistai. Jei socialistinių minčių darbi- litas for a wrist watcb of ordj. 
socialistai taip daiytų, tai ninku, o kartu ii politiniu nary metai. And all the time 
bolševiką’ patys pirmieji Lietuvos emigrantu ir sava- thev were bragging that they 
šauktu: žiūrėkite, draugai noriu-kuiėju Lietuvos res- bave plenty of everything in 
dari ininkai. socialistai eina publikos, kurią suvienyti fa- Russia. One of the red officers 
išvien u fašizmu,—jie yra rištiniai diktatoriai *utrem- who trkd to kiek me out from 

pė ir palaidojo.
Juozas Babilius.

dai biriuku pardavėjai ir 
bendradar

biai — agentai! Bet ko gi 
dabar nežiūrite, draugai ko- 
uirrritai. kada jūsų Maskva 
nuėio išvien su fašizmu?

imperializmo

LEWIS GALI VIRSTI 
IŠDAVIKU.

CIO vadas John Levvis 
Voldemaras Lietuvoj vra nesenai da buvo didelis ra- 

sušaudęs keliolika ^ocialis- dikalas. Dabar gi jis pradė
tu. varitiečių liaudininkų ir jo kiypti į reakcijos abazą, 
iri n '.įnirtu, bet vis dėlto Jis jau atakuoja prezidentą 
Maskvos * ’audonieji ponai Rooseveltą, kuris tiek daug 
nesi.-” rmatino suteikti Vol- naudingų darbininkams re- 
demarui Rusijos pilietybę ir formų. Šiam
aukšta vieta universitete. Levvis pasisamdė

my apartment (and who got 
kicked out himselfį tried to ūse 
a lot of propaganda on me and 
sėt forth one example of how 
cheap things were in Russia. He

into Asia overitight. Of course,, nasty that fįnauy our
a real paradise for thosc j pat jence ran out and we ap- 
haven t seen soap in all proacbed them in the right man

it’s 
who
their lives and who sign three 
crosses instead of their narnės. 
Now they are the big shots. It’s 
štili \vorse when the jeivish 
ųuestion comes up. As you may 
recall, they were the first to 
contribute for purchasing an

nėr: calling them saps, idiots 
and better narnės. And this 
helped. One of the reds even 
uent so far as to say that it’s 
foolish to ‘run away’ to Ameri
ca, because they would come 
there in a year or so, so why all

estete and other presents to the trouble j couW 
Smetona. Further. they were that attitude and toW hjm 
the smart ones to bribe Sofija.; tbat bave pjenty of bullets 
Mironas and other ųuoer crea-,for any that might try to
turės and smuggle their money i come over there. I expected to 
out of the country. Finally, they . intQ troubk thig
were the capitalists that held ■ mark, but the red probably un- 
in their hands more than 80 per- derstood that he had gone too 
cent of the wealth in Lithuania. far amj ęhanged the subject at 
And ever since the reds invaded' once
Lithuania they vėre the first . .
to put out red flags and parade .Y- » th«
up and dotvn the streets. shout- ",an BanČ apartment buiMmg. 
ing slogaus against the -bour- ,He was «®»hnrt ah-eady to 
geois? There were ever some in- i >« ,h™wn 46 fam,l,<w
cidents when the jevs tried tol‘h«‘ l,''e there were «•«" 24
take control of Industries, facto- hours to movė out, but this 

created such a'scandal, that the 
order was temporarily suspend- 
ed). The Bank itself is a mad- 
house now. People are supposed . . 
to deposit their shares, loan teuivoje.APIE ROOSEYUTO SUNU EUJOTį

Eiliotas Roose veltas, ant- kuris via konskripcijos am- bonds, other securities, gold and

kad tam 
pastojus kelią. Tas suvažia
vimas nutarė daug gražių ir 
sveikų pagrindų lietuvybės 
reikalais Amerikoje. Pasi
remdami to seimo užsimo
tais darbais, mes jį pavadi
nome Amerikos Lietuvių 
Kultūrinis Suvažiavimas. Ir, 
rodėsi, kad po to seimo mu
sų mokyklos, prieglaudos, 
ligoninės dygte dygs. Entu
ziazmas ištikrujų buvo dide
lis ir daug žadąs. Bet deja 
viskas virto kitaip. Tai ačiū 
pačios tautos vadams ana
pus jurų.

Fašistų .pučas Lietuvoje 
1926 metais labai daug pa
kenkė musų planams ir dar
bams čia Amerikoje. Visų 
piima, jis suardė musų ben
dras pastangas, kurias mes

frianavom patiekti šios sa
les lietuvių jaunimui nuo 

ištautėjimo. Iškilus reakci
jai Lietuvoje ir uždarius sie
ną Amerikos lietuvių spau
dai pas mus iššaukė pasi
priešinimą ir politinę kovą 
už demokratijos atsteigimą

Lietuvybės klausimas vie
nok vėl ir vėl kelia balsą.

kad jos neturi tam tikslui 
centralinio organo, kuris jas

tiek, kiek ji yra verta. Gra
žius ir pasekmingus darbus

pilietybe . ,, . kė, kad sitas 
skelbimų, ..rInMa/’ pasku imas cashiera at the Bank committed 

suicide, and the board of the 
Bet prezidento sunus iš- Bank was so ‘generous’ that

n auKsta tarnybos uaiuią. ,«*uuu mhu

vieta: Crugvajaus lietuviu --------------- ,
komunistų leidžiamas dvisą- UNIJOS VADAS NUTEIS- bizny ir dirbo kaip žumalis- 
vaitini< ‘‘Darbas’’ mėgino TAS KALĖJIMAN. tas. Keliatą pastarųjų metų

requests were refused.
“I hope you’ll be able to make

suktų lietuvių kalbos nau-; Sotume lengvai kūnyti gy
dai, neturi kalbamokslinės i yeniman su liaudnes moky- 
literatūros, neturi jokios klos pagalba. Todėl kurki- 
programos. neturi pagaliau me Liaudies Moky’klą. 
nei tinkamų lietuvių kalbos;
molytojiį.

Lietuviu kalbos mokyklė
lių reikalai privalėtų būti

nu irt;: ymo asmenis, todel suslanayu darną įsreiKaia- 
ir Voldemaras tapęs išvež- vęs iš įvairių darbdavių 
tas į Rusiją darbui ir pasi- $8.500 kyšių.
taisymui. -----------------

Kokis kontrastas! Jei jau Darbo Departamento sek-

Prezidento oponentai bu- i 1 J 
vo pradėję kalbėti, kad jo Prezidento , Roosevelto 
sunus Eiliotas esąs priešin-žmona jau seniau yra paša

KOVOJ SU OŽIU ŽUVO 
MEDŽIOTOJAS.

sutvarkyti. Jos' privalėtų tu-1 Staffordville, Conn.—Jo- 
rėti pastovų ir savistoviai seph Metsak išėjo stimauti 
veikiantį nacionalį komite-. ir pašovė didelį ožį su aš- 
tą, kurio užduotis butų tik tuoniom ragų šakom. Su-

»pat
Ri'ri.'os politikai ištikrujų retorės Penkins apskaičia- 
itn a-i “Darbo” argumen- vimu, Amerikos ginklavi- 
tais, ta: kodėl jie savo politi- mosi programa duosianti
m v orštą pritaikė generolui nuo 5,000,000 iki 6.000.000
Put nai u .-ncroku Uborevi- naujų darbų.

sunus Eiliotas esąs priesin-: žmona jau seniau yra paša- • tą, kurio užduotis butų tik tuoniom ragų šakom. Su-
gas tėvo politikai. Bet da- kiusi. kad jeigu vedę vyrai b^d taJ* of thw ktter. Af- jr ne Tojęįg organas,: žeistas ožys puolė medžioto- 
hurfinin Įnikti Fllirhtnc dirhn lui-fra oiti armiinn. tai if»s su. rtcr 1 ve recently gone j...bartiniu laiku Eiliotas dirba turės eiti armijon, tai jos su-jer »ii avė recenuy gone įsitikinimu, duotų ją. Nespėdamas daugiau
už tėvo kandidatūrą. nųs turės būti patys pirmuti-; through i could not concentmte mums pageidaujamų pasek- šauti, Metsak smogė ožiui1

Repubiikonai tikėjosi tu-, niai. and keep to the subject. mių. n-aivo iuninvn iruiKt Mu
1

rėsią kai’štą argumentą 
prieš prezidentą Roosevel- j no visą Roosevelto 
tą, kuomet jo sunus Eiliotas, 'ninku amuniciją.

Šitie pareiškimai sunaiki- “Well, once morc best of luck 
prieši- Į and here’s to seeing you soon.

“Your pnl Z.”

galvą šautuvo kulbe. Nuo 
Vėlesniais laikais atsiia- . usitrenkimo šautuvas išso- 

do kitokios rūšies lietuvybės vė ir užmušė |>atį medžio- 
skelbėjų,—tai radijaus pus- toją.

a
s ' A?-
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Naujienos iš Kanados
KAS DEDASI TORONTO 
LIETUVIŲ PADANGĖJ.

Lietuvos išgamų organo 
“L. Balso” redaktorius Yla 
savo pastabose 469 nr. pra
našauja apie A. Smetonos 
atvykimų j J. V. ir, porina: 
“Jo sutikimui rengėsi ne tik 
tautininkai ir klerikalai, bet 
ir naujienininkat Tai bus 
gražu, kuomet už vieno sta
lo sėdės A. Smetona, šimu
tis, Grigaitis, Stilsonas ii 
kiti.”

Galiu drąsiai užtikrinti 
“tavoriščių” Ylą, kad jo 
pranašavimą nusineš mar- 
gis ant uodegos. Kam kam. 
bet Ylai visai nepritinka že
minti A. Smetoną, nes kaip 
čia senai buvo, kai jis pats 
ragino Kanados lietuvius 
aukoti pinigus A. Smetonos 
ginklų fondui. Bet stebėtis 
netenka, nes visi diktatorių 
klapčiukai garbina diktato
rius tol, kol jie sėdi ant sos
tų. Taigi ir Smetonai nete
kus sosto, išsigimėliui Ylai 
jis pasidarė nebe “košer.” 
Bet Yla tokiais pranašavi
mais nesulaikys Amerikos 
ir Kanados lietuvius nuo ko
vos už demokratinę Lietu
vos nepriklausomybę. Todėl 
pranašavimas nereikalingas.

dis. Tuo tarpu visi žino, kad 
A. Smetona valdė Lietuvą 
nuo 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo iki 1940 m. vi
durvasario. ir tame laiko
tarpyje buvo net keli mėgi
nimai atsikratyti Smetoniš
ko režimo, bet niekas negel
bėjo. Smetona nebėgo net ir 
po to, kaip Stalinas prisiun
tė 20,000 raudonarmiečiu į 
Lietuvą. Jis išbėgo tik tada, 
kai “tovarišč” Dekanozovas 
atvažiavo su didžiausiomis 
jėgomis j Lietuvą, kad ją 
“išgelbėjus” nuo jos nepri
klausomybės. Tada Lietu
vos liaudis jau jokių teisių 
neturėjo, tai kaip ji galėjo 
išvyti Smetoną? Pagaliau, 
niekas nesmerktų pono De
kanozovo. jeigu jis, išvijęs 
A. Smetoną iš Lietuvos, bu
tų pavedęs Lietuvos liau
džiai sulyg jos nuožiūros 
sudalyti vyriausybę, kuri, 
be abejo, Smetonos šalinin
kų nebūtų įsileidus. Bet po
nas Dekanozovas atvykęs į 
Lietuvą pradėjo sauvaliauti 
daug aršiau, negu pats Sme
tona. Komunacių spaudos 
pranešimai, buk Lietuvos 
liaudis džiaugiasi Dekano
zovo suformuota Paleckine 
vyriausybe. yra begėdiš- 

. klausias melas.

Baleišis. kuris rašo: “Žemė. ra pasibaigę, net ir paragin-' 
amžinon nuosavybėn tų, ku- ■ ti nesistengia tuojau užsi- 
rie ią dirba. Mokesčiai už i mokėti už laikraštį.” 
daĄa pakelti, „uždirbamą i nžra žinoma, M
ita 8 htų dienai. Pazjmeti- kje administracijų nusi- 
m uiareiekiniai, kad “Kaune skundimai reiškia? Bet ki-i 
atpigo butai 11 ąetne am- Įoje vietoje redaktorius mė- ’ 
ztnon nuo^vyMn. Bend- skaityt0.
rai, del tų dviejų laiškų tono. ? b‘uk ..IietuviM visuomenė 
u-tarano galima neabejo- remia B, „ Atro.

^’ .^ do, kad J. Ylos galvelė pra- 
falsifikacija. ir da pusėtinai SIubuoti
kvaila. Abudu laiškai rašyti 
to paties falsifikatoriaus 
kuris, manoma, visai nieko 
nenusivokė apie Kauno bu
tus ir Stalino žemės “refor
mos” nuostatus. Kas liečia 
uždarbį, tai galima pasaky
ti, kad lito vertei nukritus 
iki 10 proncentų tikrosios jo 
vertės, dienos uždarbis sie
kia tik 80 lietuviškų centų 
nes dabar už 8 litus žmogus 
gali nusipirkti tik tiek. kiek 
piimiau už 80 centų. Jeigu 
“L B.” štabas tik tiek už
dirbtų, tai iis eitų dirbti kui* 
pas kapitalistą.

Matoma, “L. Balso” re
daktorius savo skaitytojus 
laiko labai mažo supratimo 
žmonėmis, nes kitaip jis ne
dėtų tokių kvailų laiškų.

“L. Balso” aimanos.
“L. Balso” administracija 

rašo: “Tenka pastebėti, kad 
nekurie* pastovus ir seni 
skaitytojai, gerai žinodami 
kad jų prenumeratos jau y-

Priešo Lėktuvams Apsilankius PAJIEŠKOJIMAI

ligamų isteriką.
“L. Balsas’ 470 nr. po ant

rašte “Nutilkit, Liotuvos 
valstiečių ir darbininkų iš-' 
naudotojų bernai,” štabis- 
tas visai iškrypsta iš žmo
niškumo ribų. ir tarp kitko 
sako: “Jei kas nori Lietuvai 
demokratijos, tas pilnai sto
ja už dabartinę Lietuvos 
santvarką, už demokratiš
kai rinktą liaudies seimą, 
kuris demokratiškumo at
žvilgiu yra milijonus kartų 
demokratiškesnių už buvu
sius pirmesnius.“ Tas pa
kvaišęs komunacis savo is
teriką taiko tiems, kurie sto
ja už demokratinę Lietuvos 
nepriklausomybę. Aš galių 
pasakyti, kad tas štabisto
antgalvis daug geriau tiktų -----------------------------------------
patiems komunaciams, nes SOVIETUOS MOKYKLO- 
kur didesnius valstiečių ir SE DA NĖRA SVETIMŲ

Vaizdelis iš Anglijos miesto, kurį bombardavo naciu orlaiviai.

darbininkų išnaudotojus ra
si, kaip komunaciai!

Žiežirba.

Pajieškau brolio JUOZAPO LAU
RINAIČIO ir draugo Jurgio Zaka
rausko, Kiaužerių kaimo, Smilgių pa
rapijos, Panevėžio apskr. seniau gy
veno Philadelphia, Pa. Yra svarbus 
reikalas, prašau atsišaukti. Kurie ži- 

; not jų adiesą, maloitEkit pranešti. <4 
Į Alphonse Laurinaitis
j 12304 So. Halsted st.. Chicago, III.
I----------------------------------------- -
J ARGENTINOS LIETUVIU ŽINIAI

Aš, Petras Simas, pajieškau savo 
į tėvo, Petro Simo. Jis paeina iš Biržų 
• apskr., Daujėnų vaisė., Daujėnų 
į vienkiemio. Žinome kad jis gyveno 
‘ Buenos Aires, Argentinoje. Yra svar
bus reikalas; prašau atsišaukti. Ku
rie žinot jo adresą, malonėkite pra
nešti. Peter Šimas (Gj

53 Houghton st., Hudson, Mass.

Aš, Zelma Fridenfelt, buvusi VVein- 
berg pajieškau mano giminių ir drau- 

; gų Lili ir Frank Zarecsų; pirmiau jie 
gyveno Lawrence, Mass., dabar neži- 

■ nau kur jie randasi. Prašau atsiliept, 
; turiu svarbų reikalą; kurie žinote 
i kur jie gyvena prašau pranešti jų 
i adresą už ką busiu labai dėkinga. < 1

Mrs. Zelma Friedenfelt 
' 3312 So. Union avė.. Chicago. III.

Jieškau darbo
Tik ką atvykęs iš Lietuvos jieškau 

: darbo ant ūkio. Galiu melžti karves 
, rankomis ir melžiamomis mašinomis, 
i ir moku abeinai ūkio darbus. Pagei- 
Į dauju dart>o New Yorko šteite arba 
artimai prie New Yorko arba Kana
doje. Kam reikalinga, prašau kreip

eis laišku. Vladas Kuzavinis <-) 
! 4443 So. Wood st. Chicago, III.

MIRĖ ZOSĖ ULINSKIENĖ. 

Spriagfield, III.

Literaturka ir Sūnų Draugi
ja esančios lietuviškos.
Yla savo pastabose daro 

priekaištą K. L. Tarybos vi
ce sekretoriui už pareiški
mą, kad visos lietuviškos 
Toronto organizacijos yra 
prisidėjusios prie minimos 
taiybos. Kas liečia Šuninę, 
tai galima pasakyti, kad jo
je yra nemaža gerų lietuvių, 
tik, deja, jie nesugeba apsi
valyti nuo Stalino agentų, 
kurie kontroliuoja visą 
draugiją, ką liudija ir tas 
faktas, kad leidžiamas Sta
lino agentų “L. Balsas” ne 
tik organuoja Šuninei, bet ir 
visas jų štabas Šuninės pa- 
talposna susikraustė. O kas 
liečia literaturką, tai jos visi 
nariai priklauso tai pačiai 
Šuninei. Jie ir yra visa ne
laimė Šuninei, nes būdami 
patys tautos išgamomis, jie 
nustelbė ir Šuninės varda.

J. Yla ragina Kanados lietu
vius būti išgamomis.

Tame pačiame “L B.” 
469 nr. Yla savo pastabose 
rašo: “Daug Kanados lietu
vių susirūpinę registracija, 
kad tapti Sovietų Sąjungos 
piliečiais.” Štai tau, komu- 
naciškas “malonumas.” Vie
noje vietoje sako, kad Lie
tuva turi savo “teises, demo
kratiškiausią santvarką.” o 
čia jau ragina tapti Sovietų 
Sąjungos piliečiais,. nęs ki
taip negalėsite grįžti į savo 
gimtąjį kraštą! Ką tai reiš
kia? Argi ne tai, kad Lietu
va yra pavergta Sovietų Są
jungos imperialistų? Hitle
ris dar tokių pasityčiojimų 
nepraktikuoja su užgrobtų 
šalių žmonėmis, kaip J. Sta
linas.

KALBŲ. I
x : Spalių 1 d. po sunkios ligos

SSSR komisarų taryba mjrg Zosė Ulinskienė, po tėvais 
pneme nutaiimą del sveti- Leonavičiūtė, sulaukus 50 metų 

kalbų mokymo vidurinė- amžiaus. Atvyko į Ameriką 
se ir aukštosiose sovietų mo.i 1912 m brol! 
kyklose. Tuo nutarimu vie- t.ia kurjs Pa„
nos is svetimų kalbų (vokie- j .. . hik ištekėio už Jur.

įtarui prasidedant, Kana- PRANCŪZAI DŽIAUGIA-
Ž^km^K SI NACI v NEPASISE, gi m. visore^-'^SS^^

tuniaus išshisti Antrliion KIMAIS. 86 federatyvinių lespubllkų Įjaipg savo dienas. Velionė 1
mokyklose

Anglijos Lakūnai Ruošiami Kanadoje

tuojaus išsiųsti Anglijon. lc^uul,I^ baigė savo dienas. Velionė Leo-
Bet Anglijos vyriausybė, Vokiečiai okupantai gra- *knd i navičiutė-ulinskienė iš
nujausdama kad šis karas sina uždarysią visus teatrus „Hklan^mosI ietii’vre vidu iLietuvos Spalių kaimo’ Bab- 
gah užsitęsti keliatą metų ir Paryžiuje, jeigu franeuzai rin^^okyklo^vi^da bu' tų Kauno apskr‘ Paliko
kad 1 vyrą, 3 sunus ir dvi brolienes;

‘ Rbeumatizmas Nugalėtas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Greitai ir pasekmingai išgydo skau
dančius muskulus, sustyrusius sąna
rius ir visokius Rheumatiškus skaus
mus. Deksnio mostis yra pripažinta 
geriausia gyduole nuo rheumatizmo 
po visą pasaulį, nes jau tūkstančiams 
pagelbėjo; pagelbės ir jums, arba pi
nigus grąžinam. Kainu tik 85c su pri- 
siuntimu. Siuskite užsakymus adre
su: JOHN M. STASSEL («>

406 Back SL, La Porte. Ind.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (43)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa.

175 Akerių Farma
Pilnai įrengta, budinkai. gyvuliai, 

farmos įrankiai, derlius tik stok ir 
gyvenk bile žmogus kuris myli far- 
meriaut. Kaina $2,500.

Antra farma Michigan Valstijoj, 
40 akerių, ant gero kelio. 2 mylios 
nuo miestelio; visa dirbama. 3 akeriai 
miško, stuba ir barnė. ir kiti budin-lakūnų velkes labai nesiliaus reiškę džiaugsmo vo vienos svetimo* > -__ - •• ............  —_____ _

daug, pasiūlė Kanadai šitų pamatę judomuose paveiks- r H gyvena Brazilijoj’ ° ant V”’- M™ Norint daugiau
lakūnų nesiųsti, bet palikti luose, kain anglai bombar- ♦ it • lpo rutinos, ir ki-i chicagoje. Brolis Kazys mi- mfyrmacijM, kteusk.t. <
juos kaip instruktorius nau- duoja Vokietiją. Franeuzai skoHškieii n“kulturtXe 86,11(1 111 Prigufei° kataIikl
MSSS"“ ™ •Taip ^žiaugi^i; '*d^ S iki k»;—■

P - bos griauna \okiecių mies- ^^ rengiasi įvesti vie-;

Mrs. Z. Adams, Berlin, Md.

Pernai karai prasidėjus, tus.
Kanados karo aviacijoj bu-! -----------------
vo 450 karininkų ir 4.000; ANGLŲ-ITALŲ MUŠIS 
kareivių, šiandien Kanadoj s ANT JŪRIŲ.
aiaU k«riosSkft«! Mussolinio valdžia pasi

nos svetimos 
mą!

kalbos moky-

; susivienijimui, palaidota Kalva- FARMA
rijos kapinėse Springfielde. Lai Augint vištoms ir kiaulėms, tik 46 

į būna musu amžina atmintis.

RAUDONIEJI OKUPAN
TAI UŽĖMĖ MOKYKLAS.;

- i

minutės važiuot nuo Bostono. 3 rui
mų stuba, dvi kiaulės, arkliai. 36 ak- 

V. Leonavičienė, rai žemės. Kaina tik $1,500. Klauskit
________________ po 5 vakarais. Chas. A. Strother

147 Marcella st.. Roxbury, Mass.

Kas išvijo A. Smetoną 
iš Lietuvos?

Komunacių organas “L. 
Balsas” mėgina įtikinti Ka
nados lietuvius, buk A. Sme
toną išvijusi Lietuvos liau-

“L. Balsas” mulkina savo 
skaitytojus.

“L. Balso” 470 nr., kur 
telpa “laiškai iš Lietuvos,” 
po pirmuoju pasirašo J. Ol
šauskas, kuris rašo: “Butai 
atpigo, elektra atpigo, mo
kesčius sumažino. Teatrai 
ir kinai visai pigus.” Antrą
jį laišką pasirašo Antanas

Ugniagesių Darbas

Mussolinio valdžia
25,000 paruoštų ar da tebe- ^muši’^^ame* • Raudonieji okupantai už-j
ruošiamų lakūnų. Iki šių me- į.is ,ies Maltos šia Mušis'ėm® Kaune netik vi?ui Re' i 
tų pabaigos busią jau 7,000 “J“*™*“* taUn ,eEn‘us namus bet susibaus- 
instruktorių ir 36 aviacijos bX mk^kad « ! mokyklų patalpas,
mokyklos. Skraidymo kur- į P , . , . i Prasidėjus dabar mokslo
sas tęsiasi 26 sąvaites. Nau-1 anj'a! metui, mokiniams neliko
jokai rašosi savo noru. Jie W 3. “L™ patalpų, todėl į vieną buvu-'
turi but visiškai sveiki ir nuo K^ei^driMu^iiiio lai’ sios “Saulės” gimnaziją su-
18 iki 28 metų amžiaus. Vi- ka? J«{g«kl« Mussoiimo im- - .....................
sų pirma jiems duodamas Y?1
4 sąvaičių bendro mokslo įle blan^len Jau gulėtų juuų 
kursas. Per tą laiką jiems <luSne- 
aiškinamos aviacijos taisyk-; pAtue vnn
lės, skraidymo teorija, ma-
tematika ir oro ginklai. Per, ŠVEDIJOS ORLAIVIŲ. 

il?itą kursą turi paaiškėti, ku-1 Praėjusį pavasarį švedi-

grūsta net 19 visokių klasių.'
Sveikata—Brangiausis 

Turtas.
NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekenteldte bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami sų 
Pain-Expel!eriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Tcdėl neati- 
dė’iodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pa:n-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expeilcrio su inkaru ant dėžutės.

Parsiduoda Farma.
15© akerių geriausios žemės, 10 

kambarių stuba, barnė, 28 karvės, 
arklių, vištų, ūkės padargai, vežimai, 
arti miesto. Už viską $5,500. Įmokėt 
$1,500—bar genas. (2)

J. H. KIEMAN.
Saratoga Springs, N. Y.

................. t

Vaizdelis parodo ugniagesius nuimant kopėčiomis savo 
draugą, kuris apalpo ant degančio stogo. Nuotrauka pa
daryta gaisro metu San Erau’ isoos mieste.

riai aviacijos šakai naujo- jos valdžia užsakė Ameri 
kas geriau tiks: skraidymo, koje 300 orlaivių savo armi- lietuviškai, angliškai
šaudymo, ar stebėjimo. Tuo- jai. Dabar tie orlaiviai jau h J s "gydo ir kaip reikia vartoti', 

met prasideda jau speciali; gatavi ir turėjo but i&iųsti,
zacija, kuri tęsiasi vienoj bet Washingtono vyriausy- Kaina su prisiuntimu $1,00. Pinigus 
mokykloj 7 .stĮvaites; po ta liepė juos sulaikyti ir pa- gjggj uS AdŠ’o 

t septynių sąvaičių studentai imti Amerikos armijos rei-
yra siunčiami per visas ki- kalams. 
tas aviacijos mokyklas. Ir
po 26 sąvaičių jie turi but 
paruošti aviatoriai. Jie turi 
mokėti jau netik gerai skrai
dyt, bet turi mokėt ir bom
bas mėtyt, šaudyt, fotogra
fuoti, stebėti ir radiią ope- 
įuoti. Turi but susipažinę su 
visais aviacijos instrumen
tais ir turi mokėt juos val
dyti. Kiti gi tuo i>ačiu laiku 
mokinami nuo žemės priešo 
orlaivius šaudyt.

‘ šiomis dienomis į vieną 
Kanados uostą atėio laivas 
ru jaunais vyrais iš Austra
lijos. Visi dabar jie mokina
si aviacijos. Kito laivo su 
jaunais savanoriais laukia
ma iš Naujosios Zelandijos.

MEDŽIOTOJAI RADO 
TEISĖJO KŪNĄ.

Du ančių medžiotojai iš 
Detroito rado teisėjo Rober- 

; to E. Sage kūną. Jis buvo 
i kaltinamas žmogaus užmu
šimu ir paskutiniais laikais 
prapuolė.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliueionieriškos, tautiš
kos, hunioristiškos ir laisvamaniškos.
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojiniarris, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston.........................25c.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska
noti, krinta, vartok 

ALENANUER’S 
SHAMPm 

50 centų už Įninką ir 
ALENANDER'S

STIPRINANTI TONIKĄ.
50 centų už bonką. Prisiunčiant 

ir per paštą.
ALEXANDER’S CO.

414 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

L I 1

popierini
PAUL MIKALAUSKAS 

248 W. Fourth St- S«. Boston. Ma»s.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

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

BROCKERT BREWING CO., hc.
TEI£FONAS SI LAFAYETTE ST„

WORCESTER. MASS.

KURIE NORIT TIKR: 1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptu, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Motery Skvrius. Kaina ll.no.

Reikalaukite: “KELEIVIS”.
JM W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

Karas Europoje

NAUJIENOS"
1739 South Kalstei Stesst 

onckooą-----------
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Moterims Pasiskaityt
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M. MICHELSONIENfi.

KINIJOS DIDVYRĖ.

“Readers Digesf piešų 
kaip iš orlaivio, kuris aną 
dieną buvo sustojęs Chung- 
Kinge. Kinijos sostinėj,. išli 
po sudžiuvusi. raiša, apie 6i 
metų moteris. Ji ėjo pasi 
remdama lazda ir išrodė la 
bai nuvargus. Ją pasitiko ii 
gėlių bukietu apdovanojt 
pagarsėjusi generolo Čiar 
Kaišeko žmona. Joms ei 
nant, mažos mergaitės bars
tė gėles po jų kojų, o kari 
ninkai saliutavo. Tą pati va 
karą šitai moteriškei pager
bti buvo surengtas dideli 
bankietas. kuriame dalyva 
vo daugybė didžiūnų, kari 
ninku ir valdininkų. Visi jie i 
reiškė jai didžiausią pagar ! 
bą, gyrė jos drąsą ir dėkoje 
už jos pasiš\entimą ir para i 
mą. Madama Čian Kaišei i 
savo pasakytoj kalboj pa- < 
reiškė, jog Chao Yutang ! 
arba “Mama Uodė,*' šian i 
dien yra gaišiausia ir drą 
šiaušia moteris visoj Kini 
joj. Visi tam pritarė karšti 
delnų plojimu ir atsistoji 
mu.

Chao Yutang gavo “Ma
mos Uodės” vardą dėlto 
kad ji visada mokėjo įsigau. 
ti japonų tarpan ir vienokir 
ar kitokiu budu jiems Įgilti 
pakenkti.

Tą pačią sąvaitę. kai Ma 
ma Uodė lankėsi Chung 
Kinge, japonų karininkai 
paskyrė 50.000 venų už jot 
galvą. Jie Įsakė ją suimti i: 
ant vietos sušaudyti.

Ši šluba, lėtai ir švelnia' 
kalbanti apysenė Kinijos 
patriotė pradėjo vesti save 
kovą prieš japonus da 1931 
metais, kuomet jie užėmė 
Mandžuriją ir tuoj pradėję 
žudyti ir visokiais budais 
persekioti užkariautus ki
niečius. Matant tokią netei- 
svbe ir skriauda savo vien-• 4- 4
genčiams. Mamoj Uodėj gi
mė didelis kerštas ir neapy
kanta užpuolikams. Ji nuta
rė kiek galint jiems atsimo
kėti. Pilniausia ji prikalbi
no du savo sūnūs ir keturis 
jų draugus studentus. Slap
ta pasiskolinus dešimt kara
binų. ji nusiuntė juos Į kal
nus iš pasalų šaudyt i japo
nų kareivius. Ji pati gi lei 
dosi jieškoti daugiau sava
noriu.

Nors baisiai kankinami, su- 
mtieji visgi nepasakė, todėl 
juos visus vidury miestelio 
udegino ant laužo. Bet vė- 
iau atsirado 3 išgamos, ku- 
ie už pinigus apsiėmė iš- 
luoti Mamą Uodę. Jie nusi
vedė 50 japonų kareivių ir 
rarodė ją. Ji gynėsi, vienok 
ai nieko negelbėjo — likos 
uimta ir pastatyta prieš teis- 
ną. Nušlubavus prieš japo- 
įą teisėją, ji mandagiai nu- 
enkė prieš ji galvą ir tykiu, 
^velniu balsu tarė:

“Ponas teisėjau, aš esu 
ena. silpna ir raiša moteris, 
nenkų spėkų ir sveikatos. 
Vrgi aš atrodau Į pagarsėju- 
ią maištininkę, kuri vado
vauja sukilėliams? Aš sa- 
;au, kad aš ne ta, aš nekal- 
a.”

Teisėjas linktelėjo galvą, 
yg sutikdamas su jos žo- 
Ižiais. vienok skundikas 
n-isispyręs tikrino, kad ji 
ikrai veikia su maištinin
kais.

“Aš nesu išėjusi iš savo 
įamų nuo paskutinės ryžių 
parodos,” ji teisinosi: “vie
lok mano ausys yra daug 
rirdėjusios apie tris kinie
čius, kurie už pinigą tamau- 
ia abiem pusėm. Jie netik 
uteikia abiem pusėm infor

macijas, bet dar ir sufabri
kuoja kaltinimus.”

Naujas Išradimas Žiemos Šalčiams

Šveicarijos inžinierius išgalvojo naują aparatą kūno apšildymui žiemos metu. Ūkiamoje 
uždegta žvake teikia šviesos nakties laiku ir tuo pačiu laiku duoda šilimos per tam tikrą 
juostą.

Katalikams Draudimuos Knygos.
Prieš mane guli pilkais kai ir mokslininkai — B.

i apdarais, vidutiniško for- 
! mato 508 puslapiu kn; 
į Tai garsusis “Index Ii

Kroče, Tenas, Prudonas, Re- 
nanas, Bekarija, Dž. Bruno. 
H. D’Alambertas, Darvinas.

įum” — katalikams uždrau-; Banke ir kiti. 
sta skaityti knygių grasas, į viaų iažytojy i„dek-

p<w »
metais v atmano vaistvoeje. mas kiekvienam katalikui 

j Su keistu jausmu vartau ’ yra susijęs su sunkia nuodė- 
aš šitą knygą — kiek daug;me; kai kuriais atvejais In- 
netekčiau, jeigu pasiduo- i dekso draudžiamas knygas 
čiau šitos knygos draudi- = skaitąs katalikas tuo pačiu 
mams. šimtai, tūkstančiai • jau susilaukia ekskomuni- 
įžymiausių pasaulinės lite-! kos — išmetimo iš tikinčiu- 
raturos veikalų liktų man Į jų tarpo.
neprieinami ir uždrausti; Yra dar daug rašytojų ir 
skaityti, jeigu bučiau ištiki- veikalų, kurių vardų jus vel
nias katalikas. Didžiausi pa- — - - - -
šaulio protai atsidurtą už
mano pažinimo ribos, jeigu 
aš susilaikyčiau skaitęs tai, 
ką draudžia katalikų bažny
čios kanonai.

Aš jau nebekalbu apie tas 
knygas, kurių negalėčiau 
skaityti svetimomis kalbo
mis. Bet beveik pusė geriau 
šių verstinių knygų lietuvių 
kalba taip pat butų man už 
draustos, jeigu laikyčiausi 
to šventojo indekso.

Štai, knygų lentynoje ma 
tau V. Hugo “Vargdienius'
(“Sakalo” leidinys). Doram 
katalikui šio veikalo nevalia 
skaityti. Nevalia skaityti ir 
kito, taip pat lietuviškai iš
versto. garsaus V. Hugo ro
mano, “Paryžiaus katedra."»»

Dienos Klausimas
Nepersenai Lietuvos Mo-

. tiki visokiems pažadams,; teriškei kulką Į galvą, ir ją kytojų knygynas išleido gar-
______  ! tie nusivils. Per dėsėtkus užmušė. Po to Jurkaitis at- saus rašytojo Balzako romą-

Visų Amerikos žmonių met« Pr¥, rinkimus męs; statė revolveri sau į kaktų ir jų^‘Trisdešimties metųi mo- 
“Įtardink juos! sušuko akj-s nukreiptos i Europos ies2mi; KįrdW grąžiusių sove tnskartus. Šių anų ra- tęns

teisėjas, “o aš tave už tai ka,a. o ypač Amerikos lietu-i PO nnkimtj ir sant j.s dar buvo gyvas, bet tikimi katabkai netan
viai lahai tnn domisi rio ve^ buvo senos bėdos. į daktarai neturi jokios vii- nei prisiliesti pne sios Kny-

Mes dar neužmiršome' ties, kad jis pasveiks. Po Į- gos, nes visi žymiojo francu- 
neužmir- j vykio Jurkaitis buvo pagul- ?ų romanisto veikalai yra 

Hooverio, ■ dytas Bridewell kalėjimo. indeksuoti.
kuris buvo nuvedęs visa šąli ligoninėje. į O gal jus norėtumėt ką
i didžiausia suirute. Roose-

iepsiu paleisti!

mečius, kurie ją išdavė ja- simas. Galima manyti tiek: 
ponams, tarė: jeigu Anglija laimės karą,

“Tie!” tai Lietuva gal ir vėl atgaus
Išdavikai taip nustebo, savo nepriklausomybę? ir 

kad susimaišę nežinojo kaip dabartiniai Lietuvos uzgro- 
teisintis. Stačiai liko be bai- bikai turės nešdintis lauk, n 
so. Teisėjas liepė juos tuoj gal dar turės atlyginti Lietu- 
-ušaudvti vai uz padarytas skriaudas.

Mama Uodė, taip netikė- kal?
:ai išsigelbėjus, tuoj pabėgo J0.”8??1,1.1 ’tafiski fašistai,
ir pasklėpė kalnuose tarpe <al net,k. Lletuva- b«‘ >r vlsa 
savo pasekėju. Pamatę savo Eu™"a bus Įkeista, 
klaidų, japonai nusiuntė Temydami ir sekdami Eu-
5.000 kareivių ir 300 aero- ropos Įvykius. mes neturime Todėj bals5okįrae už Frank- 
olanu, kad sunaikintu ja su užmiršti ir savo naminių 
visu jos lizdu. Bet ji neteko reikalų: tai busiančių prezi- 
:ik 17 vyrų, o su kitais lai- dento rinkimų. Jau liko tik 
mingai pasislėpė kalnuose, kelios dienos iki rinkimų, o 

. . .ar mes jau esame tikrai su-
Šiandien kiekvienas ja- pratę ir nusistatę už kuri 

ponų policistas ir šnipas turi kandidata atiduosime savo

veltas paėmė valstybės vai
rą pilniausioj netvarkoj. Ir 
po valiai atstatė normalią 
šalies padėt}. Dabar, kai jau 
viskas atbudavota. ir vėl 
peršasi Hooverio partnery s 
—republikonas VVillkie. Jis 
žada “visko.” bet tik žada. 
Mes atmename Hooverio 
laikus, ir matome pono 
Roosevelto atliktus Ameri
kos žmonių naudai darbus. 
Todėl balsu
liną D. Rooseveltą

Kūjų Vincas.

Iš Pėdžių nelaba: jos atvaizdą, bet ji vienokiu balsą? Tie, kurie moka pro- 
ar kitokiu budu vis pro juos tauti savo protu, supranta- 
prasprunka. Kartais ji nu- ma, jau žino iš netolimos 
duoda neregę, kartais be- praeities patyrimų, kad per

kas klausė jos: bet kai vie 
ną naktį ji viena nudėjo du 
japonų sargu dviem gera' 
nutaikytais šūviais, jos pase. protę arba elgeta, 

* kėjų. skaičius pradėjo spar- 
Tą pačią naktį

šiuos rinkimus reikia bal-

KRUVINA TRAGEDIJA 
TARP CHICAGOS 

LIETUVIŲ.
Kazys Jurkaitis nušovė savo 

žmoną ir suvarė 3 suvius 
savo kakton.

Kaip praneša “Naujie- 
lietuviu

___________ j nors iš E. Zola, A. Franso ar
LOS ANGELES. CAL. ! Meterlinko raštų? Kai kurie 

■ • 4.. • • - LJ garaių rašytojų veikalai
Lietuviai turėjo rankdarbių yra išversti ir lietuviškai, 

parodą miesto muziejuje. Tačiau, imdami į savo ran- 
Mes, Los Angeles lietu- kas šių rašytojų knygas, ži- 

viai, šią vasarą turėjome į-.nokite, kad pagal katalikų 
vairių rankdarbių parodą, l bažnyčios kanonus darote 
kuri prasidėjo liepos 5 d. ir. didelę nuodėmę, nes visi šių 
tęsėsi iki rugsėjo 1 dienos, žymių rašytojų veikalai yra 
Paroda buvo miesto muzie-! uždrausti skaityti katali* 
jaus rūmuose ir susidėjo iš kams.
Lietuvos istorinių paveikslų, j Puslapis po puslapio aš 
piešinių, drožinių, nertinių, sklaidau Indeksą ir matau 
audinių ir kitokių dirbinių, i jame draudžiamus katali- 
Daug daiktų buvo atvežta iš kams skaityti žymiausių pa- 
Lietuvos, o kiti buvo pada- saulinių rašytojų, filosofų, 
ryti musų lietuvių jau čia mokslininkų raštus ištisai ar 
pat, Los Angeles mieste.• kai kuriuos svarbesniuosius 
Viskas buvo labai gražiai jų veikalus. Štai eilė vardų,

ui jieškosite Indekso pusla
piuose, bet kurie taip pat 
griežtai draudžiami skaityti, 
kaip ir jame pažymėtieji. 
508 puslapių butų aiškiai 
per maža surašyti visam 
tam, kas pasaulinėje litera
tūroje yra priešinga katali
kybės dogmoms. Katalikų 
bažnyčios kanonai numato 
ištisą eilę kategorijų, pagal 
kurias knygos automatiškai 
patenka draudžiamųjų tar
pan, nors jų vardai ir neįra
šomi Indeksam Tai vis “be
dieviškos,” “nekatalikiš
kos,” bažnyčios dogmoms 
prieštaraujančios knygos, 
bet jas išmetus iš pasaulinės 
literatūros, tur but, maža 
kas joje beliktų...

Užleidžiu Indeksą su aiš
kia užuojauta katalikams— 
kas jiems, vargšams dvasio
je. ir beskaityti, jei viskas 
draudžiama?! Atsimenu, su 
kokiu pasigėrėjimu, su ko
kiu žavesiu esu skaitęs dau
gelį tų veikalų, kurie drau
džiami Indekso. Ir džiau
giuosi, jog tuo pačiu gal jau 
senai esu ekskomunikuotas, 
nes vien dėl uždraudimo 
skaityti V. Hugo. Teno, 
Russo, Heinės, Flobero, Zo
la, Tolstojaus knygas nebe
norėčiau ir nebegalėčiau nei 
vienos dienos būti kataliku. 
Juo ir nebesu. Bet pasakyki
te, ar daug yra kad ir pas 
mus tokių katalikų, kurie, 
pasirinkdami skaityti kny
gas, ištikimai laikosi Indek
so draudimų? Viduramžių 
nuostatai šiandien tebėra tik 
negyvas palaikas, į kuri pra
deda nebekreipti dėmesio 
net ir davatkos.

“L. M.” K. Koiaakas.

Išmokt AnfKikai.

sutvarkyta
pažiūrėti.

Parodos

ir malonu buvo 

atidarymo metu

kurių kiekvienas reiškia iš
tisą epochą literatūroje, fi
losofijoje ar moksle, bet ku-

Ji yra tikra Kinijos duktė, suoti už dabartinį musų pre- 
Ji naikina priešą kaip tik ji zidentą poną F. D. Roose- 
įmano. todėl ją ir gerbia vi- veltą.
sa Kinija. Jos vardas jau už- Bet tie. kurie neprotauja 
sipelnė vietą Kiną istorijoj ir viską urnai užmiršta, bet 

' carpe garbės didvyrių. i —

nos. Chieagos » i-* /*^i_ • . •vartale Bridgeporte perei-j šokių. Choristai

Los Angeles lietuvių choras rie yra pasmerkti katalikų 
padainavo ir pašoko keliatą {bažnyčios: filosofai — De-, • a. •'*'1 * 1 * _ • A. • i Z 4 - f* TT X-

ciai augti
prisidėjo 100 naujokų. Išėję 
į kalnus jie uo žeme įtaisė 
ligoninę ir maisto bei amu
nicijos sandėlius.

Be kelių tūkstančių sava
norių. kartu su ja slapstosi 
kalnuose ir puola japonus 
jos 75 metų vyras, du kole
giją baigę sūnus ir duktė.
Atviram mūšy jie nedaug ką 
reikštų prieš gerai išlavintą, 
japonų armiją, bet užpulda-! 
mi netikėtai jie daug ne-j 
smagumo ir nuostoliu prie-! 
šui padaro. Mama Uodė ir į 
jos partizanai yra tikras ’ 
kaulas japonų gerklėj, todėl 
jie ir deda didžiausias pa
stangas kad ją kaip nors su-įdonu pipin, (cayenne). 
gavus.

Sakoma, kad Mama Uo- Grybus nuvalyk, supiaus- 
dė ir jos savanoriai jau yra tyk ir sudėk į verdantį van- 
užmuše 5,000 japonų, atėmę aem. Virink apie 10 minutų 
6,000 karabinu, 150 kulka- dažnai pamaišant, kad ne- 
svaidžiu, 230 tioku ir 100.- prisviltų. Išvirtus grybus 
000 visokių šovinių. Belais-1 pertrink per sietą arba šū
vių jie neima, nes neturi kur j malk mašinėlėj,, užpilk ūk
ių dėti ir kuom maitinti, to- sus$> sudėk prieskonius ir 
dėl visus suimtus japonus pavirink 30 minutų. Supilk į 
tuoj ant vietos nudeda. Sa- karštus sterilizuotus stiklus 
viskiu jie neteko apie 700. «’ greitai uždaiyk.

KEČIUPAS IŠ GRYBŲ. 1

1 pekas grybų.
2 puodukai uksuso.
1 puodukas vandens.
2 šaukštai druskos.
2 šaukštai sausos muštar- 
dos.
1 šaukštas cinamono.
12 šaukštuko trintų gvaz
dikėlių.

šaukštuko trintų mus
katinių žiedų (mace).
Uj šaukštuko trintų rau-

1934 metais japonai buvo 
užpuolę Mamos Uodės kai
mą, suėmė 5 žymiausius to 
miestelio vyrus ir baisiai 
kankino norėdami iš jų iš
gauti. kuri kinietė yra žino
ma kaip “Mama Uodė.”

Kl'NIGV CELIBATAS.
—Išaiškinta kuniffų oepatystės Is-

puolimas. Šia knypa turėtu porskai- 
torija,. pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterjs. 
dukteris ir mylimosios nepapulta į 
tekią kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., »uli«tuvino 
Ferdinand de Sanngitia. .......... 25c.

GRAŽI SKRANDA

Viena Hoilyw«od9 artisčių ro
do vėliausius mados skrandą iš 
sabalų kailiukų. Ji kainuoja ke
lis tūkstančius doleriu.

t« savaitę buvo baisuiTatai- į buvo ansi.-engę lietu™ tau- 
irkai tinials kostiumais. Progra-

amžiaus lietu- visiems labai patiko.
Programai pašibaigus ir 

parodą apžiurėjus, muzie
jaus salėj svečiai buvo pa
vaišinti lietuviškais gruz- 
džiukais ir saldžia arbata.

Los Angeles lietuviai la
bai džiaugėsi, kad jiems pa
vyko gauti vietą savo paro
dai miesto muziejuje, peri 
kurį pereina tūkstančiai vi-i 
šokių tautybių žmonių ir vi- ’ 
si turėjo progos pamatyti 
musų liaudies kūrybą. Sve
timtaučiai ypač domėjosi į 
audiniais, kurie buvo austi j 
Lietuvoje naminėmis stak-1 
lėmis. !

Parodos surengimu rūpi
nosi bendras lietuvių komi
tetas, bet daugiausia darba
vosi Dr. Nykunas, kuriam 
priklauso už tai didelis ačiū.

tikimas. Kazimieras Jurkai
tis. 50 metų 
vis, nušovė savo 42 metų 
amžiaus žmoną Veroniką, o 
paskui suvarė 3 revolverio 
šuvius į savo kaktą.

Šitos baisios tragedijos 
smulkmenos tokios:

Trys sąvaitės atgal Kazi
mieras Jurkaitis ir jo žmona 
Veronika Jurkaitienė persi
skyrė. Ji apsigyveno adresu 
2724 Emerald avenue.

Spalių 15 vakarą Jurkai
tis atėjo į jos butą, gal norė
damas taikintis. Kilo smar
kus ginčas, grąsinimai, ir 
Jurkaitienė užsirakino savo 
miegamajame kambaryje. 
Ji gal žinojo, kad jos buvęs 
vyras buvo apsiginklavęs.

Jurkaitis išlaužė kamba
rio duris, ir paleido du re
volverio šuvius. Jurkaitienę 
sunkiai sužeidė, bet ji dar 
turėjo šiek tiek spėkų, ir iš
bėgo į gatvę. Ten Jurkaitis 
šovė dar kartą, ir suvarė mo-

T.vtialnm Ligue ir kaip nuo Jų apa 
goti. Parašė D-ras P. Matulaitis. Ast
ra. peržiūrėta ir

........

HETVVHJ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mekytb 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbas
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA >1.00.
DR. D. PILKA, 828 €•!«■*«• Ava^
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kartas, Bergsonas, Kantas, 
Paskalis. Spinoza ir kt; ra
šytojai — J. J. Russo, Volte-! 
ras, Heine, D’Anuncio, Ad. 
Mickevičius, L. Dode, Flo- 
beras. Ada Negri, Diumas ir 
šimtai kitų; literatai, istori-

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikniMjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie. 
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis, 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo Raikant, važiuojant kur nors, nu
ėjus kmatavin, pae daktarų, pas bar- 
zdadratj, paa kriaučių ir tt. Su fone- 
:ižku tžtarimo ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Mieheleonas Pusi.-M.............. 38c.

iv. 
akta.

kaip buvo nukirsta 
Jonui galva. Drama viename 
pnaŠyta ąarraua anglų rasti-

SIELOS
BALSAI

per-
ŽSe.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.Krjtz paptmšta dazReBz g^ahmaCą ęzfldę paveikslų, 

223 iMBlapią dydita, apie 1M įtaririą pffią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RIMŲ EILfiS:

TAUTRKOS, SBIMYNIiKOS IR DARBININKKKOS 
TIKRAI ORAM IR TURTINGA RIUŲ KNYGA.

KAINA UR 21AA 
A«dtaw apdM«b 9L2L

tame konveite, 
retų ir

geriausia 
Oeslog paprasta- -KeleivL’’ ad-

"KELEIVIS”
Z83 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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ŽINIOS iš LIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Atsargumo Pamoka

BOLŠEVIKAI GRASINA
LIETUVOS ŽMONĖMS
AŠTRIOMIS BAUS

MĖMIS.
Sovietiškos Lietuvos ko

munalinio ūkio komisaras 
išleido įsakymą, kuriuo ei
nant visuose pirmaeiliuose 
ir antraeiliuose miestuose, o 
taip pat ir visuose mieste
liuose. kuliuose yra vals
čiaus savivaldybės būstinės, 
visų namų savininkai ar val
dytojai turi suteikti žinias 
apie namus. Žinios turėjo 
būti suteiktos iki rugsėjo 30 
dienos vietos burmistrams ir 
viršaičiams. Už žinių nesu
teikimą. už pavėluotą jų 
padavimą arba už neteisin
gą tam tikslui skiriamų la
pų išpildymą namų savi
ninkai ar valdytojai “bus 
griežtai baudžiami.”

Komunalinio ūkio komisa
ras dabar renka tiktai ži
nias apie namus, grasinda
mas griežtomis bausmėmis. 
Surinkusi jai reikalingas ži
nias, sovietiškosios Lietuvos 
vyriausybė, matomai, pa
skelbs ir namų nacionaliza
ciją, kaip tai jau padaryta 
su žeme.

ATVYKĘ KAUNAN PA
ŠALPOS, VARGDIENIAI 
GALI GAUT TIK ŠPYGĄ.

Bolševikiškas Lietuvos so
cialinio aprūpinimo komisa
riatas praneša piliečių ži
niai, kad jie nevyktų iš pro-

* “ į Kauną —-*~-s 
pašalpų, 
panašiais

Jų reikalai tą pačią dieną 
negalį būti patenkinti, to-; 
dėl. neturėdami lėšų, tokie) 
piliečiai atsiduriu sunkioje! 
būklėje, kreipdamiesi pašai-; 
pų grįžti atgal ir panašiai. )

Komisariatas praneša, kad i 
atyykusiems iš provincijosi 
piliečiams jokios pašalpos i 
nebus mokamos: nei pragy- j 
venti Kaune, nei grįžti at-' 
gal. ’

Žadėjo Lietuvos vargdie- i 
niams rojų ir laimę, o dabar’ 
nei pavalgyt, nei nakvynės! 
jiems nėra. Vietoj bolševi- i 
kiškos laimės, pasirodė tik! 
bolševikiška špyga.
PUSPADŽIAI KAINUOJA I 

JAU 15 LITŲ. !
Sovietų Lietuvoje nebe-’ 

galint gauti odos, nepapras- > 
tai pasunkėjo batsiuvių dar-’ 
bo sąlygos. Todėl už puspa-'

Štai gerai iliustruota pamoka tiems automobilistams, kurie mėgsta su traukiniais lenkti- 
niuotis. Gali but, kad žmogus, kuris čia žuvo, lenktynių nenorėjo, o buvo tik neatsargus, 
bet rezultatas buvo tas pats. Jis važiavo skersai gelžkeli. Traukinys pagriebė jo vežimą ir 
nunešė pusę mylios. Tai atsitiko anądien ties Babylon, N. Y- 70 metų amžiaus savininkas 
buvo užmuštas vietoje.

IŠ 26,526 ŪKININKŲ 
ATIMTA ŽEMĖ.

VYSKUPIJOS RUMUS 
UŽĖMĖ STALINO 

KARININKAI.
Iš Kauno gauta žinių, kad 

Arkivyskupo Rūmai dalinai 
yra rekvizuoti. Apatinis 
aukštas yra užimtas Kauno 
miesto butu rekvizicijos i- 
staigos. Pirmo aukšto salio- 
nuose naujieji valdovai norį 
Įkurdinti civilinės metrika
cijos įstaigą.

Iš Vyskupijos ramų yra 
iškraustytas Telšių vysku
pas Staugaitis. Vyskupuos 
rumus užėmė raudonosios 
armijos karininkai. Taip pat 
yra iškraustytas iš rūmų Vil
kaviškio vyskupas Karosas. 
Taip pat Vilkaviškio vysku
pijos romuose apsigyveno 
rusų karininkai.

Marijonų vienuolyno Ma
rijampolėje vienuoliai išva
lyti iš romų ir išsklaidyti.

Telšių kunigų seminarijos 
rūmai yra paimti rasą ka
riuomenės reikalams. Toks 
pat likimas yra ištikęs Vil
kaviškio kunigų seminarijos 
ramus. Ir ten apsigyveno 
maskolių kariuomenė.

Aukštosios Panemunės pu
sė klebonijos yra paimta ir 
joje apsigyveno rusų kari
ninkai.

ŠVEICARIEČIŲ KOLONI
JA PAMETĖ LIETUVĄ.
Didelis Šveicarijos laik

raštis “Neue Zuricher Zei- 
tung” įsidėjo straipsnį apie

ŪKININKAI VIS SKER
DŽIA GYVULIUS.

Bet bausmė žiauri: 50,000 
litų ir 6 mėnesiai kalėjimo.

Bolševikai jau nebežino,

SUDEGUSIŲ ŽIDIKŲ
NIEKAS NEATSTATO.
Rugpjūčio mėnesy sude

gus Židikų miesto centrali- 
friei' daliai, be pastogės liko 
IŠ seimu. Iš viso sudegė 11 
gyvenamų ir 12 negyvena
mų trobesių. Todėl žmonės 
gauna pakelti labai didelį 
vargą. Nemažiau vargsta 
mokytojai ir moksleiviai, 
kuine yra priversti apsigy
venti artimesniuose kai
muose ir kasdien eiti į mies
telį. Nemaža žmonių, kurie 
buvo sumanę pasistatydinti 
naujus namus, nuo savo su
manymo atsisakė, nes neturi 
jokio tikrumo dėl rytojaus.

SAULIŲ SĄJUNGA JAU 
LIKVIDUOTA.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
likvidacinė komisija prane
ša, kad šaulių Sąjungos šta
bo likvidacija baigta rugsė
jo 16 dieną. Todėl įstaigos 
ir atskiri asmenys prašomi 
į buv. Šaulių Sąjungos štabą 
jokiais reikalais nesikreipti. 
Tą dieną likviduota ir šau
lių Sąjungos savišalpos 
kasa.

šaulių Sąjunga bolševi
kams buvo pavojinga orga
nizacija. Ji buvo ištikima 
Lietuvos nepriklausomybei 
ir Stalino nepasveikino.

Lietuvos komisarų taryba 
džių primušimą dabar Lie-' paskelbė davinius apie nu- 
tuvoje mokama tarp 10 ir 15 > savintas žemes. Iš 388 dva- 
litų. Bet dažniausia ir už rininkų esą nusavinta 73,285
tokią kainą negalima gauti ha žemės su visais trobe- ~ ______ _____________
odos. siais, gyvu ir negyvu inven-1 Autorius rašo. kad Sovietų to, "kadišleisti/draudimai

Prieš bolševikų antplūdį torium. Be to. iš 26,526 ūki-: Rusijai okupavus Lietuvą. už’ kurių peržengimą graso- 
Lietuvos litas buvo vertas ninku, turėjusių daugiau i šveicariečių kolonija susidė- ma 50.000 litų pabauda ir 6 
apie 17 Amerikos centų, kaip 30 ha žemės, nusavin-• jo iš 56 žmonių, kurie visi mėnesiai kalėjimo, vis dėlto 
Taigi, imant šituo mastu, ta 559.913 ha žemės, įskai- i sugrįžo į Šveicariją, kai tik ūkininkai, neturėdami sau- 
puspadžiai Lietuvoje dabar ;tant į šį skaičių ir žemę, nu-> Lietuvoje pasirodė raudono- oUmo dėl rytojaus, skerdžia 
kainuoja apie $2.50 Ameri-! savintą iš dvarininkų. į ji armija. Laikraštis pastebi, gyvulius. Miestuose be spė
kos pinigais. Amerikoje už: Jdomu pastebėti, kad tas' kad šveicariečiai visur Lie- ciaiaus leidimo negalima 
tuos pinigus galima nusi-pats nutarimas paveda že- tuvoje naudojęsi didelėmis parduoti nei paršiuko, tad 
pirkti naujus čeverykus. ! mės ūkio komisarui pateik- simpatijomis. Sovietams fen dar šiaip taip gyvulių 

Bolševikiškas “rojus” pra- ti planą, kaip sunaudoti nu- okupavus Lietuvą, širdingi prekyba esanti prižiūrima, 
sideda jau ir Lietuvoje. ; savintą iš dvarininkų gyvą santykiai, kurie užsimezgė get mažesniuose miesteliui 
-XV. *^7^7777777 *** negyvą. inventorių. Jau tarp Šveicarijos ir Lietuvos, ir bažnytkaimiuose vis
BOLŠEVIKAI VIS DĖKO- i trys menesiai praėjo, kaip turėjo būti nutraukti. dar einas masinis gyvuliu

JA STALINUI. vykdoma “žemės refonna,” Kultūringi žmonės negali skerdimas. Todėl keliamas
Lietuvos “aukščiausios” i 9 tiktai dabar susigriebta, tamsių bolševikų jungo pa- klausimas, kad visi gyvu-

bolševikų tarybos prezidiu- jog neturima plano, kas kęsti. liai butu registruojami pas
mas pasiuntė Stalinui tele-veikti su nusavųitu turtu... . ------------ — seniūnus arba vietos kom-
gramą, kaip pasakyta “EI-; Iš kitų šaltinių patiriame, ŪKININKAI IŠGRŪDO partiją, kurie leistų skersti 
tos” komunikate, “ryšium kad iki rugsėjo 21 d. sov- GIRTUS “NAUJOS gyvulius tik aprūpintus ati- 
su Vilniaus atgavimo meti-;chozams sudaryti iš nusa- TVARKOS** ATSTOVUS tinkamais leidimais. Taip 
nėmis sukaktuvėmis.” Tele-! vintos žemės palikta net ’ pat apeliuojama į gyvulių
gramoje reiškiama “gilus 43,000 ha žemės. Raudondvaryje, Kauno savininkus, kurie “turėtų su-
dėkingumas” už tai. kad ----------------- apskr., buvo žemės ūkio ko- siprasti.” į
Vilniaus išlaisvinimu įsiku-' “ŠVIEČIASI” IŠ STALINO operatyvo steigiamasis susi----------------------------------------- !
nijo lietuvių tautos ilgai KONSTITUCIJOS. rinkimas. J susirinkimą atė- '
puoselėtos viltys ir atstaty- . TT1. jo keli girti asmenys, kurie katalikų bažnyčios siautimas ir pra-
tas pamintas teisingumas. į. Dotnuvoje, Žemes Ūkto J dėjo ’asmeništaį užpul- J? daoeeU"
Toliau sakoma: O IvadaJ Akademijos ribose, jsisteige Sinėjimus ant paskirų asine- ............ ■ -
vus Lietuvą nuo plutokratų! kompartija j komjau uo- ny. Tačiau patys ūkininkai
valdžios ir įsijungus LietU-iįtM Itonitieuu. su “naujojo gvve- žmonės rašvti išmoko, kokiu budu «-
vos TSR į galingąją TSRSi Kompartija, vadovaujama nimo„ atstovais ir JUOS su_ dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau* 

tautų šeimų, jvyko vieninte- i sirinkimo išgrūdo.
lis teisingas Vilniaus klausi-1 fenpanti susirinkimu, ku- —--------------------------------------------------------
mo išsprendimas, išreikštas i nuošė studijuojama Stalino 
Šukiu: “Tarybų Vilnius- konst'tueija ,.lr komunistų 
Tarybų Lietuvai.” partijos istonją.

Galuna šukj papildyti ki-!. Kaip matytį. Dotnuvos 
tu: Vilnius Lietimai, o Lie-j kompartijai pati gamtai na
tūra Maskvai! Įskyre vadovą su Simboliška

Bet reikalas yra per rim-! Paval žydelis..._______ _

tas, kad galima butų pasi- < davatkų gadzinkos ir kitos 
tenkinti vienokiu ar kitokiui linksmos dainos. Apart juokingų “pa- 
Šukiu. Tenka prisiminti, kad j juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
sutartimi, pagal kurią Ne- xa,?i’re,isdain,t V"ka
priklausomoji Lietuva atga- Į laida, 4$ pusi............................. įoc.
vo sostinę Vilnių, Sovietų
Rusija taip pat pasižadėjo 
nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus. Tačiau nepaisant 
šio pasižadėjimo, raudonoji 
armija okupavo Lietuvos 
valstybę. Išgamos Paleckio 
vadovaujamasis “aukščiau
siosios taiybos prezidiu
mas” vadina Lietuvos oku
paciją “išvadavimu iš pluto- 
kratiškos valdžios.”

TRAKŲ GELEŽINKELIS 
PABAIGTAS.

Tarp senųjų Traku gele
žinkelio stoties ir Naujųjų 
Trakų miesto geležinkeliu
ko tiesimo darbai jau baig
ti. Naujasis geležinkelis turi 
tik apie 4.5 kilometrus ilgio 
ir jis buvo pradėtas statyti 
dar Nepriklausomosios Lie
tuvos laikais, turės daugiau 
turistinės reikšmės. Kelei
vių susisiekimas dar nepra
dėtas.

Nepriklausomoje Lietuvoje kaip sulaikyti gyvulių sker- 
gyvenusius šveicariečius. dimą Lietuvoje. Nežiūrint

JAU IR GELEŽINKE- I 
UUOSE PRASIDĖJO SO

VIETIŠKA SUIRUTĖ.
“Lietuvos Cukraus” ben

drovė skelbia tokį praneši
mą. iš kurio matyti, kaip 
veikia sovietu tvarkomi Lie
tuvos geležinkeliai:

“Ryšium su geležinkelių 
pertvarkymu, geležinkelių 
valdyba “Lietuvos Cukrui” 
yra pranešusi, kad (1) Cuk
rinių runkelių krovimui va
gonų nebus galima paduoti; 
į tarpustotis, kur nėra atsar
ginių atsparų ir šakų; (2) 
Stotyse, šakose ir atsparose 
runkeliams krauti paduoti 
vagonai turės but prikrauti 
per 6 valandas ir tuoj po to 
bus paimti ir vežami į pa
skyrimo stotį, neatsižvel
giant ar vagonai bus pilnai 
ar nepilnai pakrauti; (3) J 
paskiras stotis, šakas ir at
sparas runkeliams krauti va
gonų bus paduodamas ribo
tas kiekis.

“Atsižvelgiant į čia pami
nėtas aplinkybes, cukrinių 
runkelių augintojai, kurie 
dabar ar vėliau turės runke
lius pristatyti, prašomi kvie
sti talkas ir kitokiais budais 
didesnius runkelių kiekius 
vienu metu į stotis pristatyti, 
kad dėl to nesusidarytų di
delių nuostolių.”

Iš pranešimo matosi, kad 
po keturių mėnesių Sovietų 
okupacijos, Lietuvos gele
žinkeliuose jau prasidėjo ta 
pati betvarkė, kaip ir visoje 
Sovietų Sąjungoje.

NUMATOMA PANAIKIN
TI LIETUVOS ŠVENTES.

“Darbo Lietuva” rašo, 
kad pagal sovietų Lietuvos 
staliniškają konstituciją 
bažnyčia yra atskilta nuo 
valstybės. Tačiau vis dar vi
suotiniai pripažįstamos įvai
rios tikybinės šventės, kas 
gaišina darbą. Todėl dau
gelis pageidauja, kad šven
čių ir poilsio dienų reikalas 
butų sutvarkytas pagal nau
ją konstituciją.

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- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIC1US <- I
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN. CONN.

STALINO “IŠLAISVINTI” 
LIETUVOS DARBININ
KAI JAU STATOMI PRIE 

“GĖDOS STULPO.”

Už nepaklusnumą Maskvos 
despotams žmonės metami 
iš darbo ir atiduodami teis
mui kaip “sabotažninkai.”

Bolševikų “darbo komisa
riatas” paskelbė pranešimą, 
pavadintą “Prie gėdos stul
po savanaudiškus kenkė
jus.” Pasirodo, kad sava
naudiški kenkėjai esą šie 
darbininkai: Damulis Apo
linaras, Katavičius Mečius, 
Lasinskas Kazys ir Marti
šius Antanas; be to. baro 
viršininkas Andriuškevičius 
Stepas ir dešimtininkas Stei- 
blys Jonas, visi iš Kauno. 
Šie “baisus kenkėjai” truk
dą kažkokiai komisijai įver
tinti Vilijampolėje prie Ne
ries krantinės vykdomus su
stiprinimų darbus, o prie
žiūros personalas neteisin
gai vertinęs atliktus darbus. 
Visi šie nepaprasti “nusidė
jėliai” esą atleisti iš darbo ii 
perduoti prokuratūrai.

Visą pranešimą apie sa
vanaudiškus kenkėjus dar
bo komisariatas baigia to
kiu pamokslu: “Darbo liau
dies komisariatas ir ateityje 
griežtai kovos su sabotažo ir 
sauvalės veiksmais, trauk
damas nesąžiningus piktos 
valios asmenis atsakomybėn 
ir skelbdamas jų pavardes 
spaudoje. Težino visa socia
listinio krašto visuomene, 
kas yra darbo kenkėjai mu
sų atgimusiame krašte. So
cializmo kūrybos darbe turi 
būti griežta drausmė ir nuo
širdus noras dirbti. Tik tada 
mes sukursime tikrą socia
lizmą, dėl kurio kovoja viso 
pasaulio darbo žmonės.”

Ir visas šis pamokslas dėl 
keturių įsigėrusių darbinin
kų ir dviejų prižiūrėtojų! 
Matyti, tos griežtos draus
mės ir nuoširdaus noro dirb
ti. kaip to norėtų darbo ko
misariatas, nedaug tėra.

UŽDARĖ “VYRIAUSY
BĖS ŽlNIASį”

Rugsėjo 17 d. Lietuvos 
komisarų taryba nutarė už
daryti “Vyriausybės Ži
nias.”

“Vyriausybės Žiniose” 
buvo skelbiami Nepriklau
somos Lietuvos įstatymai ir 
vyriausybės nutarimai.

AR ROMOS

piežius vra Kristaus 

Vietininkas?

i

PAGARSINIMAI
•KELEIVY

Norint, kad pagartlnlma* tilptų 
ORElT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracijon nevėliau PANEOR- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pal
tą, reikia pasiųst t* anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panagė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaitės numerj nespėjama patai-

Norint, kad garsinimas narnai- 
trukdytų, sykiu eu pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokeatj.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokt parengimą, trumpą prane
šimų patalpinam ut S1.00. U« didės, 
nlua garsinimus skaitomi nuo colio.

Ui pajloėkojlmus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkios prane. 
Simus, kaina 9c. ui SodJ. Štampe*- 
nėm raidėm antgatvla—ISe. šatra.

-Krleiv'o” prenumeratoriams ui 
pajteiko jimus giminių Ir draugų, kai. 
na te. ui Sod). MaSlauete sajleiko. 

kaina S5c.
pajieikot su paveikslu, 

reikia pasiųst fotografiją Ir klaust

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašom? Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų i«d pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuviu tlnyčit

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKY'RIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikimų monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
8KYR1US V. Popiežių vantai ii devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1396 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
8KYR1US Vilt ibndieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa* 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, asa jaje raa daag reiksHagų dalykų ir geriaasiai galės 
saalpaiiat aa visa katalimikes bažnyčias pint it imi

KIEKVIENAM LIETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su* 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam* 
sinimą plačios visuomenia, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip silkina savo kajeoja kum. M. Vatadka.

Kayga apie 290 puslapių, dMalio formato: spauda aiški.
Aadtam t iria Bais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaastas kny* KAINA I2J00.

21JS.

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

Jlma k, 
ėArln

Taipgi tų kaygų auordyta kaina ir

"KELEIVIS,” CM EROAOWAV. 
STON, MASS.

Ypatintai dabartinei kriHtienjrbėe gadynėje 
perskaityt, nes tik tada gslėa aiškiai anpraati Dieve

Kayga didelie fermata^ tart Z71 pertepi. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo and.—<1.26. Pinigus gtbma siųsti popierini doleri 
arba "Money - - -

o and.—<
Orderi". Adresuoki! sekančiai:

LEIV1S, 2SS Broadsvay, So. Boston, Mum.

"KELEIVIO” KNYGYNE
8S3 BROADIVAY, 90 BOSTON, MASS.

j
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No. 43. — Spalio 23 d„ 1940 m.

SUDEGĖ JAUNA LIE
TUVAITĖ.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS APSKRIČIO 

KONFERENCIJA.
Rudaitytė nuėjo gult rūky
dama cigaretę ir jai užmi

gus užsidegė lova.

| IŠ LIETUVIŲ LEGUO- 
N1ER1Ų VEIKLOS.

Išrinkta nauja valdyba ir 
nutarta pagerbti daini

ninkę Kstkniiekeitę.
Spalių 11 d. įvyko Ameri

kos Legijono, Stepono Da
liaus Posto Nr. 317 susirin 
Rimas, kuriame buvo renka
ma valdyba ateinantiems

Laivyno dirbtuvei reikalin-! Valdžiai 
gi amatninkai.

Jungtinių Valstijų laivyno 
dirbtuvė iš Portsmouth,
N. H., prašo mus pranešti 
lietuviams, kad jai reikalin
gi *šie amatninkai:

I worlcers, ku
riems mokama nuo $8.16 iki 
$9.12 per dieną.

i reikalingos n 
stenograf ietis.

Federalinė valdžia prašo 
mus pranešti, kad jai reika
lingos merginos ar moterys 
moKančio8 stenografiją ir 
vartoti rašomąją mašinėlę 
(typewriterį).

Į Vyresniajai (senior) ste- 
nografistei mokama $1,620

Spalių 27 d.
Sekantį nedėldienį. _ .

Pereitos subatos-nedėl- 'spaliu. 11 valanda mo, rinktas Jonas J. Romanas; 
dienio nakti South Bostone! “Keleivio” name bus Lietu- vice komandierium, Vincas 
sudegė Jozefina Rudaitytė.! vių Socialistų Sąjungos Vl Nedvins; jaunesniuoju vice 
24 metų amžiaus lietuvaitė. 1 Apskričio konferencija. To- komandierium. Juozas Žu-

Rudaitytės tėvai gyvena1 dėl I.SS kuopos, priklausan- į romskis; adjutantu, Juozas 
Montelloj prie 23 Intervale i čios \ I-tam Apskričiui, pra- Lekys; iždininku. Jonas L. 
st. Apie pora savaičių atgal: somos išrinkti ir prisiųsti sa-į Petrauskas; kapelionu, Po- 
jų duktė Juzė gavo Cam-į vo atstovus, nes tai bus me-į vilas ^Bushmanas; teisėju,

27 metams. Komandieriumi iš-

tone. 276 Gold st. j gatai prašomi nesiveluoti. toiuui. Koy m. sianey-
Pereitos subatos vakara i kad posėdi butu galima pra-į džiunas: tvarkdariu, JuozasRudaitytė buvo su sav6 i dėti paskirtu laiku. J Vincius: tarnybos viršinin-

diaugais teatre ir gult nu- • Lietuvių Darb i n i n k ųį ku. adv. Juozas Cunys; lab- 
ėįo vėlai. Matyt, atsigulė ru- Draugijos kuopos taipgi darybės viršininku, Pranas 
Rydama cigaretą. kuris jai > prašomos savo atstovus į šią Grenis; gydytoju, d-ras Juo- 
užmi°u< iškrito iš dantų ir konferencija prisiųsti. zas C. Landžius-Seymour; 
uždegė patalus. ‘ i Gyvenimo įvykiai kas veikiančiojo komiteto na-

Apie 5 valandą ryto du-į diena vis patvirtina socialis- riais, Juozas Adams, Myko- 
mai< pradėto trokšti Ainio- • tu pozicijos teisingumą, to- las Dudis. Pianas Gerubkis, 
nienės-3 metų amžiaus mer-į dėl mums. socialistinės idė- Benjamin Januškevičius, 
gaitė. Pradėjus iieškoti iš: jos skleidėjams, šiuo mo- Stasys Sinkens, Feliksas Su-

Sbeet metai worker help-
kuriems mokama nuo 

$4.86 iki $5.85 per dieną.
Shipfitter helper, $4.89— 

$5.85.
Electroplater, $7.48 — 

$8.44.
Rigger, $7.68—$8.64.
Aplikantai turi būt Ame

rikos piliečiai, ne jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus ir ne 
senesni kaip 62.

Blankų aplikacijoms gali
ma gauti Bostono pašte, 
Room 1062. Reikia prašyti:

Form 6. Karo 
veteranai turi pirmenybę ir 
jie turi prašyti: Application 
Form 14. (Mėlyna blanka).

Be to. šie amatninkai rei
kalingi Watertowno arsena
lui, netoli Bostono:

per metus, o jaunesniajai 
(junior) — $1,440.

Vyresniajai taipraiterkai 
(typist) mokama $1.440 per 
metus, o jaunesniajai — 
$1,260.

Egzaminai bus laikomi 
šiuose Massachusetts valsti
jos miestuose: Athol, Bos
ton, Brockton. Edgartovvn, 
Fall River. Fitchburg, Fra- 
mingham, Gloucester, Ha- 
verhill, Greenfield. Law- 
rence, Lowell, Nantucket. 
New Bedford, Newbury- 
porC North Adams. North- 
field, Pittsfield. Plymouth, 
Provincetown, Salem, Win- 
chendon. Springfield, Wor- 
cester.

Aplikacijų galima gauti 
paštuose visuose čia pami
nėtuose miestuose. Reikia

Application Form

Radio programos.
šeštadienį, Oct. 26, per 

stotį W0RL, 920 kil., 8:30 
vai. ryto: (1) Kalbės Dr. J. 
Landžius - Seymour; (2) 
dainos ir muzika; (3) ži
niom.

Sekmadieny. Oct. 27, per 
tą pačią stotį, kaip 9:30 ry-J 
to: (1) jaun. Longino Bui- 
nio Cavaliers Orkestrą iš 
Cambridge; (2) Mildos 
kvartetas vadovaujant V. 
Minkienei. S. Minkus.

DABAR T1NKAMIAUSIS 
LAIKAS PATAISYT

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTV, ALIEJŲ. STIKLŲ.
ILUMB1NGŲ. Visokiu smulkiu 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
rol’lERŲ. Visokiu reikmenų 
Elektros. Visokiu reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Ta voras, Prieina
miausių kaina. Pristatymas veltui, i.

Užeikit ir Persitikrinkit.

dieną.
Toolhardener, $6.88 per 

dieną.
Aimonienė puolė gelbėt svarbu, kad šitoj musų kon- Kadangi Posto veikimui Tooldresser, $6.88

merginą, bet negalėjo jos i f uncijoj butų kuo dau- yia labai daug pritarėjų, ku- x.
pakelti, o pati Rudaitytė jau • ginusia musų draugų.
nesikėlė, išrodė be žado ai ; Pasvėrę praeities

Blaclcomith helper, ku
riam algos mokama $5.04 j prašyti 
per dieną. į 2374.

Molder helper, $4.96 per Bostono pašte šitos apli
kacijos duodamos iš Room 
1002.

Išpildytas aplikacijas rei
kia siųsti šiuo adresu: Theper

rie prie kiekvienos progos. Ęėl šitų pozicijų reikia 
savo ateina legijonieriams į tai- kreiptis arba į Bostono paš-

pnversta greitai iš jo sprakt. ką ir kaip veikti atėjus žie-į cjates. Į šią Posto rėmėjų kuris buvo paskelbtas Wa- 
Buvo tuojaus pašaukta i tnos sezonui. į organizaciją galės įsirašyti tertovvno arsenalo announ-

Nr. 1-192 irpoiicijos ir ugniagesių pa- j 
galba. Policijos ambulansasj 
bematant nuvežė Rudaitytė ’ 
miesto ligoninėn. bet ii bu-C? t’ ]
vo jau negyva.

Jozefina Rudaitvtė buvo i *
graži ir linksma mergina 
turėjo daug draugų, ir jos 
mirtis visiems jiems buvo 
sunkus smūgis. Ypač jis 
skaudus motinai ir tėvui.

Tą naktį Naujoj Anglijoj 
panašių gaisrų buvo daug. 
Iš viso sudegė 5 asmenys, c 
6 skaudžiai apdegė. Ir tai 
daugiausia buvo vis cigare- 
tų kaltė. Rodos, suaugę 
žmonės turėtu turėti dau-

LSS \ I Apskr. sekret., kiekvienas vyias ar moteris, cementuose 
P. Kručas, kurie negali būti priimti pa- 

21 St. George avė.. į ties Posto arba Moterų Au- 
Nonvood. Mass. ;xiliary nariais. Duoklės nu- 

į statytos po vieną dolerį. Vi-
Dėl komunizmo restorane i sos pajamos iš tokių narių

Manager, First U. S. Civil 
Service District, 1002 Post 
Office Bldg., Boston, Mass.

Aplikantės turi būt ne 
jaunesnės kaip 18 metų am
žiaus ir nesenesnės kaip 55. 
Ir jos turi būt šios šalies pi
lietės.

Visos aplikantės vėliau 
gaus iš valdžios pranešimą, 

į kada ir kur stoti į egzami- 
: nūs. Kiekviena gaus tam 
i tikrą kortą, prie kurios tu-

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADYVAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4148

BUKIT TEISINGI 
Savo Laikrodžiui.

įvyko “blickrygas.” rėmėjų duoklių bus vartoja- Bostono Lietuvių salėje įvy- i

Suvienyti kliubai rems 
Rooseveltą.

Pereitą nedėldienį South i rėš prilipdyti savo fotogra
fiją ir pasirašyti ant jos. Tą 
kortą su savo atvaizdu rei
kės paduoti egzaminatoriui.

4įw U M&ĮAtcted flOUi!

Musų ekspertai peržiūrės ir 
pertikrins jį veltui. Jeigu reikės 
pataisyti, tai mes už mažą kai
ną pataisome. Užeikite pamaty
ti musų naują pasiųnkima 
BULOVĄ, WALTHAM, HA- 
MILTON, GRUEN ir WEST- 
F1ELD laikrodėlių VYRAMS ir 
MOTERIMS. Musų krautuvė 
pagarsėjusi dideliu pasirinki
mu dovanų. Užeikit šiandien!

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway, Tel. ŠOU 4619 

South Boston. Mass.

giau proto ii- suprasti, kad 
įukyti lovoje yra pavojinga.

Komiteto Lietuvai Gelbėt 
vakarienė ir prakalbos.
Bostono Komitetas Ko

vai už Nepriklausomą Lietu
vą rengia vakarienę lapkri
čio 3 d. Įžangos nustatyta 
SI asmeniui, nes nutarta 
duoti gerą ir pilną vakarie
nę. Komitetas susideda iš 
vietos draugijų atstovų ir at-

ToL TRObridg* 8888

Dr. John R.
(REP1Y8) ’

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: H ir M

NedėliomU ir ‘-----
mm 18 ild IS ryta.

278 HAKVAKD STREET 
k* vi p. Inman ri. arti Central aka. 

CAMBRIDGE.

11 • < i

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaru.
187 SUMMER STREET. 

LAKRENCE, MASS.

TcL K1R 7118

Paulini LuzeckasH.1.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADKAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akiu, Viduriu Ligų, 

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

534 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriiku 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valandos: nuo 10 IM 12 dienu, 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vokore 
180 HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON. MASS.
Tel. Commoneenlth 4878.

Vieno restorano virtuvei, mos Posto labdarybės tiks- ko Massachusetts lietuvių 
prie Essex streeto. pereitą lams. • suvienytų politikos kliubų
sąvaitę įvyko tikras “blic- Įvertindamas ilgametį Lietuviu republikoniųk«lgas. _ Indy plovėjas Ra- ku*. K. Urbonavičiai dar’ £rų EStiSė.
T? sugijo su bą auklėjant lietuvius būti Statlerto viešbuty pereit,
m eju Antanu Aleszkiew i-į geraįs šios sakes piliečiais, .. • kitus demo- i nedėldienį buvo suruošta
ezium oel klausimo, kun;Postag nutarė apdovanoti i-Ufarf.
tauta yia protingesnė ir Ljį Amerikos Legijono gar- krat|t P8111^8 ka”dldatus

.........  “ .........  bės ženklu.
Lygiai įvertindamas ilga 

mėtį p-lės Onos Katkauskai'

markesnė: rusai, lenkai ar 
lietuviai. Besiginčijant len
kas pavadino lietuvį komu
nistų. Tuojau skersai virtu
vę kaip žaibas švistelėjo 
puodas ir pataikė virėjui į 
galvą, o indų plovėją Mažei
ką pradėjo šukuoti kietas 
šepetys.

Taikos sutartis buvo rašo
ma pas teisėją Donovaną, 
kuris paleido abudu karžy
giu be bausmės.

tės darbą meno srityje, ir 
laikydamas ją pavyzdžiu 
musų jaunuomenei, Postas 
nutarė įteikti jai Amerikos 
Legijono pagarbos ženklelį. 
Tikimasi, kad jis bus įteik
tas laike j>-lės Katkauskai- 
tės koncerto, kuris įvyks 
Jordan Hali. Bostone, lap

kričio 17 d. Rep.

lietuvių republikonių mote
rų arbatėlė susipažinti su 
gubernatoriaus žmona Mrs. 
Saltonstall. Dalyvavo apie 
50 moterų.

ToL Univunity 8488

Dr. Sutan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTE 
VALANDOS: 8-6 ir 7-8.

678 Maasachusetts
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MAS8.

DR. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Lafayette 2871

arba Someroet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INK8TU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & lasanace

414 w. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 8948 
BES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plain, Mass.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specią- 
lisku tam aliejum. Darbų garan
tuojant.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4643

♦ į
I l

Res. Tel. Arnold 1028

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Ovi OuO^RuS •
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina- ' 

me. Vieta gražiai įrengta. Pra- !j 
some visų užeit pas mus pavie- ;

Įkrito per stogą į degantį 
namą.

Dedhame pereitą sąvaię 
sudegė pirtis ir restoranas. 
Ugnį gesinant per stogą į- 
krito į liepsna

Besimušant buvo išmestas 
per langą.

Po numeriu 31 Genessee 
st.. South Bostone, pereitos 

Dedhamo i subatos naktį buvo žiaurios 
ugniagesių viršininkas Har-! muštynės, kurių metu John 
rigan ir žuvo degančioj pir- i 36 metų amžiaus vy
ty. Viršininką gelbėdamas:ras* ojiyo išgrūstas nuo ant- 

n „ . . i buvo įkritęs ir ugniagesiu: aukšto per langą ir nusi-
bus taipgi; kapilOnas bet jį pa- i lauze nugarkaulį. Mušeikos

. . , . , .. ' akai įe-. į.o ištraukti gvvą. nors la- i Pabėgo.
ne ju> ...ohui Bostono Lie.u- į apdegusi. Gaisras pada-
vių Salėj, pradedant 6:3o! 1 -_____  1 |
valandą vakaro. į Miškuose tarp Naticko ir!

. . j- . .... ’Westono buvo rasta auto-.
Motina pngirde kuodų. mobiHje negyva Claire
Esther Ford. 27 metų am-Į Johnson. 30 metu amžiaus!

stovauja visas musų vyrau
jančias musų visuomenės 
sroves. Plačiau apie jo veik
lą ir tikslus bus svečiams pa
aiškinta vakarienės metu. 
Be to, kalbėtojai nušvies da
bartinę Lietuvos būklę ir 
kokios galima tikėtis musu 1 
tėvynei ateities.
dainų ir muziko

žiaus South Bostono gyven-; 
toja. pereitą sąvaitę prigir
dė bliude vandens vieno mė-

RE! KALINGA
Pusamžė moteris prie apvalymo į 

, kambarių. Savininkę galima matyt 1
nėšio savo mergaitę, kitam : vakarais kaip «
vuiL-in " į-nk-i- MRS. BARZ <3rd floor)\ alkui Sbpiaikte lankų, 468 E. S-th Street. So. Bostone. Įg
krauiagvsies ir kakla, o pa------------------------------------------ I x

Reikalingos Moters 1skui pat: susipiaustė skustu
vu, norėdama pasipiauti. Ši-‘ 
tą baisią tragediją atrado j 
sugryžęs iš darbo jos vyras, j 
Jie gy\ena prie 514 East' 
Fifth st. Policija nuvežė ją j 
pam išėl i ų Ii gon: nė n.

Pavogtą automobilį rado 
Charles upėj.

Pereitos subatos naktį i 
Arlingtone vagy.- pavogė tu- 

j<» Richardo Iioye’o automo
bili. Ncdėidienio rytą Brigh-■ 
tono policija rado tą auto-j 
mobili įvažiuotą į Charles’ 
upę beveik visą pasinė-į 
rusi

DISHWASHERS
Gera ala«*. K.’rioms patinka toks i; 

darbas kreipkitės: BLINSTKUB’S
VILLAGE and GRII.I, 304 Broad- 
»a;. South Bo-ton.

UlOODERLflUD

LATVYS LAISNIUOTAS 
KARPENTER1S.

Statėm naujės Ir 
taisėm senes na
mas. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas. 
Padarom reika

lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu, 
mų. Matyt geriausia vakarais.

J. J. K1RSIS 
32 Hantkerne Ave„ 

ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 3337-J

šėtL
249 BROADWAY, 

South Bostone.

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubų.

Naujai įrengia vėsinimo sistema ir šokiams estrada.

VAIDOVIUS-FDOOR SB0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAU

KIEKVIENĄ VAKARĄ (VAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDELDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE- 
l)A NUO 4 PO PIETŲ 1B TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVE- 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VA’GYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY

BALSUOK “TAIF’
DĖL REGULIARIMO BIZ- 
MO IR MAŽESNIŲ TAX’Ų
43.009 žmonių Massachusetts 
valstijoj dirba Alceholic Be- 
vernge Industrijoje, kuriems 
kas metai i i m n k i m i — 
$39.138,888. Tnkstanriai ir 
kita žmonių ii to gauna 
pelitu.

Arti 811.808,080 buvo H. 
mokėta Valstybei šios in
dustrijos nuo paskutinių
jų Lkense balsavimu.

L1THU AN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Nevers >

Perklaustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4818

BAY VKi ’
MOTOR SERVICE

b* amutvU 
mjma «ty (ar t»w«) «ar t<w 
mm mamlu m an a>-

L

SOUth

1088

STUDEBAKER AIJTOMOBIUV 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimui ir 
H y d ra utie

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIU 

HDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jot Kapočiaus* — aariainkai.

Taisymo Ir IibutmIibiIui uMs: | 
1 HAMUN 81RBR
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