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Sukako Vieni Metai Kaip
Europoje Prasidėjo Karas

Vokiečių Ma Meksikoj Susirinko Da 26000000000
Apsiginklavimui.
nievrai Lenkijoj.
Du Parlamentai.

SOUth

ton

METAI XXXV

Prezidentas Gali Paimti
Karui Reikalingas įmones

Pereitą sąvaitę senatas
'Vien*: Amerikos žinių Busią paskelbti taip pat du
priėmė bilių, kuriuo skiriaagentūra praneša, kad Len
kijoj, Wyszkowo apylinkėj,
Pereitą nedėldienį Mek- '®a $5,133,169.000 šalies
kokia 40 mylių nuo Varšu sikos mieste susirinko nau- aP8811^1- Ūžtuos pinigus ORO PUOLIMAI ANT
TOKIĄ GALIĄ JAM DUOJAU 10 VALSTYBIŲ SU
Be to, per tą 12 mėnesių vos, vokiečiai per visą žie jas parlamentas, kuriam' numatoma sudaryti ir apDA
“ * 1916
>16 METŲ
METI ĮSTA
ANGLUOS GREIT PA
NAIKINTA, KITOS API buvo paleista jūrių dugnan mą, pavasarį ir vasarą daro
Cardenas paW°00 vy"i arTYMAS.
SIEKSIĄ
GALO.
PLĖŠTOS.
daugiau kaip 3,075,600 to slaptus karo pratimus, ban- tiekė raportą, nušviesda- “>ją, pastatyti 200 naujų
Vokietijoj kalbama, kad
nų talpos laivų.
fabrikantas gali
, do naują taktiką ir naujus mas ką jo administracija
gaivių,
Apie 5,300,000 vyrų
Anglija
negalėsianti
ilgiau
Anglai
tvirtina,
kad
Vo

būt
nubaustas
3 metų kalėji
ginklus. Wyszkowo mieste per 6 metus yra nuveikusi 28,400 tankų ir kitokių mota bei sužeista, ištisi
išsilaikyti,
kaip
dar
2
sąvaikietija
per
tą
laiką
netekusi
mų ir $50,000.
lis per karą su lenkais buvęs Meksikosi liaudies labui.; torais. varomų vežimų, papaversti griuvėsiais.
daugiau kaip 4,000 orlaivių, j visiškai sunaikintas, su že Nauju Meksikos prezidentu statyti reikalingus naujus tes. Per tą laiką jos atsparu
Senatas jau priėmė konPereitą sekmadienį suka o vokiečiai sako, kad alian- me sumaišytas ir civilių gy
fabrikus ginklams gaminti mas išsieikvosiąs. Gi fran I skripcijos bilių ir perdavė jį
buvo
paskelbtas
gen.
Camacuzų karo ekspertai mano, i .. .„
...
ko lygiai metai, kaip Euro tai netekę daugiau kaip ventojų tenai nesą. Seniau
cho, kurį paskutiniuose rin ir pastatyti už $100.000,000 kad vokiečių oro puolimai Ątetovų Rūmams perziureu.
poje užliepsnavo antras pa 5,000 orlaivių.
Wyszkowo buvusi vasaros kimuose rėmė valdžios par tų fabrikų darbininkams turėsią pasiekti kulminaci- ?«n,ata8 W da Rnd®J«s Pr,e
saulinis karas.
Italai sakosi sunaikinę atostogų vieta, jos apylin tija ir darbininkų organiza namų.
jos laipsnio šios sąvaitės pa- -’?,daf to^ priedą, kad pieSusitarusi su bolševikų daugiau kaip 300 priešo or kėj dideli parkai ir miškai.
Iš viso Jungtinių Valstijų baigoje. Tęsiant atakas to- f.'d«nt^.turetų galios palin
ciją.
Kad
reakcininkai
neRusija, pereitų metų rugsė laivių, o patys netekę 60 ma Po karo visą šitą apylinkę .ukeltų kokių riaušių, parla- j JP®jginklavimas kainuos ne
jo 1 dieną nacių Vokietija šinų. Žinoma, šitose “žinio užėpiusi vokiečių armija ir mento rumus saugojo stipri;5 bijionus, bet apie 15 bilio- kiu įtempiau, kuomet nuo:“. 1 Y?ldzlos ran.kas M !!U1000 iki 2000 orlaivių nuo- "’ dirbtuvę .ar jmonę, jeigu
užpuolė Lenkiją, pradėda se” daugiau melo, negu tei
u nuo pereito rudens nie- policijos, kariuomenės ir nų dolerių. Kitos sumos pa- latos būna ore ir mėto bom- karo, •ar
de^.rtama tuo budu visuotiną sker- sybės. Kiekviena šalis savo
is negalįs tenai patekti ginkluotų darbininkų bei i skirstytos jau seniau. Pabai- bas. sunku esą įsivaizduoti, i “f?481 ?egaI-e‘ų 8us’tartį s.u
dynę.
nuostolius slepia, o priešo
Aplinkui
stovi ginkluotiukininkų sargyba.
ginkluotis.
Amerika
tu- kaip šitokia kova galėtų ^1f1?s. lm?ne? navininkais
laiku kitoje vie- i gus
S» du
karo laivynu:
vienas
Nuo to laiko iki šios są didina, kad palaikius savo sargai. Viduje vokiečių ar
Tuo pačiu lai'
tiukti ilgiau. Šios sąvaitės dėl kato užsakomų,
vaitės pradžios totalitarinės žmonių moralę.
mija daro naujus eksperi toje . susirinko opozicijos saugos Pacifiko pakraštį pabaigoje turėsiąs įasiro-kongresmanas May
valstybės sunaikino 10 ne
irlamenta nuo Japonijos, o antras sto- Syti šioks ai- toks ČerSauži- 81Į
Vokiečiai sako, kad per mentus. Iš tolo esą galima
Pa,e,.sk«' kad sipriklausomų valstybių, o ki 12 mėnesių jų orlaiviai nu matyt, kaip tenai narao vo kandidatai įėjoparli
rinkimus. ves sargyboje iš Atlanto mas—arba Anglijos spėkos toks
kurie
prabtimėj
Prle konskriptas dar naikina arba plėšia. metę Anglijoj 5,000,000 kiečių
orlaiviai,
girdisi Jie pasiskelbė esą “vienin pusės.
tų puolimų toliau neįdės “J08 įstatymo nesąs reikaHitleris su Stalinu ben bombų, kurių svoris siekia bombų sprogimai ir šaudy telis teisėtas Meksikos sei
atiaikyti, arba vokiečiai tu-' ‘ln£as\ nes jau 1916 metais
dromis spėkomis sutrempė 75,000 tonų.
mai. Visi šitie manievrai esą mas.” Už kelių dienų jie pa ORLAIVIŲ STATYBA
rėš pavargti ir liautis ataka- bu.Y^ lsle>s4as lr dar t.eb ,es« ;
ii- pasidalijo Lenkiją. Pas
Per vienus metus buvo su daromi pasiruošimui karui skelbsią, kad jų vadas gen. BUS PATRIGUBINTA. vę. Anglai sako. kad nuo §ah°4e lotynus, kui is duokui Vokietija sutriuškino maišyti su žeme netiktai iš prieš Sovietų Rusiją.
Krašto apsaugos pataria biržeiio mėnesio jie nušovę da prezidentui teisę
Almazan esąs “teisėtas
karo
Belgiją, Olandiją, Liuksem tisi miestai, bet ištisos šalys
Meksikos prezidentas.” Bet moji komisija Washingtone žemėn jau 1,500 priešo or- "><*0 arba karui gręsiant
burgą, Daniją,' Norvegiją ir paverstos griuvėsiais.
Rumunai Atrėmė valdžia tų avantiūristų ne šią sąvaitę paaiškino, kad laivių J
r
j paimti bet kūną dirbtuvę a?
Francuziją. Gi Sovietų Ru
dabartiniu
laiku
orlaivių
fa

pripažįsta,
nes
jie
darė
savo
__________
!
įmonę,
su
kurios savininkais
Sovietų Armiją. rinkimus atskirai, priešin brikai pastatą per mėnesį EUROPOS DIDŽIŪNŲ
sija tuo pačiu tarpu pasi
n.e?!lėtv ?usitarti
glemžė Lietuvą, Latviją ir Vokiečiai Neteko
Pereitą sąvaitę Rumuni gai įstatytai tvarkai, niekas 1,000 karo lėktuvų, bet 1941 pidčtai ®paiicniNabsi i
kainų
arba kurie nenoJau. 206000 Vyrų. jos ir Sovietų Rusijos pasie jų rinkimų nekontroliavo ir metų pradžioje busią pradė P1KSTA1 SPAUSDINAMI. rėtų pripažinti
Estiją. Stalinas kėsinosi pa
valdžios užsiglemžti ir Suomiją, bet ne
Dabartiniu laiku Ameri-; sakymams pirmenybės,
Vokiečių karo vadovybė ny įvyko kruvinas susirėmi todėl niekas nežino kiek jie ta statyti jau po 2,000 maši
pajėgė ir gavęs skaudžių oficialiai paskelbė, kad per mas. Kaiptep ištikrujų bu balsų surask©.
Tame i916 metų įstatyme
nų į mėnesį, oapie 1941me- kon yra privažiavusių daug
smūgių pasitraukė, tik dali pirmuosius karo metus jų vo. sunku sužinoti, nes Kiek
Legaliu keliu išrinktas tų pabaigą busią pasiekta Europos didžiūnų ir jie turi, eSą pasakyta, kad už paimtą
nai ją apiplėšdamas.
armijos nuostoliai siekia viena pusė meluoja, tačiau parlamentas priėmė rezoliu jau 3,000 orlaivių per mė registruotis kartu su visais dirbtuvę ar įmonę valdžia
Vėliau Stalinas apiplėšė 206,000 vyrų. Iš to skai išrodo, kad kalti buyo bol ciją, kurioj reikalaujama, nesį.
kitais nepiliečiais. Pereitą privalo užmokėti savininkui
Rumuniją ir Bukoviną. Hit čiaus 39.000 kareivių buvę ševikai. Jie pirmutiniai per kad politinė administraci
sąvaitę užsiregistravo ir pir- j “teisingą nuomą.” bet tuo
leris tuomet pareikalavo užmušta, 134,000 sužeista ir ėję Rumunijos sieną. Rumu jos partija (PRM) nutrauk VIENAM MIESTELY NA štų antspaudas davė pada-;pačiu jaįku toks savininkas
kad
Rumunija atiduotų 24,000 prapuolę be žinios. nų pasienio sargyba pradėjo tų visus santikius su komu CIAI SUGRIOVĖ 1,000
v .2? Austrijos kum- j ar savininkai gali būt bauVengrijai pusę Transylvanijiems
priešintis,
ir
išsivystė
NAMŲ.
gaikštis
Franz Josef, Itali- džiami 3 metų kalėjimu ir
nistų
partija.
Toliau vokiečių karo va
jos. Jeigu Rusija gavo tok
mušis,
kuris
tęsėsi
kelioliką
jos
kunigaikštis
Guldo Pig- $50,000 pinigine pabauda,
Parlamentą atidarant da
Ramsgate miestely, kuris
didelį kąsnį, tai tegul gauna dovybė prisipažįsta, kad valandų. Rusams į pagalbi, lyvavo visi svetimų valsty stovi prie Thames upės žio natelli, Anglijos karaliaus
JYazė “karui gręsiant”
ir Hitlerio šalininkė Vengri per 12 karo mėnesių Vokie pribuvo orlaiviai. Rumunai bių atstovai.
giminaitis
lordas
Mountbatkaip
tik atatinkanti dabartičių,
Anglijoj,
nacių
orlai

ja. Rumunijos karalius Hit tija netekusi 1,050 orlaivių, penkis rusų orlaivius nušo
ten
ir
keliatas
kitų
“
didelių
”
viai vieną naktį numetė 500
niam laikui, sako kongres
lerio reikalavimą išpildė ir bet priduria, kad per tą patį vę žemėn. Pagaliau ir rusų
-YNĄBOb
BOMBARBERL1
bombų ir sugriovė 1,000 na žmonių su savo žmonomis ir manas May. Nes jeigu karas
laiką
vokiečiai
sunaikinę
apie pusę Transylvanijos
tarnais.
DUOJA NEMATOMI
mų.
6,950 priešo orlaivių. Iš to pėstininkai buvę sumušti ir
negręstų. tai kodėl mes ski
atidavė Vengrijai. Prieš tai
nugrūsti
atgal
per
šieną. Ke
ORLAIVIAI.
skaičiaus
3,100
priešo orlai
riame
15 bilionų dolerių ap
pereitą sąvaitę sukilo Ru vių buvę nušauta žemėn oro li šimtai raudonarmiečių la
25 ŽMONĖS ŽUVO OR siginklavimui? Kodėl mes
SUNAIKINO ALIEJAUS
Dabar
jau
anglų
orlaiviai
munijos žmonės, sudraskė
LAIVIO KATASTROFOJ. mobilizuojame šalies sargy
SANDĖLIUS NORVE
o 3,850 buvę sunai vonų likę Rumunijos pusėj sęrogdina Berlyną beveik
Hitlerio paveikslus ir sumu kovose,
Tarp
rumunų
irgi buvę už
GIJOJ.
kinti priešlėktuvinės artile
kiekviena naktį. Vokiečiai
Pereitą subatą Virginijos bą ir įvedam privalomą ka
šė Mussolinio konsulą.
rijos ugnimi ar kitokiais bu muštų bei sužeistų.
Anglijos karo vadovybė valstijoj sudužo didelis ke ro tarnybą šalies jaunimui?
sako, kad anglai turį išradę
Bet rumunai priešinasi tik dais.
Jo įsitikinimu, Amerikai
SOVIETŲ AGENTAI NO kažin kokį “slaptą dažą,” praneša, kad jos oro laivy leivinis orlaivis su 25 žmo
instinktyviai. Jie nežino,
Per 220 dienų vokiečii) RI PAUUOSUOT TROC kuriuo nudažyti jų orlaiviai nas bombardavo aliejaus nėmis ir visi žuvo, jų tarpe karas tikrai gręsia ir nerei
kad jų likimas yra toks pat, orlaiviai padarę ant Angli
prožektorių šviesoj darosi sandėlius Norvegijoj ir su ir Minnesotos Farmerių- kia to slėpti. .
KIO ŽUDIKĄ.
kaip lenkų. Hitlerio agentai jos 3,500 užpuolimų ir nu
visai nematomi, reiškia, nuo naikino juos. Iš Norvegijos Darbiečių partijos senato
Konskripcijos bilius šią
pasakė Rumunijos vsudžiai metę 5,000,000 bombų.
Iš Meksikos miesto pra jų neatsimuša šviesa. Bet vokiečių orlaiviai ir subma- rius Eimest Lundeen. Orlai sąvaitę jau svarstomas At
trumpai ir aiškiai: jeigu mu
nešama, kad policija perkė- anglai juokiasi; jie sako, rinai semdavosi kurą.
vis atsimušė į žemę skrisda stovų Rūmuose. Sykį jis čia
sų reikalavimo neišpildysi,
lusi Trockio žudiką Jackso- kad vokiečiai “nemoka ge
mas visu smarkumu, todėl jau buvo, bet gryžo atgal,
tai Tran^ylvanijon tuojaus
ną iš ligoninės į policijos rai žiūrėt.”
UŽSAKĖ KANADOJ 600 jis išrovė žemėj didelę duo nes Senatas pridėjo “patai
įneis vokiečių ir vengrų ar
ORLAIVIŲ.
AMERIKA DUODA ANG daboklę, nes pasklido gan
bę. pats sutyžo į smulkias symų.” Dėl tų “pataisymų”
mijos, o iš Besarabijos tuo
dų,
kad
Meksikos
miestan
ANGLŲ
BOMBOS
UŽDE
LIJAI 50 LAIVŲ
Anglijos valdžia užsakė skeveldras ir suardė visus ilgai ginčijosi Senatas, o da
pačiu laiku žengs ant Buka
atvykę keli Sovietų žvalgy
G£
BERLYNĄ.
Kanados
Car and Foundry žmones. Nebuvo nei vieno bar, išrodo, ginčysis Atstovų
šį tftarninlcą prezidentas bos (OGPU) agentai, norė
lesto raudonoji rusų armija.
Pereitos
subatos
naktį
an

kompanijoj
600 Hurricane sveiko lavono. Orlaivis bu Rūmai. Prezidentas RooscIr su Rumunija bus tas pats, Rooseveltas
dami jį iš ligoninės išvogti. glai smarkiai bombardavo tipo kovos orlaivių. Tos vo liuksusinis ir kainavo veltas jau kelis kartus išsi
kas buvo su Lenkija. Bet Kongresą, kad tarp Ju
Jacksonas buvo sunkiai su Berlyną iš oro. Per miestą kompanijos dirbtuvės ran $129,000.
reiškė,
kad
politikieriai
jeigu tu, Rumunijos kara nių Valstijų ir Anglijos
žeistas, kai jis Trockį nužu perėjo keturios orlaivių dasi Fort William mieste,
trukdo
apsaugos
organiza
liau, išpildysi musų reikala pasirašyta sutartis, kuria ei- dė, bet dabar jau taisosi.
BANDITAI
PAGROBĖ
vimą.
bangos,
kiekviena
išmesda

Ontario
provincijoj.
ika duoda
Anei j- Policija tikisi išgauti iš jo
vimą ir atiduosi Vengrijai jai 50 naikintuvų
(karolai$25,000.
ma daugybę bombų, kurios
pusę Transylvanijos, tai ta
svarbių paslapčių. Nors jis sukėlė Vokietijos sostinėj SŪNŪS UŽMUŠĖ TĖVĄ.
Trenton, N. J.—Pereitą PIRMOS PILIETIŠKOS
vo sostas Buchareste stovės vų), o Anglija už tai duoda jau prisipažino
nužudęs daugybę gaisrų.
Scotland, Conn.—Charles penktadienį banditai čia už POPIEROS NEPALIUOorlaiviams ir lai- Trockį pagal Stalino įsaky
kaip stovėjęs, nes mes, vo
SUOJA NUO REGISTkiečiai, tuomet duosim tau
mą, tačiau manoma, kad jis LENKAI NUŠOVĖ PIR Garvin, 58 metų amžiaus ai- puolė Crescent Insulated
RACIJOS.
tys. šį panedėlį čia užmušė Wire kompanijos dirbtuvę
apsaugą, taip kad Stalinas
MUTINI VOKIEČIŲ
gali da papasakot ir dau
dinamito pagalba savo 85 ir pagrobė $25.000 pinigų,
Teisingumo departamen
savo nosies į tavo karalystę šiaurėje ir.
ORLAIVI.
giau paslapčių apie Stalino
metų
amžiaus
tėvą.
šitą
dar

tas
praneša iš VVashingtono,
Nesrfoundlandą
ir
Berkurie
buvo
atvežti
darbinin

daugiau negalės įkišti. Ru
žvalgybininkų veiklą. JackAnglijoj susidarė lenkų bą atlikti jam padėjęs Jonas kų algoms. Plėšikai buvo kad ateiviai, kurie turi išsi
jauna
iš
Anmunijos valstiečiai gali
sono meilužė, tūla Sylvia
kaip dovanas, pasakė Agelova, taipgi yra Meksi oro eskadrilė, kuri padeda Šimenskis, 18 metų amžiaus ginkluoti ir pabėgo automo- ėmę pirmąsias pilietiškas
triukšmauti, bet tai nedaug
anglams kovoti su vokiečių vaikėzas.
popieras, turi registruotis
bilium.
'
reiškia. , Vokiečiai jau at
kos mieste suimta.
orlaiviais. Londono žinio
taip
pat, kaip ir tie. kurie jo
Anglija
davė
Amerikai
siuntė kareivių juos malšin w-«e—* v----- g___ į •• s-B ,
mis. pereitą sąvaitę lenkai JUGOSLAVIJOJ RIAUunucnitiint,
na
ji
nttn*
KIŠKUNAI
NENORI
kių
popierų
neturi.
KANADOS
DARBININ

ti. Taigi Rumunija iŠ visų
jau
nušovę
žemėn
pirmutinį
“
CIAUDOMOS
”
PA

KAI
UŽ
ANGLIJĄ.
pusių apiplėšta, apkarpyta, dos savo karo laivų Vokieti
vokiečių bombanešj.
Telegramos sako, kad
ŽYDAI STEIGSIĄ SAVO
VARDĖS.
jai neatiduos ir ncTnmilpH*.
Kanados darbininkų or
Belgrade,
Zagrebe.
Dubrov

ARMIJĄ.
▼oldočiai užimtų Ang- ganizacijų vadai paskelbė, POTVINIAI NEW JERPasadena. Cal. — Augus
nike ir kituose Jugoslavijos
SEY VALSTIJOJ.
Londono žiniomis, žydų
kad jų organizacijos stoja
miestuose žmonės pradėjo tas ir Edvardas Kiškunai
Bet tai toli gražu da ne
zionistų
organizacija tenai
už tiekimą Anglijai visokios
Nuo didelių liūčių New kelti riaušes dėl maisto sto čia kreipėsi į teismą prašy
KANADOJ
SUGAUTI
PA

visi karo nuostoliai,
pagalbos, nes nori, kad dik Jersey valstijos pietuose pe kos.
dami pakeisti jų pavardę į nutarusi steigti 100.000 vy
BĖGUSIEJI NACIAI
ciated Press apskaičiavo,
tatoriai ir mažu tautų grobi reitą nedėldienį kilo potviKish. Esą, Amerikoje žmo rų armiją, kuri padėsianti
kad per vienus metus buvo
Pereitą sąvaitę Kanadoje kai Europoje butų sumušti. niai, kuriuose žuvo 4 žmo- PERKŪNAS UŽMUŠĖ
nės tokios pavardės negali Anglijai kovot prieš Vokie
PAŠTO VIRŠININKĘ.
užmušta bei sužeista jau buvo sugauti du vokiečių Tokį pareiškimą padarė Ka lės ir apie 10,000 žmonių
nei parašyti, nei ištarti. Kai tijos nacius. Naujokai šitai
apie 5,300,000 kareivių, ne naciai. Hans Kibart ir The- nados Darbo Kongreso pir aikioai liko be pastogės,
Gilead, Me.—Pereitą ne kas mėgina ją čiaudyte iš- armijai busią imami iš viso
skaitant civilių gyventoji), odor Steyrer, kuriedu buvo mininkas Mosher ir Kana nes turėjo bėgti iš savo na dėldienį perkūnas čia užmu čiaudyt. “Čiaudomos” pa pasaulio žydų organizacijų,
kurie žuvo nuo orlaivių pabėgę iš kalėjimo. Jie bė dos Unijų Kongreso pirmi mų. Vietomis sustojo trauki šė p-lę Cole, 23 metų am vardės mes nenorim,” parei bet daugiausia tikimasi jų
bombų.
jo į Jungtines Valstijas.
škė teisme vienas Kiškunų, gauti Jungtinėse Valstijose.
ninkas Tom Moore.
žiaus pašto viršininkę.
niai, išplauti vieškeliai.
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LPyia^SO-BOSTOH.

Dideliems Vyrams Rupi Gaidiių Kova

Rugsiju

i
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Imltia IK HepikliusMi
Ir Laisvi Lietuv<!

=X*
IŠKASĘS

LIETUVAI

srovei dirbant paskirai. Jau
nekalbant apie dideliu demon
stracijų rengimą, informaci-'
nės literatūros apie Lietuvą
leidomą ir tt. — bendrai vei-;
kiant visoms srovėms, kurios •
stoja už nepriklausomos Lie-;
tuvos atstatymą, butu galimai
sudaryti tam tikrą centralinę
įstaigą ryšiams palaikyti tarp
Lietuvos žmonių ir Lietuvos;
išeivijos.”

Iš musų senosios tėvynės ma. Ją ves Lietuvos žmo
atėjo baisi žinia: nepriklau nės; jie nesutiks vergauti
somos Lietuvos jau nėra! okupantam!
Lietuvą okupavo, jos žmo
Lietuvių Socialistų Sąjun
Dr. Albertas G-tis prane
nes
pavergė
sovietinės
Rusi

gos
Vykdomasis Komitetas
ša “Naujienoms” labai įdo
ir Lietuvių
Darbininkų
jos
valdonai.
Tokia
buvo
jų
mių dalykų apie Justą Pa
valia, paremta raudonosios Draugijos Centro Komitetas
leckį. kuri Maskva paskyrė
armijos durtuvais.
ragina Amerikos lietuvius
iškasti Lietuvos nepriklau
padėti Lietuvos žmonėms jų
Raudonieji
okupantai
somybei duobę.
rivertė trauktis buvusią kovoje už savo laisvę, už ne
Iki Paleckis tapo Lietu
metonos vyriausybę ir ne priklausomą gyvenimą. Jus
vos duobkasiu, jo biografi
siklausdami Lietuvos žmo padėjote Lietuvai kada ji,
ja visai neįdomi. Jis augo į
nių valios sudarė kitą neva atsikračius caristinės Rusi
Kad bendra akcija rei
Rygoje, mokinosi kiek gim kalinga,
vyriausybe, su Justu Palec- jos jungo, liko savaranki
rodos, negali būt
nazijoj. bet mokslas jam ne
kiu priešakyje.
valstybė. Padėkite jai ir da
ginčų.
Juk
reikia
netik
Lie•
sisekė. Kiek vėliau jis dirbo
bar atsikratyti sovietinės
Smetonos
vyriausybės
nepriklausomybės
prie Lietuvos atstovvbė*
atstovyoes, tuvos
reiRia -r nu ;
mums negaila. Ji buvo sau Rusijos jungo.
“EhS" Vaaune.llabenšP«a|ke,,“j"sie.",s
bolševiz
valės. beteisės ir korupcijos
Ir daugiau. Mes raginame
buvo atleistas ir niekui ki- ™° zmon-ems padėti O to-'
vyriausybe. Smetonos klika jus nepasiduoti propagan
ir
prieš žmonių valią pasigro dai Maskvos agentų komu
kių, be abejonės, atsiras.
tur pritapti negalėjo.
bė valstybės vairą ir tų žmo nistų. kurie jums sako, kad
Bet ar gali visos srovės ši
“Naujienų” bendradar tam darbui susitarti? Juk
nių valios nepaisydama val šiandien Lietuva yra “lais
bis sako. kad—
dė kraštą. Ji. tuo budu, ima va” ir “laiminga!” Lietuva
kovojant už Lietuvos nepri
dalį atsakomybės už dabar yra pavergta, žiaurieji oku
klausomybę
reikia
jau
da

"Nebematydamas galimu
pantai persekioja jos sunus
tinę Lietuvos tragediją.
mo normaliai gyvenime prasi bar aiškiai žinoti, kokia ta
Bet dar aršiau pasielgė ir dukteris. Mes todėl sako
mušti. Paleckis ėmė viską kri nepriklausoma Lietuva turi
tariamieji Lietuvos “išlais me : nutraukite ryšius su
tikuoti. Visi ji laikė kažkokiu būti. Socialistai, žinoma. ’
stoja
už
demokratinę
Lietu

vintojai.
” Justo Paleckio tais, kurie pardavė nepri
originalu, kuris mėgdavo švai
vyriausybė, kaip dabar visi klausomą Lietuvą, ii* su tais,
stytis frazėmis, bet niekas su vos respubliką. Gal pritars
‘ mato, vra Maskvos lėlių vy- kurie džiaugiasi jos nelai
juo rimtai nesiskaitė. Jis ben tam ir katalikai su sandarie1 riausybė. Okupantų diri me — su komunistais. Ko
dradarbiavo keliuose Kauno čiais. Bet ar pritars tautinin- į
kai?
Apie
tai
abejoja
ii
guojama ji atliko tai, ko ne- munistai nebuvo ir nėra Lie
laikraščiuose, skaitydavo pa
j dryso daiyti ir Smetonos vy- tuvos draugai. Jie atėjo ne
skaitas radiofone. Bet jis taip “Naujienos.” Juk pirma jie i
: riausybė. Ji pardavė nepri socializmą vykint, bet pa
ir liko nepritapėlis. Pavažinė visom keturiom rėmė Sme
tonos
diktatūrą.
Todėl
—
vergt ir apiplėšt Lietuvą!
klausomą Lietuvą!
jęs
Sovietų Rusiją, jis apie
Trys dideli Europos vyrai žiuri, kaip Balkanuose pešasi du g aidžiai—Rumunijos karalius
1
Visų
pirma,
Paleckio
vy1933 m. parašė kelionės Įspū
Komunistai taip ir daro.
“Gal būt, jie ir šiandien dar
Karolis ir Vengrijos diktatorius Horthy. Kai kas spėja, kad bežiūrėdami į tuos gaidžius
i riausybė uždarė tas partijas, Greta dvasinio skurdo, į
džių knygelę: ‘SSSR—Musų svajoja apie ‘tautos vado’ grį-!
tie trys vyrai susipeš tarp savęs.
š kurios stoja už nepriklauso Lietuvą jie neša ir medžia
Akimis.’ Jau ši antraštė rodo, žimą Lietuvon. Plačioje Ame-:,
mą Lietuvą. Ji legalizavo ginį skurdą. Žmonės neteko
kad J. Paleckis nebuvo komu rikos lietuvių visuomenėje'
“Kol kas iš rųusų dar nepra
: tik vieną komunistų partiją savo politinių ir pilietinių
Ką
Dabar
Lietuvoje
Gali
Padaryti
nistas. Jis i SSSR žiurėjo lie toks nusistatymas nerastų pri-,
šoma medžiaginės paramos po
Paskui ji pravedė “liaudies laisvių; dabar, kaip sako
tuvio akimis. Visi žinojo, kad tarimo, ir jisai vargiai butų
litinei tautos veiklai. Ją veda
Vienas Bolševikas*
seimo” rinkimus, bet tie rin gauti pranešimai, pradeda
Paleckis yra ‘kairus,’ kad jis suderinamas su tomis idėjo-:
įvairios sostinėse esančios Lie
kimai buvo šlykštus pasity stokot fabrikų dirbinių ir
mėgsta kavinėje papolitikuoti, mis, kuriu vardu šiandien A-S
tuvos pasiuntinybės. Mums tik
“Lietuvos Žinių” 16212. Jis gali bet kam įsa čiojimas iš Lietuvos žmo maisto. Tai yra tik pradžia,
kad jis nori Į save atkreipti merika veda kovą prieš totali-j
dėmesį, todėl švaistosi frazė tarines diktatūras. Kam neru-; reikia pasiruošti ir kelti fon rame numery, 7-tame pusla kyti duot valstybės reika nių. Sudarytas toks kandi toliau bus dar blogiau.
mis. Bet komunistu niekas jo pi demokratija, tas vargiai ga-į dus netolimai ateičiai, nes bus py. yra Paleckio paskelbtas lams susisiekimo priemonių, datų sąrašas, į kurį galėjo
Bet Lietuva dar kartą tu
nelaikė. Tik paskutiniais me li būti ir nuoširdus tautos ne reikalinga ir šioje srityje mu įstatymas, kuris duoda vi jei tokios priemonės nėra patekt vien komunistai ir jų rės būt laisva. Lietuvos žmo
sų finansinė parama.
daus reikalų komisarui tik reikalingos raudonajai ar pakalikai.
Neleista savo nės kovos prieš savo ver
tais. ypač po jo išsišokimo priklausomybės šalininkas. Pa
“Tačiau jau turime savo ro despoto galią. Einant ši mijai.
__
kandidatų
pasirinkti nei jus i tą kovą laimės,
prie Prezidentūros, pradėta vyzdys—komunistai.”
rankose didelę ŠELPIMO PRO tuo įstatymu, vidaus reika
13.
Jis
kontroliuoja
svaiLietuvos'
Socialdemokratų
į
įtarinėti, ar tik Paleckis nebus
kime jiems ir mes, ameri
Bet ir demokratija gali BLEMĄ. Tūkstančiai lietuvių, lų komisaras, vadinasi, vie ginamųjų gėrimų gamybą ir i Partijai, nei Krikščionių- kiečiai! Tos musų pagalbos
parsidavęs komunistams. Pas
i Demokratų Partijai ir nei laukia visa Lietuvos liaudis.
kutiniuoju laiku jis buvo pra būt visaip suprantama. Ko ar vienu ar kitu budu, yra iš nui vienas bolševikas, turi pardavinėjimą.
14. Ju draudžia darbinin-, Valstiečių
Liaudiininkų
dėjęs plačiai gyventi, ėmė gir munistams tikriausia “de bėgę iš Lietuvos nuo bolševi teisę:
Kovokime už demokrati
1. Spręsti, kurie dalykai kanu skelbti streikus, arba i Partijai. Jų sąrašai buvo nę ir laisvą Lietuvą!
tauti. nesiskaitydamas su iš mokratija” yra Stalino dik-i kiškojo teroro. Jie išbėgo pali
tatura. “Naujienos” parodo, kę Lietuvoje visą turtą. Daug draudžiami
laikraščiams kurstyti kitus streikuoti.
'atmesti!
laidomis.
Šalin Lietuvos pardavikai
jų
pateko
į
Vokietijos
koncen

kad
nekitokia
ir
kunigų
spausdinti, kurie ne. (Vadi
‘‘štai šitą žmogų, kuris visą
15. Jis gali leisti arba už- į Lietuvos žmonės buvo komunistai!
amžių išbuvo niekur neprita “demokratija.” Pavyzdžiui: i tracijos stovyklas, daug šiaip nasi, spaudos laisvės nėra). drausti laikyti ginklus bei i verčiami balsuoti už tą sąraLaukan iš Lietuvos rau
kenčia skurdą ir jau badauja.
pusiu. kuris nuolat nepasėkšą, kurį jiems paruošė nau donieji okupantai!
“Krikščionys
demokratai,
2. Jis gali konfiskuoti bet sprogstamają medžiagą.
mingai veržėsi į priekį, nenu sakysime, Lietuvoje visą laiką
LSS. Vykdomasis K*taa,
K. Škirpa, buvęs Lietuvos kurį laikraštį, knygą, atsi
16. Jis £ali leisti visokius jieji valdovai. Žinodama,
sisekęs literatas, bandęs raši reikalavo privilegijų katalikų pasiuntinys Vokietijai, pra- šaukimą ar kitokį spaus- įsakymus, kokie tik jam iš- kaa daugelis piliečių nesu
LDD Centralinis K-tas.
nėti nevykusius eilėraščius,— bažnvčiai, neduodami net ele- neša, kad- Berlyne jau SUSl- dinį.
tiks
eiti
prie
balsavimo
ur

Brooklyn, N. Y..
į rodys reikalingi. (Kaip RuMaskvos budeliai parinko Lie mentarinių teisių laisvama- dariusi kažin kokia Draugi
nų,
Paleckio
Rugpiučio 16, 1940.
3. Jis sprendžia, kas gali, sijos caras!)
tuvos valstybės nepriklauso niams.”
ja Lietuvos Pabėgėliams turėti namuose radijo imtu-! Taip pat neribota sauvalė stvėrėsi teroro. Visur zujo
mybės duobkasiu,
’ Šelpti. Kol kas. žinoma, pa- vą, o kas ne. (Tai lygiai duodama ir bolševikų justi- jos agentai ir sakė: kurie RENKAMI DAUGIAUSIA
Nors “Naujienos”
“šiaip ar taip, būdamas lie
rtr fa ^geliai susideda daugiau- taip, kaip ir pas Hitlerį.)
ŽYDAI IR RUSAI.
cijos komisarui, kuris “val- neis balsuoti, bus liaudies
“dabartinė katastrofa
tuvis. J. Paleckis savo aukšto kad
priešai; balsuotojai privalo
iuos naskatins tas savo na- sia iš to
kuris bu“
stybės
saugumo
sumeti

Kaune bolševikai jau or
4. Jis gali uždrausti iškel
se Respublikos Prezidento ir juos paskatins tas sa o p a VQ suaUgęg su Smetonos reatsinešti pasus, į kuriuos bus
mais
”
gali
įsakyti
teismo
įganizuoja
“darbininkų so
zvalgas
pakeisti,
pas
mus
^į
mu
yja
pabėgusių
ir
_
.
...
,
ti bet kokią vėliavą, jeigu ji
ministro pirmininko pareigo
pažymėta, kad jie savo pi
staigoms
tam
tikras
bylas
vietą.” į kurį delegatus ren
trvnėiu iki ne Sovietų vėliava, gai
gali užse greit pasijuto, kad jis tėra tačiau yra abejonių. Jei Ro- demokratiios
lietines prievoles atliko.
b?‘ kokios or (politines) spręsti be eilės
nešioti bet
marijonetė Maskvos budelių mos katalikų dvasiškija ne- į ?io, mesnįturin,®^į^„ ži- dral?st "•*•<**
Šitaip buvo “renkamas” ka įvairių dirbtuvių darbi
ir
“
pagreitinta
tvarka.
”
pakeitė
savo
“
pažvalgų
ganizacijom
ženklelius,
ap

rankose. Nebegalėdamas su
tas “liaudies seimas”—klas ninkai. “Lietuvos . J
: mų.
Be
to,
jis
gali
politines
per
2,000
metų,
tai
vargiai
darus, uniformas ar kitokius
stabdyti Lietuvos nepriklau
tos ir teroro priemonėmis! jau paduoda kai kuriij
bylas
atimti
iš
civilio
teismo
tuvių delegatų pavar
pažymėjimus, kurie jam ne
somybės naikinimo, J. Palec ji pakeis jas per 6 mėnesius.
GRAIKIJA PAŠAUKĖ VI patinka.
ir. perduoti karo teismui, Aišku, jis padarė tai, ko rei kurių matyt, kad renkadii
kis ėmė reikšti nenormalumo
kalavo okupantai — nutarė
SUS ATSARGOS KARI
žymių. Po kelių dienų, minis JAU RENKA PINIGUS
5. (a) Pavojingą valsty kad šitas galėtų politinius paskelbti Lietuvą sovietine daugiausia žydai ir rusai.
NINKUS.
LIETUVOS PABĖGĖ
terių kabineto posėdžio metu,
bės saugumui arba visuome nusikaltėlius bausti mirtimi. respublika ir prašė įjungti Lietuvių nedaug praeiną,
štai pavyzdys:
$
Paleckis ėmė kliedėti, kitų
Šis žiaurus okupantų įsta Sovietų Rusijon.
LIAMS ŠELPTI.
Graikija ruošiasi apsigy- nės rimčiai (ištikrujų, tai
Iš
Tilmanso
fabriko
iš

žmonių akivaizdoje šaukda
Tatai jau padaryta. Mas
Amerikos lietuvių katalikarui ne juokais. Ji pavojingą bolševikams) as tymas prieš Lietuvos žmo
rinkti
6
delegatai,
kurių
pa

mas, kad jis visur matąs krau kų kunigai jau pradėjo rink- ■
užpuolimo iš Italijos menį jis gali atiduoti polici nes įsigaliojo nuo 1940 me kvoje posėdžiavo sovietinis
ją. kad jis savo amžiuje nesąs ti pinigus saviškiems. kurie P0^-. Sekančią sąvaitę. 11 jos priežiūrai, arba uždary tų liepos 17 dienos. Pirmiau parlamentas, “vyriausias so vardės ve kokios:"
nužudęs viščiuko. Einant posė pabėgo iš Lietuvos nuo bol- į rugsėjo, _ yra saukiami . ka- ti į priverčiamojo darbo sto buvę valstybės apsaugos į- vietas.” Paleckio vyriausy čius, Guzevičius,
džiui. Paleckis sugriebė ant ševikų valdžios. “Draugas” nuomęnes tarnybon visi ąt- vyklą (katorgą) lip-viene- statymai nuo šitos dienos bės prašomas, Lietuvai jis Razploch, Poder ir
stalo stovėjusią bonką ir ją praneša, kad New Yorke. saunniai Giaikijos karinm- rių metų. (b) Teisinį asme nustojo veikę.
davė keturioliktą numerį Taigi iš šešių delegatų mai
metė i sieną. Matyti, nabago kataliką prakalbose surink- •kalnį (organizaciją) jis gali
darė ją sovietų imperijos: tom tik dvi lietuviškas pa
___________
vardes, viena rusiška, o tiys
BOLŠEVIKAI
ŠAUNA
nervai nebeišlaikė... Po to jis
uždaryti arba sustabdyti bei
linu.
buvo paimtas Į gydytojų prie ta tam tikslui jau §103, O; icki^ai cca ^(tadnii
suvaržyti jo veiklą.
IŠTAIGŲ pareigonius.
To negana. Okupantai ir aiškiai žydiškos.
Worcesterio kolonijoj kuni- LENKAI ESĄ 'TARNŲ
Iš Kauno elektros stoties
žiūrą. o visos jo tolesnės kal6. Jis gali suvaržyti arba
Šiomis dienomis Lietuvos! j*el?s tarnaujanti _ Paleckio
gai surinkę net $1,112.84.
TAUTA.
išrinkti
5 delegatai, būtent:
bos. kurias jis viešai skaitė,
Dancigo
nacių vadas uždrausti žmonėms daryti bolševikai pašalino iš vals vyriausybė stvėrėsi naujo Evgenij Dorotink, Feodor
buvo kitų žmonių parašytos.” Jų renkami pinigai siunčiaeisenas, prakalbas, susirin tybės įstaigų dar šiuos pa smurto — sovietinti Lietu
mi
ii į kunigų Federacijos Greiser pasakė per radiją
vos ekonominį gyvenimą! Didemik, S. Netiubov, Jo"
Perskaitę šį pranešimą, centrą Chicagoje.
Vokietijos jaunimui pra kimus ir kitokius susitelki reigonius:
nas Milažauskas. Iš penkių
be abejonės, visi komunistai Kunigų “Draugas” aiški kalbą, kurioje ypač akcen mus.
Šiauliuose pašalintas apy Komisarų malonei jau pa tik vienas lietuvis.
7. Jis gali visiškai sustab gardos darbo inspektoriaus vesta bankai, pramonė ir
persivers ragožium.
na:
tavo mintį, kad lenkai yra
Iš “Florence” fabriko iš
žemės ūkis. Lietuvos žmo
“Federacijos Tarvbos šuva- i “tarnų tauta
ir vokiečiai dyti arba uždrausti miesto padėjėjas Kazimieras Ges- nės — miestelėnai ir vals rinktas tik vienas, ir tas žy
AR GALI MUSŲ SROVĖS žiavime rugpiučio 9 d„ Pitts- turi žiūrėt į juos kaip į savo gatvėse bet kokį judėjimą. navičius. Jo vieton paskir
das—Izaokas Levines.
8. Jis gali uždrausti žmo tas niekam nežinomas Juo- tiečiai — lieka tų komisarų
SUDARYTI “BENDRĄ
burgh. Pa., priimta nutarimų, tarnus.
Nuo smulkių Kauno įmo
baudžiauninkais. 0 tuos,
nėms keltis iš vienos vietos cis.
kurie laukia vykdymo.
nių
išrinkti tokie, kaip Šn
FRONTĄ”?
Pašalintas Šiaulių apskri kurie neištikimi, jie tūks ekat, Leman, Levi ir tt
“Vienas iš svarbiausiųjų nu VILKAVIŠKIO KALINIAI į kitą gyventi ar dirbti.
tančiais areštuoja, deda į
šitą klausimą svarsto tarimų yra—eiti Sovietų Rusi PERKELTI J MARIAM
9. Nuo jo valios priklau čio valdybos narys Valenti kalėjimus ar siunčia į Rusi
“Naujienos.” Esą—
POLĖS KALĖJIMĄ.
so visos įmonės ir įstaigos, nas Zaikauskas.
jos užgrobtai ir pavergtai Lie
Atstatytas Gruzdžių vals ją. Dar kiti vietoje šaudomi.
“Nuo to laiko, kai Rusijos tuvai į pagalbą.
Buvę Vilkaviškio mieste kurios atlieka viešąją tar čiaus viršaitis Stasys MatuTaigi, musų senojoje tė “KELEIVIO" KA
imperialistai pagrobė Lietuvą,
“Darbas didelis, sunkus, rei ly vadinamieji “arešto na- nybą.
vynėje vykdomas aršus te
musu spaudoje daug kartų bu kalaująs organizuotumo, ryž- mai” jau likviduoti. Visi ka10. Jis gali
uždrausti zas. Paskirtas jo vieton ka roras. Nei vienas ten nėra LENDORIUS
vo keliamas klausimas apie tingumo, duosnumo ir gerų di- ]ini&i iš Vilkaviškio perkelti žmonėms naudotis telefonu, žin koks Norkūnas.
Kurie jį užsisakė visiems
užtikrintas savo rytojumi,
bendrą srovių veikimą. Išski rektyvu.
telegrafu
ir
paštu.
išsiuntinėtas. 0 kas da Be
į Marijampolės kalėjimą, o
savo gyvastimi.
riant komunistus, visos musų
“Neabejojame, kad vyriau administracija
11. Reikalui esant, -jis ga- UŽSAKĖ M00 ORLAI
užsisakė,
gali prisiųsti užsa
išskirstyta. Į ....
Amerikos lietuviai darbi
VIŲ ARMIJAI.
srovės stoja už Lietuvos ne sioji vadovybė kovai už Lietu Viršininkas Sabulis perkel-Ji paimti įstaigų, organizakymą
dabar.
Kaina “Kelei
ninkai, visi nepriklausomos
priklausomybę, todėl jos gale- vos išlaisvinimą yra susida-I tas į Vilnių. Namus iš Tei-' cijų ar privatinių žmonių
vio
”
skaitytojams
— 25c.
Jungtinių Valstijų Karo ir laisvos Lietuvos gynėjai!
tų bent šitame klausime susi riusi Europoje. Mums čia, A singumo ministerijos laiki-tnooesius, jeigu jie nėra Departamentas pereita są
Raudonieji
smurtininkai Prašome adresuoti taip:
tarti ir veikti išvien.
menkoj, teks sekti jos nurody- naj perėmė valdyti miesto reikalingi raudonajai armi vaitę užsakė įvairiose dirb pavergė musų tėvų kraštą. “Keleivis,” 253 Broadway,
“Bendras veikimas. Žinoma, nių ir teikti jai savo moralinę i savivaldybė,
kuri įrengė jai. (Bolševikų armija visur tuvėse 2,800 orlaivių ar Bet kova už nepriklausomą So. Boston. Mass.
butų našesnis, negu kiekvienai Ir materialinę pagalbą.
miesto areštinę.
turi pirmenybę.)
mijai.
ir laisvą Lietuvą bus veda-

DUOBĘ. PALECKIS BU
VO IŠĖJĘS IŠ PROTO.
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KCLEIV1S. SO. BOSTON.

I AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į

RAB

ir šautuvu
Pora sąvaičių at-mą, už jokiu* popierius, Įm
vų 1ugnimi, bet didžiumos žmonių valia. . So- Į gal jis taip besvajodamas rie liečia šitą registraciją.
Ina rie neturėjote su LSS Centro cializmas reiškia ne dikta-! prie'baro net nuo kėdės nuJeigu kam reikia kokio
LSS
turą. bet laisvą ir demetra- j virte. Dabar Kliube jau ra- patarnavimo ar paaiškini
tiją, kur pilietis pats sau. mu. Tur būt sarmatijasi at- mo, tai geriausj patarnavi
konstituciją nusistatys. o ne eiti.
mą ir paaiškinimą jis visuo
Pereitą birželio mėnesį iš jų gauti Bet yra ir tokių koks vadas ją pateiks, o ryt
----------met gaus pašte.
buvęs LSS suvažiavimas iš- draugų, kurie, rodos, butų’sulaužys kaip koks monar-!
Tur būt nėra kitos kolo___ ~
Didesniuose
miestuose
rinko naują LSS centro ko- mirą: siųsk vieną, antrą irichas.
J. Buivyde*,' nijos Amerikoje, kur jauni-1 valdžia turi pastačius ir ver•• »__•
jjgg ę.Į£ gekretorius. mas taip ♦noktum
-----------~ .....
mitetą. Naujas komitetas trečią laišką, o jie
kaip tyli,
tuoktusi, kain
kaip tėjus u
tiems
nepiliečiams,
jau perėmė iš seno LSS een-, taip tyli. Atrodytų, kad jie
Worcesteryje. Kas šeštadie- kurie angliškai sunkiai kai-

Lietuvių Sodatiatų Sųjungot Reikalai.

.--- 1-------ix_x------- 1------ J---------. i---------- —------- x.__ įemės

tuvių visuomenę," nušviėsdamas Lietuvos padėtį po naująją Paleckio valdžia. Tiesa, lapeliai išleisti dviejų organizacijų vardu — LSS ir
ALDD — bet jie atsako į
klausimą, tik reikia juos
platinti Jie tapo išshintinėti po kolonijas, musų LSS
kuopoms ir Amerikos Lietu-

appąGavote nuo LSS

protys.
eentro sekretoriaus laišką—
ir tuoj duokite jam atsakymą. Informuokite jį tiek.
kiek tik galite. Jūsų nuoširdus kooperavimas geriau
suderins musų veikimą. Mes
žinosime kas visuose Amerikos kampuose veikiama, o
jeigu neveikiama, tai duosi-

vių Darbininkų Draugijos me draugams pagalbos ir
nurodysime
kaip
reikia
kuopoms. Platinkite juos.
veikti
Lapeliai,
draugai, kai
nuoja pinigą ir kuopos yra
prašomos
pasistengti su
centrais atsilyginti Kaip tik
surinksime už šiuos lape
lius mokesčius, mes leisime
kitus, nes reikalas svarbus
ne tik Lietuvos klausimu,
bet ir abelnai tarptautiniais
klausimais, kuriuos reikia
nušviesti aiškinti lietuviams
darbiniinkam’s, kad jie ži
notų kas šiandien darosi
plačiame pasaulyje ir musų
gimtiniame krašte — Lie
uvojv.
tuvoje.

Yra keliatas LSS kuopų,

CLEVELANDO ir APIEUNKCS ŽINIOS
Kaip nutarti visiem* Lie- ' kad Anglija darys bent kotuvos klausimu.
kius pasiūlymus Hitleriui.

Per “Naujienas” pakeltas
vyiauj*anti
Lietuvos klausimas turėtų , ®’JL0? mUn/ J?el ?al 77’
UU(a n««u»
„c .—..® -lr Amerika bus jtiaukta
būti
rimtai švaistomas ne
vien tik vienos partijos žmo- j Į1 karą, todėl Hitleris esą*
susirumnes.
nių, »bet abelnai visų lietu- labai susirūpinęs.

vių. Klausimas yra: kaip . .Buvo pakeltas klausimas
lietuviai galėtų sueiti j vie- ir apie Staliną su Hitleriu.
ną bendrą darbą Lietuvos Mr. Rhodes pareiškė, kad
Uždarė duris
da pranašauti,
nepriklausomybei grąžinti? peranksti
kas
gali
tarpe
tų dviejų bro
Kiek dabar matosi, tai ir šiLietuvių Piliečių Kliubas
iš jų
tuo klausimu yra didelis liukų. ištikti, nei
, vienas
.. J
rugpiučio mėnesio susirinki
nuomonių
pasidalinimas,
nesąs
tikras,
ką
jiedu
toliau
me nutarė neleisti savo sa
Tautininkai rengiasi stoti už darys. .Jf nei vienas antru
lėj laikyti jokių sueigų bolsmetonininkus.
Katalikai1 neužsitiki. Abudu esą ne
ševikuojančioms organiza
giapiutė.
Ypatingai
Reedniekas
niekam
nemokėtų
už
turi
savotiškus nusistaty- pilno proto maniakai.
cijoms bei draugijoms.. Ne
Prentice k
kompanijai
—
.n-ii
ir iLe- šita registraciją —
*
‘
nei vieno mus. Su komunistais, žino
gana to, dar atšaukė ir savo
land-Gifford Co. Jos tiek cento.
Komunistai jau atkando
ma, nėra nei kalbos. Bet ką
atstovus iš politinio sąryšio.
dantis.
t- v
ii-i turi valdžios orderių, kad
Jeigu kas reikalauja už reikia daryti socialistinio
Keliatas Stalino klapciu- ^ba ant trijų permainų ir
Musų kolonijos komuniskų bandė dar komunistus negaIj apsidįr^Ty ,iir^u. savo “patarnavimą” pinigų nusistatymo žmonėms, ku
li'
orižada
nepiliečiui
viską
rių,
galima
sakyti,
yra
di„
.
.
tai
jau pradeda dantis atginti, bet gavo už tai puse-i
triobesiąi auga kaip
atlikti,
tai
tas
yra
raketieris,
džiuma?
Net
katalikų
ir
taukąsti
Maskvos tvarka Lietutinai apibarti. Viskas pada- grybai. Toliaus daugiau pa
apgavikas,
ir
tuojaus
reikia
tininkų
daugelis
pritaria
sovoje.
Mat, kai kurie gavo
ryta komunistams pnesm- ^ iu
Stolino
i
apie
toki
pranešti
pašto
vir‘
cialistiniam
veikimui,
nes
laiškučių
nuo saviškiu iš
gai.
.
'
___________
'šinmkui.
.. | socialistu politika vra išmin- Lietuvi Nors tuose laiš-

Worcesterio Žinios.

nis būna po keliolika vestu- ba. Kas nori. gali atsivesti
vių. O jau tų “šauer-par- įr savo vertėją į paštą, bet
cių.
tai kas vakaras uzia. viršiniinkas Harrisonas paGeras biznis, kunigams ir taria atsivesti vaiką ar šiaip
svetamėras.
, kurį šeimynos narį, nes sve—
' timas gali pareikalauti užNekurtoms Worcesteno mokesčio. Valdžia nori įkaldirbtuvėms dabar tikra
________
_______
atejvjams | gajva8
kad

kinių sekretorių adresų cen
tras neturi. Tokios kuopos
Nepiliečių
regisjtraciją į tingiausia ir sveikiausia lieLietuvos Sūnų ir Dukterų I SaugokttČS Iicffist
••
—. • • i
*
A
••
veda
Teisingumo
i.,
m,,
.......
jr pašĮo (uvjy tarpe.
turėtų kuo greičiausiai at- draugija
yra pusėtinai skait- rarimo
i
departamentai.
nauį12S r5rsl?s su
c.ent” I linga draugija, priklauso
Nieko neveikti, butų diru. LSS eentro sekretoriaus i a'pje ggg narių, daugiausia
dėlė skriauda musų tautai;
(Teisingumo Departamento
NORWOOD, MASS.
adresas toks: J. Buivydas. priklauso taip sakant katapranešimas.!
bet
Supyko ant klemsų.
. remti ar bandyti gi ąžin
220 Leonard st., Brooklyn, likų. Bet tos draugijos vir
Washington. — TeisinguRugpiučio 24 d. Lietuvių V Smetonos tvarką LietovoN. Y. Kur miesteliuose ran šūnėje viešpatauja Stalino
mo Departamento nepilie- Namo Bendrovė buvo su- }e’ ta»PgĮ butų klaida. Smedasi keli socialistų simpati- adjutantai.
čiams registruoti direkto- rengus klemsų vakarėlį. t??os
Lietuva netukai, pritarėjai suorganizuo
Pasinaudodami neskait- ”us Eai’l G. Harrison pata- Prisirinko gražus būrelis
P
!
^
no
®
demokratiškos
.
--i:..
„ i rius Kari u. narnson para- prisirinko
tiražus
kite kuopą. Mokestis Į LSS ..
7??’ i' 1ria
saugotis
“.‘registravimo
registravimo mišrios
mišrios publikos, bet
bet komukomu- !!q
a,sves
’ ? turėjo
tik nepn____________
,
_
D
hSo
J
mėnesvk
tos
drauia
?
?
u
^
otis
‘
aJsomvbe
1’
labai menka, tik 15 centų
mėnesiui. Kuo daugiau mes j^jos vardu komunistai pa-! rokeLenų,” kitais žodžiais nistų, tai kaip iššluota, išGaI ši^įe klausime butu

Apgavikų.

turėsime

I£S kuopų,

tuo gjuntg pasveikinimą Lietu- Ariant,

-Kuopos, kurios per vasa- daugiau išplėšime savo vei-1 von tienPls

saugotis tų sukčių, skyrus

kurie pardavėkHrvie #tlkrl?<a’

. },le

tai kaip iššluota, iš
vieną-kitą bizmerj.

.

kuose nieko svarbaus ir nepasakyta, nes žmonės bijosi
aiškiai rašyt, bet jau galima
suprasti, kad gero tenai nėra. Laiškuose niekas nėra
giriama. • o vien tik nusi
skundžiama. Šiomis dieno
mis teko kalbėtis su vienu
gera komunaciu, na, ir tas
jau pavadino “kacapais”
tuos,
Lietuvą
užėmė.
Musų kurie
komunistai
manė.
kad
, musu redakcijos Stalinas
Stalinas duos jų broliams

Žmones juokiasi, kad komu- frTiaiD aDriuazine asmeivš

seserims

po sklypą že-

> r __i.
------ — laikyti
m.™. Į kimą. Musu tikslas, draugai,
,i------- i_u; Lietuva Stalinui nasieirdaPT“. .
viską taip sufiksyt.
kad nistai supyko ant klemsų. ar šiaip apsipazinę asmenys
rą buvo
paliovusios
nepiliečiui
nereikės
nei
re- Supyko jie dėl to, kad ši Salėtų duoti bent koki pa- mes, bet dabar pasirodo,
susirinkimus. orui atvėsus yra visos darbininkų klasės mį ka(j ;je reprezentuoją
. bendrovė kartu su kitom or- sm^?nĄ kaiP
geriau kad ir paskutinį atima. Ži
pradėkite juos laikyti. So-1 tikslas — Ui panaikinime* 98^ tos draugijos narių, gistruotis.
noma. niekam neskauda,
Direktorius Harrisonas į- ganizacijom, buvo surengus sue,ti 1 bendrą veikimą.
cialistų judėjimas yra dar- ii«au«oj»mo sistemos, o jvjggj nedrįso siųrt pakol iš savo kūno kraujas ne
pačiim Staibiui,
prakaitas prieš Lietuvos
_____ . teka. Bet kada jau reikia
bininkų judėjimas. Kaip i *taigima* socialistines drau- sveikinimų
-----_ - .
kain op norėto tai nadarvti Paklausys šitokių apgavikų, okupantus. Vyručiai ir mo- Wale "“‘7“’ “‘P ru#ai savo ronas gydyti, tai tada
Europoje, taip ir Amerikoje! t*jee>
Tam J mriežtof ^LtoriSino
^kentėti dvygubai. Vi terėlės, dėlei tų prakalbų
verže*. Lietuvon.
gyvenimas verda, , kunku-,
Tiesa, kaip kas mano. kad
P"™3.', J* užmokės suk- pykite ant ko norite, tik ne
Dienraščio
“Cleveland pasidaro labai skaudu.
liuoja. Musų akys į tai ne-1 šiandien Sovietų Rusijoje Peti-as^Milfausiras. ^Juozas
Per pereitą keliatą metų
c!ul •uz. Patarnavimą, ku- ant klemsų, nes jie nekalti ir he^- koies|M,n<lentas Rhogali būt užmerktos; mes tu- j yra “statomas socializmas.” šalavėjus
Šalavėjus ir
ir kiti.
kiti. Po
ro pasveipas\
j
i
.
i
n
ne
vienas iš musų kolonijos
ir MV1. ro
visal negaus; antra, jis į politiką nesikiša.
.. ..
rime sekti kiekvieną žymes- i Kiti mano, kad Vokietijoje kinimu pasirašė
trys Štai
dės kg tik gryžo iš Europos komunistų aplankė Lietuvą,
užsitrauks bausmę, jeigu,
Klemsų pri»i*veitę*. ir sako prakalbas apie tai, jr daugeli rengėsi važiuoti
nį įvyk}, kiekvieną sujudi- busiąs dar “geresnis” “so KosJisirįBak^s.^
mą. Penktoji kolona ne-, cializmas” įvykintas, negu
ką jis mate. Jis buvo arti ka- VėHau. Tiesa, jie sugiyžę
snaudžia ; ji veikia visur ir į Sovietų Rusijoj. Tokie “soro lauko visur,z kur tik Hitle- kritikavo valdžią, bet gėrė
Žinomas
Worcesteryje 10
. .
. !
įyiairiausiais vardais, kad cializmal” kaip bolševikų
ns įsiveržė į svetimas šalis. josi Lietuvos nepriklauso
Kiekvienas turi uzsnegistik pakenkti laisvę ir demo- i Rusijoje, nacių Vokietij'oj'e M-tis, gvvenęs seniau km*
Iš orlaivio jisai matė ir kaip mybe, Lietuvos vaizdais.
kratiją
mylintiems žmo- arba juodmarškinių fašistų tąi Anglijoje, Škotijoje, gi- įuoti pats u dum^ savoju*Rusijos kariuomenė maršaStelai Juozapavičienei.Dabar gi, kada jau reikia
nėms. Socialistų dėmėsis tu- Italijoje — nieko bendra su riasi buvęs labai mokytas,
klt1a5 Labai ačiū už dainelę, bet vo į Lietuvos žemę. Jis paša eiti pas Stalino konsulą pravisus,
H negali, sako “Keleivin” jos nedėsime,
ri būt nukreiptas į juos. Pra- Mcialistsu* neturi. Tik isi- “sukritikuodavęs”
koja daugybę matytų baisepaso ar vizos į Lietuvą
i lainerio Šonui. — Ačiū nyb!ų, kurių ir aprašyti ne- įvažiuoti, tai komunistų plagaištin^a jų veikla pražudė vaizdinkdte, koks gali būt net ii- “Keleivio” leidėją, direktorius Hamson.
Norvegiją, Daniją, Olandu- socializmas ten, kur pilietis Myli save tituluoti “archiįstatymas reikalauja, kad už prenumeratą ir gražų pa- galima.
naj jau pasjkeitė. Nesupranją,, Francuziją. Jie šoka iš jokios laisvės neturi? Arba .ektorium.” “matemdtikos kiekvienas nepilietis asme- reiškimą. Tačiau eilėraščio
Kores|>ondento nuomone, tama kodėl? Man rodosi,
džiaugsmo, kad Rusija pa- ten, kur vieno žmogaus žo- žinovu” ir kitaip. Bet Wor- niškai nuvyktų į paštą, kur netalpinsime; sentimentas Hitleris vargiai galėsiąs An- kad dabar jie turėtu su diglemžė , Pabalčio valstybes, (jjg reiškia šaliai “konstitu- cesteryje jis žinomas tik valdžios pastatytas klerkas geras, bet tonas truputį per- gliją pavergti, nors ir dedąs dėlių džiaugsmu ten važiuotarp jų ii- Lietuvą. Tie gal- ciją?” Arba kur už valdžios kaipo paprastas karpente- j jį užregistruos ir atspaus stiprus.
visas galimas pastangas, ti. Well, čia galima padaryti
valai lietuvių tarpe turi būt kritiką žmogus būna stato- ris, kuris ant bačkų lankus pirštus. Užsiregistruoti galiNepiKečiui. — Jei tas ra- Jeigu prie Anglijos butų ga- savotišką išvadą. Mat. Smeizoliuoti visur. Kad leng- mas prie sienos ir šaudomas, užkalinėja. Dabar jis taip ma bile dieną tarp rugpiučio ketieris paėmė iš tamstos iįma sausžemiu prieiti, tai tonos valdžia, kad ir bloga
viau butų galima to partek- kaip koks piktadaris? Tokio apsirgo
d. ir gruodžio 26 d.
komunizmo lięa, i 27 U.
?5.už registracijos blankos butų kas kita: bet kol Hitle- ji buvo, visgi neturėjo tokių
ti, stiprinkime savo LSS “socializmo” statytojai ne kad vaikščiodamas po MlllSauf<&itė* tų apgavikų, išpildymą, tuojau pareika- rio mechanizuota armija ne- akių, kad svetimšalius į ka
eiles.
.
# socializmą stato, bet vidur- bury streetą tik ir žiuri į ltam ai pinigus apsiima oi- lauk, kad pinigus grąžintų, galės savo kojos ant Angli- Įėjimą uždaryti už bent ko. Kiekviena LSS kuopa tun amžių despotizmą grąžina, lempų stulpus, ant kurių jis registruotl padaryti piritų Pasakyk, kad jei negrąžins, jos žemės padėti, tol Vokie- kį prasitarima prieš Lietuvietinių problemų, vietinių Jiems socialistai tik prakei- tapęs komisaru galėtų visų antspaudas ar kitaip “pa- raportuosi Justicijos Depar- tija galima skaityti pralai- vos tvarką. O .“draugas”
reikalų. Juos reikia išdiskii- Almą' siunčia! Socializmas pirma pakarti visus socialis
***■
Pinigų nereikia tamentui ir jis gaus kalėji- mėtoja. O pagal kalbėtojo Stalinas ceremonijų jau nesuoti, aptarti. Laiks nuo ttų- -bus įvykintas ne durtuvais tus, o paskui tautininkus ir mokėti ož jokį patarnavi mo.
nuomonę, Hitlerio armija darys. Jeigu tik kas kokį
ko kuopos turėtų rengti tar- - --------------------------------------------vargiai galės ant sauszemio žodį prasitars, tuoj galės
pusaves diskusijas^ Imti te-j
išlipti. Sako, jau daugelyje būti į gilumą Rusijos išgatmas iš musų socialistinio’
vietų iš oro buvo kareiviai bentas. Tai ve, ko musų koveikimo. O jo buvo, yra ir
nuleisti, bet juos labai grei- munistai bijosi. Jie bijosi
bus^. Diskusijos, savitarpi
tai suima, nes negali greit prarasti gyvenimą kapitalisnis
lavinimasis
pagilins
daugiau nuleisti. Anglija tiškoj Amerikoj. Jię nori
draugų žinojimą ir jie bus
esanti labai stipriai apsi- Rusijos rojaus visam pasaugeresni kovotojai sa prie
ginklavusi. visi jos jiakraš- liui, tik ne sau.
šais; jie daugiau užsigrū
čiai apsaugoti. Anglija sau
dins socialinėmis idėjo-;
gojanti
ir vidujinį judėiimą,
Mirė Juozas Vaicekaus
mis. Ir kuopų Susirinkimai ■
kad “penktos kolonos’r gai kas nuo 7607 Star avė. Buvo
tada bus patraukiantesni,1
valai negalėtų nieko su tik 53 metų amžiaus žmo
gyvesni, o ne sausi papras
drumsti. Taigi Mr. Rhodes gus. Paliko žmoną, du sunus
tų parengimėlių raportai ir,
sako. kad gali būti labai il ir vieną dukterį.
mokesčių rinkliavos. Tokie'
Jonas Jaru*.
gas
karas, ir jis nemano,
dalykai turi būt antros eilės*
o pirmojoje eilėje turi būti
Missachusrtts Suvienytų Lietuvių Piliečiu Kliuoų
musų uždavinys: kaip palai
kyti tinkamoj aukštumoj,
musų spaudą? Kaip dau-'
giau gauti narių į musų or
Suvažiavimas — Sportas *♦+ Muzika
ganizaciją? Kaip demas-'
kuoti organizacijose dikta-;
Nedėlioję, SEPT. 8, I9J0
toriu garbintojus? Kaip su-,
VOSE’S PAVILION,
MAYNARD. MASS.
sisiekti su tan žmonėmis.'
kurie stoja už laisvę ir de-'
Kalbės: valdžios ir valstijos kandidatai. Svarbus
mokratiją? Tie klausimai
šie klausimai: Draft—Conscription — Amerikos
yra dienos klausimai ir mu-'
ginklavimas — Ateivių registracija — Amerikos
sų kuopų susirinkimuose ne-'
pilietybės gavimas.
reikia drovėtis apie juos pa- ‘
Sporto programa vadovaujant A. L. Kapočiui —
kalbėti. Jie buvo svarbus, o
Soft Bali Mass. kontestas tarpe Cambridge, South
ateityje bus dar svarbesni...
Boston. Stoughtono — Taurės laimėtojam?

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Trockio Laidotuves Meksikos Sostinėj

PIKNIKAS

Yra

labai gerų

draugų,

šokiams gros Radio orkestrą. Bu* valgių ir gėrimų.
Dovanos prie įžangos tikietų $15, $10, $5.
įžanga l()c.
Važiuot Route* 117 ir 27.

kurie gavę laišką nuo LSS
centro sekretoriaus, tuojaus

duoda atsakymą. Jie infor-Į
muoja centrą tiek, kiek LSS
centras nori tų informacijų

Čia matome Trockio laidotuvių procesiją Meksikos mieste. Trockį nuiudė Stalino agentai. Vienas jų buvo sužeistas
ir suimtas. Jis jau prisipažino veikęs Maskvos įsakymu.

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti.
Pil Kliubo Komitetas.
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Maikio su Tovu

—Alou. Maike!
—Heilo, tėve! O ką paša*
kvsi?
»•
—Maike, aš galiu tau išvirozvt. kodėl ant svieto nė
ra pakajaus.
—-Aš nemanau, tėve, kad
tu galėtum šitą klausimą iš
aiškinu.
—Na. tai bečykim. Mai
ke. Iš dolerio! Jeigu aš tau
neiškumočysiu, dėl ko da
bar eina vainos, tai tu mano
doleri paimsi; o jeigu išklumočysiu. tai tavo doleriui
bus gud bai.
—Verčiau tu, tėve, laikyk
savo dolerį kišeniuje. nes jis
tau reikalingas.
—Olrait, Maike, jeigu
taip, tai aš galiu tau ir be to
beto viską išekspleinyt. Ži
nai. jog pakajaus ant svieto
nėra valuk to. kad žmonės
Dievą užmiršo. Reikia dau
giau neros, daugiau bažny
čių. tai vainą nebus.
—Ar kunigas taip sakė
per pamokslą?
—Ne. Maike, taip rašo
‘‘Darbininko” gazieta.
—Ot. tėve, jau tu savo
doleri ir butum prakišęs.
—Kodėl? Ar tas netei
sybė?
—Žinoma, kad ne.
—Bet ar tu žinai, Maike,
kad ‘Da.bininko” gazietą
drukavo;a kunigai, vadina
si. dvasiškos asabos, taigi
jie nemeluos.
—Kunigai, tėve, rašo taip
dėl ’o. kad žmonės daugiau
pinigu jiems neštu ir bažny
čias statytu. Bet tikėjimas ir
bažnyčios karu neišnaikins,
tėve.

—Ar tu gali tai prirodvt,
Maike?

—Aš čia pavaitosiu labai
paprasta pavvzdį, tėve. Tu,
man rodo', atsimeni

barz
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Lietuvos Darbinin
kai Veriiami Sun
kiau Dirbti.
. Susipratę
darbininkai
šiandien visur smerkia kapi
talistinę darbo sistemą, kuri
stengiasi išspausti iš darbi
ninko daugiau
prakaito.
Unijos skelbia prieš tai
streikus, kovoja, nes darbi
ninkas perdaug spaudžia
mas greitai netenka jėgų,
»irma laiko pasensta. Sodaistų tikslas visuomet buvo
r yra trumpinti darbo vaandas ir lengvinti darbinin
kių darbą.

Tuo tarpu bolševikai, ku
rie sakosi vykiną “socializ
mą,” darbininkų išnaudoji
mo žvilgsniu pralenkia ir
kapitalistus. Ir jie nesisarmatija tuo girtis. Štai, jų
“Elta” praneša “linksmą”
žinią, kad Lietuvoje jau įve
damas “stachanovizmas,”
tai yra, vertimas darbininką
dirbti ilgesnias valandas, ir
tiek skubėti, kad akys lystų
iš kaktos. .
Štai “Eltos” žodžiai:
“Stachanoviečių darbo si
stemos pavyzdžiu persiima
ne tik visos pramonės įmo
nės, bet ir laukų darbinin
kai, ir dirbantieji viešuo
siuose darbuose bei valdžio •
platinti. Kiek ji karų yra su- * įstaigose. Suvalstybintą ty."
Kėlusi ir žmonių kraujo pra- Į nacionalizuotų įmonių ir fa
liejusi, tai baisu ir pagalvo-; brikų darbininkai visur jau
ti. Juk kryžeiviai ir Lietuvą spėjo pakelti darbo našumą
nuolatos užpuldavo.
iki 100—150 nuošimčių, o
—Veidiminut,
Maike. daugelyje net iki 250 nuoš.,
Lietuva tada buvo da pago bet didžiausį rekordą spėjo
niška šalis, tai ją reikėjo ap pasiekti Alytuje statomų
krikštyt. Bet jeigu visos ka-1 kareivinių mūrininkai, kur
ralystės butų katalikiškos. į per 10 valandų kiekvienas
tai jos tarp savęs nevaja- mūrininkas padėjo po 4,000
votų.
plytų, o vienas mūrininkas
—Ir vėl niekus nukalbę- s Vincas Čerekas rugpiučio
jai, tėve. Juk katalikiška^ 8 d. per 9 su puse valandos
Italija nesenai da užpuolė į sudėjo 10,000 plytų, tokiu
katalikišką Etiopiją ir nai budu atlikdamas per vieną
kino tą šalį bombomis iš dieną dešimties mūrininkų
oro. Dabar gi ta pati katali darbą ir pasiekdamas naują
kiškoji Italija apskelbė karą! Lietuvos Taiybų'Respubli
katalikiškai
Francuzijai. i kos mūrijimo rekordą. Se
Senovėj, kai Anglija buvo nojoj kapitalistinėj Lietu
katalikiška šalis, tai atkak voj vienas mūrininkas vidu
liausi karai eidavo tarp An- tiniai per dieną padėdavo
lijos ir Francuzijos katali iki 800 plytų, o Kaune iki 1
kų. Tais laikais Francuzijoj tūkstančio plytų.”
atsirado smarki mergina iš
Orleano,
kuri sušaukusi į Taigi išeina, kad “senoj
franeuzus vyrus sumušė an kapitalistinėj Lietuvoj” dar
glus. Anglai katalikai vėliau bininkui buvo daug geriau,
ją sugavo ir anglų katalikų nes jo tiek neišnaudojo.
vyskupai liepė ją gyvą ant Jeigu kuris daugiau padary
žarijų iškepti kaipo “raga davo. tai daugiau gaudavo
ną.” O dabar pats Romos ir užmokėti, nes darbas pa
popiežius pakėlė ją į šven prastai dirbamas “nuo štukių,” arba, kaip Europoj sa
tuosius.
—Olrait, Maike, o kur ko—“ant akorao.”
daugiau prirodymų, kad ka
SUMIŠIMAI INDIJOJ.
talikai smaugtų katalikus?
—Jeigu šitų pavyzdžių
Iš Bombėjaus pranešama,
tau da neužtenka, tėve. tai kad Indijos nacionalistai
atsimink, kaip Lenkijos ka neklauso valdžios uždraudi
talikai persekiojo lietuvius mo ir daro karinius prati
katalikus. Bažnyčiose muš mus. Valdžia pradėjo juos
davosi. Lenkai katalikai areštuoti. Cawnpore mieste
taip pat neapkęsdavo čekų suimta 14 nacionalistų.
katalikų, o čekai nesugyven
davo su slovakais katali
LAIVAI SUSIKŪLĖ.
kais.
Laike didelio ruko ant
—Tai kaip tu rokuoji,
Maike, ar tik katalikų viera jūrių, New Jersey valstijos
tokia zajadla. ar kitos irgi pakrašty, pereitą sąvaitę su
sikūlė Amerikos prekybos
vainas kelia?
laivas
“Tezas” su Norvegi
—Tėve. jos visos tokios.
Kai mahometonys įsigalėjo, jos prekybos laivu “Rolf
Jarl.”
tai jie ėjo pasaulį užkariau
ti Mahometo garbei, o kai
KUNAS SU
Liuteris išgalvojo naują ti TROCKIO
DEGINTAS.
kėjimą, tai jo šalininkai
Leono Trockio kunas pe
pradėjo karą su Romos ka
talikais ir kariavo per 33 reita savaitę buvo sudegin
metus. Buvo pralieta klanai tas Meksikos miesto kremakraujo. O tu, tėve, norėtum torijoj. Pelenus pasiėmė li
man įkalbėt, kad tikėjimas kusi našlė. Laidotuvėse da
gali apsaugot pasaulį nuo lyvavo labai daug žmonių.
Karo. Ir da norėjai “bečyt”
Labor Day apsiėjo bo
iš cielo dolerio!
—Olrait, Maike, aš dabar
eisiu pas “Darbininko” rašįmet Bostono darbinin
dzibatorių ir paklausiu, kų unijos atšventė Labor
kam jis taip balamutija: Day be jokių demonstraci-

dotą kapuciną, ar ne?
—šiur, Maike!
—Ar atsimeni jo misijas?
—Kaip gi neatsiminsi!
Po jo misiiu bobos pradėjo
varu iš burdo visus burdingieriu«. katrie skaitydavo
bedieviškas gazietas, o ma
no vyčių vaiskas eidavo lan
gų salėse daužyti, kai cicili?
štai prakalbas laikydavo ir
prieš caro valdžią kalbė
davo.
—Matai, tėve, ką reiškia
tikėjimas. Jeigu kapucinas
čia kiek ilgiau butų pabu
vęs. tai lietuviai butų pradė
ję karą vieni prieš kitus. O
Vienintelės ceremonijos
iu sekai, kad tikėjimas gali svietą.
vo Boston Central Labor
apsaugot nuo karo.
—Maike. nemeluok. Ry BOMBARDAVO ITALIJĄ Unijos mitingas ant Boston
mo katalikai da niekur vai
Iš Romos pranešama, kad; Common, kur majoras Tonos nesukėlė.
j šį panedėlį anglių orlaiviai, bin ir Amerikos Darbo Fe
organizatorius
—Tėve, tu nežinai istori bombardavo kelis Italijos deracijos
Harry
Iler
pasakė
po pra
jos. Juk kryžeiviai buvo po miestus ir pridarė nemaža
kalbą ir benas pagrojo.
ni, ♦žiaus armija katalikybei nuostolių.
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LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS VYKDOMOJO KOMITETO PAREIŠKIMAS DEL PASTARŲJŲ
ĮVYKIŲ LIETUVOJE.
IMPERIALISTŲ NAGUOSE.
Pereitųjų metų rugpiučio mėnesį Ribbentropas vizitavo Mas
kvą. Tai buvo pradžia didžiausios pasaulinis gėdos ir nelaimės.
Nors sakyta, kad rusų-vokiečių paktas tai tik dviejų valstybių
susitarimas viena kitos nepulti, bet neužilgo pasirodė kas kita.
Du tariami priešai—rusiškas bolševizmas ir vokiškas nacizmas-*
laidavo vienas antram saugumą ir padarė suokalbį sunaikinti pa
saulinę demokratiją ir mažąsias tautas. *
Hitlerio-Stalino sutarties rezultatas buvo toks, kad bėgyje me
tą laiko visa eilė Europos tautų, gyvenusių savitu, nepriklausomu
gyvenimu, nubraukta nuo žemėlapio. Vienos buvo sunaikintos
brutališka karine jėga, antros pasidavė be jokios kovos. Jos ma
nė, kad gulės išvengti raudonojo ir rudojo imperializmų keršto ir
išlaikyti nors šešėlį savo nepriklausomybės. Bet tas nuolaidumas
joms negelbėjo. Suokalbininkai buvo susitarę pasidalinti pasaulį
ir savo nutarimą vykdė. Pavyzdžiui, Pabaltijo valstybės, kartu ir
Lietuva, pildydamos sovietų diktatoriaus Stalino užgaidas, susi
laukė tokio put likimo, kaip stojusios karan Lenkija, Norvegija,
Belgija, Olandija ir Francuzija. Tik viena Suomija savo didvy
rišku atsparumu išlaikė savystovės valstybės formą, nors klausi
mus ar- ilgam.
Taigi, be kitą buvusių nepriklausomų valstybių, nebėra ir Lie
tuvos. Ją pasigrobė Maskvos imperialistai, šių metų liepos 15-tą
dieną mechanizuota armija užtvenkė visus Lietuvos kelius ir
vieškelius, užėmė svarbesniuosius miestus bei miestelius ir liko
padėties šeimininku. Kad pateisinus savo grobuonišką darbą,
okupantai smurtu išrinko Lietuvai neva seimą ir įsakė jam varde
Liętuvos liaudies,—kurios jis neatstovauja,—paskelbti Lietuvą
dalimi rusų imperijos.
Okupantų priežiūroje rinktas “liaudies seimas” liepos 21 dieną
formaliai ir aktualiai palaidojo nepriklausomą Lietuvą. Ta diena
bus žinoma, kaip juodžiausias istorijos lapas. Tą dieną su panie
ka minės visi nepriklausomos Lietuvos šalininkai, ypač Lietuvos
socialdemokratai, kurie, vaduodamiesi tautų apsisprendimo prin
cipu, patys pirmutiniai iškėlė Lietuvos nepriklausomybės obalsį.
Jie per dešimtmečius kovojo, kad nutrenkus nuo Lietuvos spran
do svetimųjų jungą. — Kaip jau visiems žinoma, socialdemokratų
ir kitų lietuvių visuomenės grupių ilgametė kova pagaliau, 1918
metais, apsivainikavo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu.

LIETUVA MOKĖJO BUT NEPRIKLAUSOMA.
Dvidešimts dvejis metus Lietuva gyveno savitu, nepriklausomu
gyvenimu. Visam pasauliui ji įrodė, kad moka būti nepriklauso
ma. Tiesa, 1926 metais reakcininkų grupelė su Smetona ir Volde
maru priešakyje. smurto keliu užvaldė kraštą ir iki pastarųjų lai
ką jį valdė pusiau diktatoriškomis priemonėmis. Stodami už pla
čiausią demokratinę santvarką, Lietuvos socialdemokratai, taip
pat ir užsienyje gyvenantieji lietuviai socialistai, jokiu budu ną-'
pritarė ir negalėjo pritarti tokiam režimui, kuris atsirado durtu
vą pagetba ir paneigė Lietuvos gyventojų pilietines laisves. To
dėl mums visiškai negaila, kad Smetonos režimas pagaliau žuvo.
Bet klausimas režimo ir klausimas nepriklausomybės yra du skir
tingi dalykai. Nežiūrint režimo, Lietuva laike savo nepriklausomo
gyvavimo padarė dideli progresą kultūros, švietimo ir žemės ūkio
srityse. Statistikos duomenys rodo, kad paprastoji Lietuvos liau
dis savo nepriklausomoje valstybėje du kartu geriau gyveno, ne
gu paprastoji liaudis dabartinių “laisvintojų” šalyje, Rusijoje.
Režimo pakeitimas buvo pačių Lietuvos žmonių reikalas ir lai
ko klausimas. Svetima valstybė nekuomet nėjo ir neina grobti ki
tas šalis, kad atnešti žmonėms laisvę. Svetimos šalys grobiamos
tikslu jas pavergti ir apiplėšti nugalėtuosius žmones.

PALECKIS IR SMETONA
Paleckio valdžios įsikūrimą Lietuvoje negalima nei lyginti su
Smetonos režimo įsikurimu. Nors Smetona sutrempė demokra
tinę santvarką, kuri laidavo gyventojų pilietines teises ir laisves,
bet Lietuva prie jo visgi buvo nepriklausoma. Už įkūrimą nepri
klausomos Lietuvos šimtai lietuvių, ypač socialdemokratinės
krypties lietuvią, neatlaidžiai kovojo per desėtkus metą. Ir neš.

KNYGOS APIE LIETUVĄ ANGLŲ
KALBA ISLEIDIKO REIKALU.
Prieš atiduodant leidyk- ninkas, ką nepriklausomoji
lai “Economic Reconstruc- Lietuva sukurė ekonominėj
tion of Lithuania after the srityj ir ką svetimi užgrobė.
Todėl kreipiuosi į geros
valios lietuvių veikėjus ir
draugijas, prašydamas tos
knygos išleidimą paremti
en spausdinimas buvo ati- p^*uneralorais j’ aGkomis.
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darni knygas iš Prusą, ir gyvu žodžiu jie skiepijo tą sąvoką, kad
lietuviai taip pat yra viena atskirų pasaulio tautų ir turi teisę
laisvai ir nepriklausomai gyventi, kaip ir kitos pasaulio tautos.
Paleckis ir jo “seimas" palaidojo Lietuvos nepriklausomybę.
Ar jis tai padarė gavęs Lietuvos gyventojų mandatą? Butu naivu
reikalaut atsakymo į tą Mausimi Pa)6i^ W^/smurtą bando
teisinti sudaužymu Smetonos s&uith. TUčUii Štaetoha įsigalėjo
be svetimos valstybės pagalbos, o Paleckis ir jo vienminčiai ko
munistai savo užmačias pravedė su pagalbarusų imperializmo
tanką ir bombanešių. Jeigu, griūvant Smetonos režimui, Lietu
vos liaudis butų gavus teisę laisvai apsispręsti, tai be jokio dvejo
jimo galima teigti, kad joe išrinktasis seimas butų pasisakęs už
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Jokia tauta liuosu noru nesu
tiks patapti svetimą grobuonių verge!
Mes nepriešingi kai kuriom Paleckio valdžios padarytam per
mainom. Reikėjo apkarpyti galią ir ekonominę dominaciją tam
tikrą Lietuvos gyventojų sluoksnių, kurie įsigalėjo Smetonos re
žimo metu. Bet nuvertimas diktatoriaus, jo pakeitimas svetima
okupacija ir prijungimu šalies prie svetimos valstybės, yra aktas,
kuris savo šlykštumu prilygsta tik patiems didžiausiems istorijoj
žinomiems išdavystės aktams! Blogiau savo tautai niekas negali
pasitarnaut, kaip pasitarnavo Paleckis ir jo vyriausybė!

DIDŽIAUSIAS MELAS.
Negana to, kad paleckinis “liaudies seimas” palaidojo Lietuvos
nepriklausomybę, tose laidotuvėse jis da paskelbė ir vieną di
džiausių melų. “Seimo” priimtoje rezoliucijoje sakoma, kad dabar
Lietuva bus sovietinė socialistinė respublika. Būdvardis “sovieti
nė” yra pamėgdžiojimas tos rusų valstybės formos, kuri buvo ži
noma iki to laiko, kol negaliavo naujoji “Stalino konstitucija;”
Dabar ir Rusijoje nėra sovietinės <t. y-, darbininkų, valstiečių,
kareivių, etc., atstovų) sistemos! Atstovai į sovietus dabar ren
kami neva visuotinu balsavimu. Lietuvai, gal but, taikoma visas
Rusijos sovietizmo “vystymosi procesas.” Tačiau būdvardis “so
cialistinė” buvo didžiausias melas ir Rusijoj. Dabar jis importuo
tas Lietuvon.
’
’ J?
Kas yra socializmas? Tai tokia visuomenės santvarka, kur
žmonės turi daugiau teisių, laisvės ir medžiaginės gerovės. Socia
lizmas, tai vykdymas plačiausių demokratybės principų politikoje
ir pramonėje. Socialistinė santvarka, be to, yra galima tik tuo
met, kai jos nori didžiuma šalies gyventojų. Tuo tarpu Paleckio
vyriausybė? atėjo smurto keliu. Ji remiama raudonarmiečių dur
tuvais. ; Tokiomis pat priemonėmis išrinktas ir vadinamas “liau
dies seimas.” Lietuvos gyventojams griėišta pasirinkti atstovus;
jie buvo verčiami balsuoti už tuos, kurie, buvo pasirinkti kojnunistų, Rusijoą atstovui Dekanozovui prižiūrint. Taigi jau pats nau.
jos santvarkos Lietuvoje įvedimo' būdas neturi nieko bendra su
socializmu. O dekretai, išleisti piaujosioš vyriausybės, labai aiškiai
rodo, kad ir tas tariamas “socializmas” Lietuvojė bus vykdomas
sulig rusiško modelio. Argi Rūdijos santvarka tiari ltą nors bendra
su jtociabzmu?. Jinai yra v£en smurto išdavas. Jos gyventojų pro
tavimą, maistą, drabužius, darbo sąlygas ir mokestį už darbą nu
stato vyriausybė savo dekretais, žodžio laisvės Rusijoje nėra.
Nėra nei spaudos laisvės. Nei susirinkimų laisvės. Nei organiza
cijos laisvės. Nei pilietinių teisių. Gyventojams paliekama tik
viena laisvė—garbinti savo “didijį vadą” Staliną. Tuo vienu saki
niu, kad Lietuva dabar negalės priimti kitokios konstitucijos,
kaip tik “stalinišką.” Paleckis pastatė kryžių Lietuvos demokra
tijai. O be jos socializmas yra neįmanomas.
Taigi jau pats pirmasis “liaudies seimo” aktas ir patys pirmieji naujosios Lietuvos konstitucijos žodžiai yra didžiausia apgaulė!
Kokiu išrokavimu Lietuvai prikergta būdvardis “socialistinė”?
Matomai tuo išrokavimu, kad apgauti darbo Žmones, ypač užsie.
nio lietuvius, kad štai, mes Lietuvoje steigiant tokią santvarką,
kuri bus paremta žmogaus teisėmis. Ir reikia sakyt, kad yra ne
maža lietuvių, kurių protavimo aparatas tiek užnuodytas rusiška
propaganda, jog minėtą Paleckio “seimo” nutarimą jie skaitys
grynu pinigu.
<

OKUPACIJOS MES NEPRIPAŽYSTAME!
Bet mus,- amerikiečius lietuvius socialistus ir kitus pažangius
žmones, neapgaus saldliežuvavimai apie “socialistinę” Lietuvą.
Mes, kaip ir musų draugai Europoje, visuomet stojome ir dabar
stojame už teisę kiekvienai tautai spręsti savo likimą. Ar gali
tauta apsisiausti, kada ji netari susirinkimų laisvės, organizaci
jos laisvės, žodžio laisvės, spaudos laisvės ir laisvės vystyti savo
troškimų programą? Negali. Neturinti šitų laisvių tauta gyvena
ne socializmo vystymosi laikotarpį, bet dvasinį bei fizinį skurdą
ir nykimą. Jai uždėta galingują letena. Pirmas kelias į socializ
mą, tai nusikratymas svetimų, o vėliau ir savųjų vergėjų jungo!
Mes manome, kad didžiuma Amerikos lietuvių visuomenės su
tiks su mumis, jog Smetonos režimas Lietuvoje buvo Uogas. Jis
smurto keliu atsirado ir tokiu put keliu žuvo. Bet Paleckio rėžimas dar bjauresnis. Jis, viena, yra svetimas, o antra—sulošė Ju
došiaus vaidmenį, parduodamas Lietuvą ir pasauliui meluodamas,
buk jis tą kraštą “išlaisvinęs!" Mes nepripažinom ir nepripažinsim rusų armijos pastatytos Paleckio vyriausybės ir jos “liau
dies seimo” darbų. Juos mes' skaitome begėdiškais žygiais prieš
Lietuvių tautą. Jie yra durtuvą smaiigaliais atnešti ir Lietuvai
šalingi veiksmai. Mes todėl atsisakome kooperuoti su bet kokia
Lietuvos valdžia, svetimos valstybės pastatytą. Mes pakartojame
musų draugų Lietuvoje 1894 metais iškeltą obalsį;

, . .
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Jei atsirastų bent dešimts
{vainos Lietuvos ekono- ko|onjjų Jungtinėse Valstimrnfe organizacijos buvo
kurio8
reikalui g».
Stų skirti po šimtą doleriu,
sakyti už 600 dolerių, o ls taiknyca visai greit butų iėAmenkos lietuvių prenu- kisujos pardavimo kaina
meratomB jau buvo gauta tada
ne dn doleriai, o
B(0 dolerių. Dabar jau galubut per pusę mažesnė,
tinai paaiškėja kad Lietu- kas duotT gilimybg j, pi,,
“šalin rusų ir kitų imperialistų nagus nuo Lietuvos!”
vos ekonominės organizaci- čiai p«sk7ei5j
bi
Mes stojame už laisvą, demokratinę, nepriklausomą Lietuvą.
jos dėl įvykusios okupacijos bančiojrisuomenėje.
Ne džiaugsmą, bet pasmerkimą mes siunčiame svetimiems oku

ir tiems lietuviams, kurše išdavė Lietuvos žmones. Mes
kartu smerkiame visų imperialistą pazikėrinimus smaugti mažą
agftg -ert-te les pantams
sias tautas, kurių nusikaltimas yra vien tas, kad jos silpnos. Mes
ss.
pasižadame nenuleisti ranką ir, kiek jėgos tesės, teikti pagalbą
Lietuvos žmonėms jų kovoje už savo Įtręšto laisvę, kad artimiau,
km

šiuo metu svetimoji ran- nebūtų galima išleisti, tai
ka stengiasi naikinti viską, visiems prenumeratoriams
kas tik primena nepriklau- ir aukuotojams įmokėtos
somą Lietuvos valstybę— sumos bus grąžintos iki cenuždraustas giedoti Lietuvos j to. Manantieji knygos išleihimnas, užmušta iškabinti dimą paremti prašomi tuoLietuvos trispalvė vėliava ir jaus atsiliepti.
dar šimtai panašių uždrauAnicetas šimutis,
dimų. Tad čia, Jungtinėse
Liet Gen. Konsulato
Amerikos Valstijose, apie
New Yorke Attache,
Lietuvą išleista knyga butų
16 W. 75th Street,
lyg ir dokumentas—liūdi-1 New York, N. Y.

šioje ateityje Lietuva vėl galėtų stoti į laisvų, nepriklausomų ir
demokratinių valstybių šeimą; kad gyvendama savitu gyvenimu
ji plėstą save kultūrą, savo ūkį ir savo gyventojų gerbūvį. Mes
kovosime už atgavimą I Jetuvos nepriklausomybės ne vien atski.
rai. Jeigu matysime, kad yra galimyjiės sėkmingiau tą kovą vesti
susidėjus su kitomis lietuvių išeivijos grupėmis, kurtus stoja už
nepriklausomą, demokratinę Lietuvą—veiksime bendrai su jomfr.
šalin iš Lietuvos smurtininkus ir okupantus!
UBTUVIV 3OCIAUSTV SĄJUNGOS
VYKDOMASIS KOMITETAS.
Bmokljn, N. Y., 1940 metų rugpjūčio 22 dieną.

Ne. SC.
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KELEIVIS, so. BOSTON.

Ii Anglijos Bombarduoja Vokietiją

epiliečiams

PAJIEŠKOJIMAI

y:-'' .

Pajieškau švojjerio Kazio Skučo
k”ris pirmiau gyveno Springfield,
Ohio, ir Juozo Mozuraičio, abudu pa
eina iš Ąžuolų Budos kaimo; pirmiau
Gudelių valsčiaus. Mariampolės ap
skričio. Prašau atsišaukti, kurie žino
te kur jie randasi, prašau pranešti.
Antanas Gutauskas
273 — 15th st., Niagara Falls, N. Y.

Kaip surasti laive vardų ir Į galiai (arba kurio rekordų
kitas dolaaaaataa?
negalima surasti), bet kuris

Prasidėjus nepiliečių re 'nori legalizuotis, turi įrodygistracijai, “Keleivio” re-l' ti 3 dalykus, būtent:
____ i 1. Kad jis yra įvažiavęs
dakcijavai

?o var- 'prieš 1921 metų birželio 3
dienų.
. r n.' Vng rejHg da-} 2. Kad nuo įvažiavimo
lyti.
#£’°? £. visa tolų gyveno
navardo, haf nAatžmonn Tča. jungtinėse Vaistuose ir neK>.? ....
, ' ,
. / jbtivo užsienin išvažiavęs.
štai vfepą* tokių laiškų iš
3. Kad jis yra doras žmoMillinocket, Me.:
įgus ir nedeportuotinas.
(

Pajieškau brolio Petro Kasaiuno,
pirmiau gyveno Pennsy'vania valsti
joj. Prašau atsišaukti, turiu svarbų
re'kalą.
Vincas Kasalunas
86 Quarry st.,
Bridgeport, Čonn.
Pa'ieškau brolio Jono Gak—ko pa3,/V pina iš Lietuvos Suvalkų grber., GiV>®*>jų apskr. Girdėiau gyvena Connecti
cut valstijoje. Kas žinote apie tokią
ynatą, malonėkite pranešti, arba jis
pats lai atsišaukia. Iš kalno tariu
ačiū.
Mr. Joseph Galaskas
(8>
Route 1, Box 189, Spring Vallev. N. Y
--- ■ — ■
■ ■■
. .— ■
—.—Frank Sabonis pajieškau ALEKSO
ŽUTAUTO, paeina iš Užvenčio. 1905
-• r metais jis išvažiavo i Amerika iš
Škotijos, iš Bellshill, važiavo j Phila• ^Ipbia, Pa. Prašau atsisaukt. kurie
• žinote kur jis randasi, malonėkite
nranešti jo adresą, busiu dėkingas.
Taipgi najieškau Jono I^aurinavičio
<John I-aurinovich), gvveno Rochestor. N. Y. ir brolio Andriaus I^iurino,
abu paeina iš Uža'ksnės kaimo Už
venčio parapijos. Kurie žinot kur jie
randas, prašau pranešti.
(7>
Frank Saban
Manhattan st.,
Etna. Pa.

-Gerbiamoji ‘Keleivio’
drtcij.! Meldžiu Tanui,,. kad
duotumėt man atsakymą per į Jį“1’

gerbtam. Keleivi/

kaa mm,! ^^atSv^,

daryti kai dabar prasideda re
rikon prieš 1921 m. birželio į
gistracija, kad až neatsimenu
3 d. ir kad po to visų laikų
kokiu laivu atvažiavau i šią ža
gyveno šioje šaly.
lį ? Atmenu metus ir žinau kad
Iš aplikanto valdžiagali
buvo kovo mėnuo ir buvo
reikalauti
da ir kitokių įro
Hamburg-Amerika Linija, bet
dymų.
Pavyzdžiui,
paliudy
nežinau nei laivo vardo nei
mų kur jis per tų laikų dirbo
dienos, kada jis atėjo. Meldžiu
ar
gyveno; jei vedęs, tai ap
Tamstų paaiškinti per ‘Kelei
sivedimo
laisnis bus geras
vį/ kaip až galiu visa tai su
paliudymas,
vaikų gimimo
rasti, kur turiu kreiptis ir kiek (
rekordai,
banko knygutės,
tai kainuotų. Manau, kad yra.. ..
ir daugiau Uetuvių, kuriems
02 rend3ar

elektrų; senų laiškų konvertai su jo vardu ir adresu;
Taip, šitas klausimas ru- namų pirkimo ar pardavi•pi šimtams. Negalėdami i mo dokumentai, ir kiti pakiekvienam atskirai atsaky- našus dalykai.
Bet tų dalyku valdžia
nėti. mes čia paaiškinsim
per laikraštį bendrai visų klausinės vėliau. Visų pirma
žiniai, kas tokiais atsitiki toks ateivis turi gauti iš na
mais galima ar negalima pa tūralizacijos biuro dvi “Certificate of Registry” blan
daryti.
kas, išpildyti jas, paliudyti
Km* kreiptis dėl laivo
jas
pas notarų, pridėti už
vardo?
$10 money orderį, išrašytų
Laivo vardų dabar suran Commissioner of Immigrada pati imigracijos ir natū tion and Naturalization var
ralizacijos vyriausybė, jei du. pridėti dvi savo pasira
gu surasti galima. Tas kai šytas fotografijas 2x2 colių
nuoja $2.50, kuriuos reikia didžio, ir viskų nusiųsti šiuo
įmokėti paduodant aplika adresu: Commissioner of
cijų dėl pirmų popierų. Bet Immigration and Naturali
kas atvyko Amerikon prieš zation, Washington, D. C.
1906 metų birželio 29 die
Kiek vėliau aplikantas
nų, tiems laivo vardas žino bus pašauktas su dviem liu
ti nereikalinga ir todėl ne dininkais į vietinį natūrali
reikia mokėti tų $2.-50.
zacijos biurą su aukščiau
Pašaliniai žmonės dabar minėtais įrodymais.
prie imigracijos rekordų ne
Kokios fotografijos rei
prileidžianti, ir joks agen
kalingos.
tas. jokia redakcija negali
Fotografijos
pilietybės
ati eiti laivo vardo jieškoti.
popieroms
turi
buti
padary
ei prižada tai padaryti, tai
tos
specialiai.
Jos
turi
but 2
tas yra melagis ir apgavi
colių
pločio
ir
tokio
pat
il
kas.
Norint gauti pilietybės gio, ant plonos popieros. be
popieras, reikia nuvykti į kepurės, turi aiškiai rodyti
natūralizacijos biurų tame veido bruožus iš priešakio ir
distrikte, kur nepilietis gy neturi but senesnės, kaip 30
vena, ir gauti aplikacijos dienų. Abidvi jos turi but
blankų žinomų kaip Form vienodos, ir abidvi turi but
A-2213. Vienas tos blankos pasirašytos aplikanto ranka
puslapis yra paskirtas infor ir tuo pačiu vardu, kaip ir
macijoms apie ateivio įva money orderis. Parašų rei
žiavimų. Tenai klausiama: kia dėti paveikslėlio apačio
kada atvažiavai, kaip vadi je, kad neužtepti veido.
nosi laivas, kokiu vardu ir- Atvykusieji po 1928 metų
pavarde pats buvai ant šifliepos 1 d.
kortės užrašytas, kokia lai
Atvykstantiems po 1928
vų linija atvažiavai, ir tt metų liepos 1 d. ateiviams
Jeigu ateivis visko aiškiai buvo duodamos asmens kor
neatsimena, tai iis turi pa tos (Immigration Indentifiaiškinti nors tai, kų jis atsi cation Card). Kiekvienas
mena. Pariremdama šitomis ateivis turėtų šitų kortų lai
informacijomis, valdžia per kyti kaip įrodymų, kad jis
žiūri imigracijos rekordus. yra legaliai įvažiavęs. Ant
Jeigu ji tuose rekorduose tos kortos yra pažymėta da
aplikantą suranda, tai ge ta, kada jis atvyko, pažymė
rai; o jeigu nesuranda, tai tas laivo vardas ir tt. Pra
pirmų pilietybės popierų šant pirmųjų pilietiškų po
jam neduoda.
pierų, šitų koltų reikia pri
Kas daryti, joigu laivo var kergti prie aplikacijos, ir to
užteks. Apie laivo vardų ir
do negalina surasti?
Daugely atsitikimų atei kitus dalykus tada jau ne
vio atvykimo rekordų nega reikės rtipintis.
Bet kas atvykęs po 1928
lima surasti. Tokiais atsiti
metų
liepos 1 dienos šito
kimais ateivis įneina į nele
galiai atvažiavusiųjų kate kios kortos neturi, tas savo
gorija. Kas tada . jam da aplikacijoje privalo paaiš
kinti, kodėl jis jos neturi:
lyti?

Pajieškau Onos l>aužikienės ir An
tano Grybo, abu paeina iš Lietuvos,
Panevėžio apskr., Subačiaus vals
čiaus, Radžiūnu kaimo, jeigu gyvi
P rišau atsilienti, kurie žinote apie
juos. malonėkite pranešti ją adresą,
laboj busiu dėkingą.
Marė Rytmetytė-Meškausl ienė
2701 Dodge ave. Sioux City, Iowa.

svariai tas klausimas žinoti.”

S

Tada jau Viskas priMau-

ar Pan?etė’

so nuo to, kokiais metais jis ar kitokiu budu ji žuvo
atvyko į šių šalį. Jeigu gali pas jį.
įrodyt atvykęs prieš 1921
1906 m.
metų birželio 3 dienų, tai jis
Tiems, kurie atvyko prieš
gali savo buvimų čia legali 1906 metų birželio 29 die
zuoti ir tuomet, jau kaip le nų. įvažiavimo rekordai ne
galus ateivis, gali gauti pi reikalingi. Jiems nėra reikalietiškas popieras.
!°.
Gerai, bet kaip jis gali tai ar atvažiavimo dienų. Jie
įrodyti?
tik turi įrodyt, kad jie jau
Reikia pasakyti, kad įro gyveno Jungtinėse Valstijo
dyti tas nelabai lengva, o se prieš tų laikų. Tas gali
kaltais ir visai negalima. but įrodyta tokiais doku
Valdžia gi reikalauja, kad mentais, kaip bagažo tikė
ateivis, kuris įvažiavo nele- tai, rendų rasytės, gazo bi-

Vokiečiai pirmutiniai pradėjo šaudyt iš savo didžiųjų “bertų” per jurą į Anglijos miestus. Bet pasirodė, kad ir anglai
turi. tokių pat pabūklų, šis vaizdelis parodo, kaip tokius anglų armotos griauja vokiečių bazes antroj juros pusėj.

*

Pajieškau seseraitės Onos Antanavage, kuri seniau gyveno Mt. Car
inei, Pa. Mano lietuviškas vardas yrą
Bladas Zaruba, iš Seitneniškiu kai
MEKSIKOS VYRIAUSY mo Myroslavos valsčiaus, Alytaus
apskričio. Amerikon atvykau 1913 m.
BE SIŪLO NEMOKAMĄ Gyvenau New Yorke, paskui Brook
lyne ir visą laiką dirbau prie siuvėju.
TELEGRAFĄ SKUNDAM. Mane vadindavo Kriaučiuku ir Newyork&čiu. Meldžiu ir kitų giminių
Meksikos prezidento Car- bei draugų atsišaukti, nes as esu bėdenaso vyriausybė pereitą
S
savaite
paskelbė,
kad
kieknevedęs. Mąno adresas:
<x>
i
vienas Meksikos pilietis, ku-ĮWa,ter
pį'rKL. l, i? v*"

vyras tapo piliečiu jau po Kaip Bolševikai Or
tos datos, tai ji turi išgyven-!
ti šioje ša)y 3 metus, iki ga-1 ganizuoja Savo Mi
lės paduoti aplikacijų dėl
liciją.
pilietybės popierų. Bet pir
mos popieros ir jai nereika
Bijodamiesi žmonių su
lingos. Ji. gali prašyti pilnų kilimo, Lietuvos bolševikai
popierų iš karto.
i pradėjo organizuoti ištiki
mų sau gvardijų, kurių jie ris turi prieš valdžių nors ------------ ------------ -------- Karo veteranai.
APSIVEDiMAl.
vadina “liaudies miliciją,” kokių skundų, gali siųsti
Politinių
Kalinių
Ka

parlamentui
telegra----------- .------- r----Pasaulinio karo vetera
kad išrodytų, jog tai ištikru juos
.
» ,
.
Pajieškau apsivedimui vaikino ar
momiS,
UZ
kurias
nereikės
našlio
be
skirtumo tikėjimo, be vainams buvo duota privilegija
jų liaudies apsauga.
torga Pasilieka
nieko
mokėti.
Meksikos
te*«;
aš,?
su
naįl« pasiturinti nu? Vvtapti šios šalies piliečiais pa
Bet'štai kokiomis taisy t
~
-i i
i .
ro užlaikymo nereikalauju, tiktai kad
Kaip
Buvus.
legrafas
priklauso
valstybutų
nepijokas,
turi mokėt karu va:
lengvintu budu. Bet 1938
klėmis yra verbuojami tai
bei.
Tai
tikras
demokratijos
**•"*
*r. ka<Į. nebūtų piktas. Prašau
metų gegužės 25 d. šita pri
j.
Prisiųsti paveiksią, ant pareikalavimilicijai kandidatai:
nto sugrąžinsiu. Rašykit sekančiai:
Bolševikai rėkė sulipę ant
vilegija pasibaigė ir dabar
1. Kandidatus" j Liaudies paVyZCllS.
tvorų,
kad
jie
paleido
Lietu

veteranai, norėdami naturamilicijų siūlo fabrikų ir įPetronėlė LanMąrgicnė
^01^'
Port* "“M
lizuotis. turi imtis pirmas ir voje politinius kalinius. Jie monių, kuriouse dirba ne Užlaikau . visokias LIETUVIŠKAS
SIENINIAI
antras, popieras ir atlikti vi paleido tik saviškius, bet mažiau kaip 50 žmonių,^ ko GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
turite kokius nesveikumus, kreipki,
lus kitus formalumus, kaip kitų nepaleido ii* visai nepa mitetai. Tarybos ir profsą tės
KALENDORIAI
pas mane: duosiu gerą patarimą
naikino
Smetonos
įsteigtos
ir kiekvienas ateivis.
jungų laikinosios ir nuolati ir busit patenkinti.
(43)
1941 METAMS
katorgos politiniams kali nės valdybos.
PET. LAMSARGIENE
Užlaikau daug visokių rūšių ir viNelegaliai įvažiavusieji.
1814 S. Water SL, Philadelphia, Pa. šokia kaina Sieninių Kalendorių. Bizniams. Štai kų dabar prane
2. Kandidatai siūlomi į --------------- ;--------------------------------- nieriams padarome su jų apgarsiniFarma.
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardaTie, kurie įvažiavo nele ša pačių bolševikų “Elta
L. m. turi buti blaivus, sąži .. Partiduoda
. „ .
, .
, .
.
vinėt pavieniais arba norint agengeros išlygos. Turime ir Pa
galiai prieš 1921 m. birželio
“Panevėžio apskrities vir- ningi. neturėjų praeity kri Nauja 8 kambarių stuba, 30 akrų
3 d., nėra deportuojami.
- - Jie
- j šininko nutarimu, Velželio minalinių nusikaltimų ir žemes, dviejų aukštų bame 3 karų riaus.Girėno Kalendorių su ju aeroga rad žus pašiurę Įrankiams, 4 barne planu prisiunčiame į namus kas rcitrim karvėm, 1 vistminkas »09 vis- įaUuJa. vienas 25c.-5 už $1.
gali naturalizuotis ir tapti kaimo. Panevėžio valsčiaus, sveiki asmenys vyrai ir mo tom,
1 power house, 1 traktorius ir
Z. GILEVIČIUS
piliečiais tokiu pat budu gyventojas Kazimieras Ra terys.
(kiti prietaisai. 1 trokas, 26 mylios
73
Hartford Ave..
nuo
New
Yorko,
11
m,
nylių
nuo
Nekaip ir tie, kurie įvažiavo le kauskas, kaip pavojingas
Pastaba: Pageidaujama, vvarko. Kaina $5,500 arba
NEW BRITAIN, CONN.
einu pusi
rba eit
galiai, bet nesuranda savo viešajai tvarkai, išsiųstas kad kand. butų siūlomi ne ninkais. Parduodu pigiai, nes vyras
mirė.
Mrs. Frances Chackers, (8) JEIGU GALVA NIEŽTI
trims mėnesiams į Pabradės po vienų, bet grupėmis.
įvažiavimo rekordų.
Saw Mill Road, R. F. D. 3
arba plaukai pleiškąPlansfield, N. J.
3. Siūlomų kandidatų su
Tie, kurie įvažiavo nele priverčiamojo darbo įstai
noti, krinta. vartok
----------------------------------I
rašąs turi buti paruoštas ke
galiai po 1921 metų birželio gų.”
ALEKANDERS
Parsiduoda Farma.
Smetona taip pat siųsda- liuose egzemplioriuose ir iš
3 d., bet prieš 1924 m. lieSHAMPOO
50 akru. vieta palei Hudson River,
pos 1 d., taipgi nėra depor- vo politinius veikėjus į tų kabintas aiškiai matomose i 65 mylios į Netv Yorką. naujas 4 rui- 50 centų už bonką ir
n1^ vasarnamis, maudynė, elektriką.
ALEXANDER’S
• ’bet- jie
“ jau
’
tuojami,
negali katorgų ir aiškindavo, kad vietose kandidatų darbo- telefonas,
kitas 2 ruimų vasarnamis STIPRINANT) TONIKA.
jie esu pavojingi viešai vietėje ir atitinkamos prof- 4 vištininkai, barnė, 20 akrų apsodin
tapti piliečiais.
50 centų už bonką. Prisiunčiam
vaisiais; 4000 vinuopių, 4000 ser
tvarkai.
”
sąjungo Valdybos būstinėje. ta
Gi tie, kurie įvažiavo ne
ir per paštą.
bentų, 500 picheu, 2 akrai aviečių,
“Lietuvos Žinių’’ liepos Be to, po vienų surašą turi 100 obuolių, 7000 tomeičių. Viskas
legaliai jau po 1924 m. lie
ALEXANDER
’S CO.
pirmos rūšies. Kaina $5,000. Rašykit
pos 1 d., gali but deportuo 19 d. laidoj randame šito gauti Milicijos štabas ir lietuviškai. Savininkas.
(9)
414 W. BROADM AY,
kių įdomybę:
Profs. Organizuoti Centro
L. Rubian
jami.
SO. BOSTON. MASS.
P.
O.
Box
165,
Marlboro
N.
Y.
“Vos Įžengus į Lietuvų Biuras. Taip pat kandidatų
Ištekėjusios moteries pi
Sovietu kariuomenei, (Šiau- surašai viešai skelbiami per'
lietybė.
lių) mieste buvo paplitę j- įmonių profsąjungų susirinVIRBIA
Jei nepilietė moteris ište-‘va“ įUnerimų keliančių. kimus.
Knyga apie valgią gaminimą. Knygoje randasi 340
kėjo už piliečio prieš 1922
, k.u"uosJ skle.’d?
P*rt*ba: Sąrašai yra’išreceptu,
224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
m. rugsėjo 22 d., ji automa- akcuunkaL Gandonešiai ne-! kabinami ir skelbiami viešis.
kiek
kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
tiškai tapo piliete jo teisė- j bliovė ir tuomet, kai Rau- šai tam, kad kiekvienas dar
taisyti
maista,
kad jis nevien tik butų skanus, het turėtų
inis. Bet ieicu ios vvras na-' donoji ai mija buvo ajisisto-' bininkas žinotj. kas yra siuturalizavosi^jau pS to" kli i J«į Šiauliuose.”
! lomi kandidatė ir galėtų
balansuotą vitaminų kokybę.

los, mokyklų rekordai ir tt.
Jei tokių dokumentų nėra,
tai užteks poros affidavitų,
kuriuos turi padalyti aplikantų pažįstantieji asmenys
ir paliudyti, kad jis čia gy
veno jau prieš 1906 metų
birželio 29 d.

Knyga sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. 1»
jiedu buvo vedę, tai ji turi i Dabar tų “gandonešių” suteikti žinias apie kandidaMoterų Skvrius. Kainą
naturalizuotis atskirai, tik; .iau nebesą. Jie esą suimti tų praeitį, Įmonės komitetui
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
jai tada nereikalingos pir- ir “patupdyti kur reikia.”
profsąjungos v-bai. Profs..
ŽS3
W.
BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
mos popieros; ji gali prašy-! Skelbdami šitų žinių, bol- P^* ^ntro Biurui ar Mili-1
ti iš karto pilnų popierų. ševikai patys sumuša tai, kų
Ya^U1» -!as zmias rel‘
raštu,
Tam tikslui reikia gauti ap-! jie rašė pirma. J’irma jie ■ ^la
»*»«*
’’ nurodant j=
pranešančio
pavardę
ir ad
iikacijos Formų 2400. Rei-! tvirtino, kad įnėjus Lietukia prie jos pridėti money von raudonajai armijai, visi resų. Įmonių komit ir profs.
orderį už $5 ir nusiųsti adrt- gyventojai jų sveikino ir gė- V-bos turi į suteikiamas ži-1
su: Commissioner of Imnti- kmis kloio jai kelių. Dabar nias atitinkamai reguoti iri
gration and Naturalization, gi bolševikai patys prisipa- daryti savo išvadas.
4.» Praėjus
i Z.
Washington, D. C. Jo paties žįsta, kad Lietuvoje buvo
... . savaitei
. laiko
•
vardu ir money orderį reikia kilęs didelis norima* ir skli-! P° kandidatų paskelbimo,;
išrašyti.
do visokie gandai. Ir tas ne- s^ra?al Kkusių tinkamų kanNuo 1922 metų rugsėjo rimas neatslūgo raudonar- didatų su jų gyveninio apra22 d. vyro pilietybė moteriai miečiams Lietuvoje apsisto- syjpa’s patvirtintas viso kojau nepereina. Išgyvenus jus.
' n»teto ar v-bos parkais,
šioje šaly vienus metus, ji
Antras bolševikų melas, pnstatomM mkmmn Pjofgali
paduoti
aplikaciją kuiį dabar jie patys sumuša.
Organizuoti Cen-;
(Form A-2214) prašyti pil- yra tas, kad raudonoji armiBiurui (Darbo Rumuonų popierų. Ji gali gauti jas ia atnešė politinę laisvę
V
---- =—8’
„i ?---- 5 Tinkami iSLiT
kandidatai “
T ;a.p±: n
SŠ
cijos padavimo. Prie apli- valdžiai dabar jau nebus vėliau iškviečiami }
kaeijos reikia pridėti $5 už žmonės areštuojami. Iš auk- J08 Stabų.
pilietybės popieras ir $2.50 ščiau paduotos žinios ma
1739 South Habtod Stiool
REIKALINGAS
/
lti įvažiavimo liudymų.
tom, kad dabar už Įiolitikų HARBININKAS ANT FARMOS.
CHICAGO, ILUNOD
O jei nepilietė ištekėjo žmonės Lietuvoje areštuo- Darbas živmą ir vasarą: su aljra
už piliečio jau jio 1934 m. jami taip jiat, kaip ir prie i
^rj«šką
gegužės 24 d., arba jei jos Smetonos, o gal da ir aršiau.
r.*<? ”
ch#no«e, Mich.

aras Duropoj e
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BALSAS IŠ TOLIMOS

PIETŲ AFRIKOS.

Apie Trakų ežero “vie»«---- «-- M

anr
atbetai
TVARKO

’ Lietuvoje, kur žmoneliai
prieš jį gal klaupiasi ir bu-

<Laiškas buvo rašvtas angliškai.!

čiuoja rankas. Matyt, jis ti-

~
............. .. ...
Gerbiamieji. As bučiau
labai dėkinga, jei galėtumėt
als^ įsspausainti
KeleiMo
Motei ų ^k\nuje. Man labai gaila, kad as
negaliu rasvti lietuviškai.
nes esu gimusi Pietu Afrikoje: tačiau aš jaučiuos esanti
ietuvaitė. galiu lietuviškai
skaitvt ir visados tuo di-

kėjosi kad jis čia atvažiuos
Į>jevas get mums jis į
rojL pat žmogus, kaip ir visi
j.įtj Kad jjs nešiojasi generojo tjtuja taj mums nieko
aereiškia.
• rx ...
G™usi Pietų Afnkoje ir.
Ll.etuvos n?.ekado? **vo akl;:
mis- ^aciusi, as visuomet

jx7,*-

,

KAS MUMS RAŠOMA.

Kojinių Pasirinkimas

M. MICHFLSONIENĖ.

?Ya^aH kada noi-s nuvaĮ žiuoti ir aplankyti tą sali.

1
! kur mano tėvai gimę: bet
As .P.orėjau parašyti “Ke- dabar, pamačiusi kaiD elgialeiviui kiek anksčiau, be: sį atvažiavę iš tenai “dideli
vis ne?a^e.iau prisirengti, žmonės,’* priėjau išvadą.
Kaip žinot, savo laiku pas į kad nevertėtu tenai važiuomus
* * TLietuvos
* Pietų
. a.
— Afrikoje
_ _1 _ . _ gen.
— lankėsi
—. —* Na- * : -į ■«-nei
» a*šventadieni
* «
v
* praleisti.
•
a
iš
atvykęs
Pasilieku Jums ištikima.
gius-Nagevičius. taigi aš no
Miss A. Stink
riu parašyti apie netikusi jc .
(A. StančikaitėL
elgėsi. Jis stačiai Įžeidė Pie
tų Afrikos lietuvių svetingu- į KAIP MANE “GYDĖ”
mą. Lietuviai čia ruošėsi i TAUTIETIS CAKTARAS
priimti ji išskėstomis ranko- Į
.
mis, ir butų priėmę, jeigu i Moterys, saugokitės isGrožio ekspertai New Yorke nusprendė, kad moteris visuomet turėtų dėvėti kojines to
ne jo elgesys pirmutiniuose naudotojų ir neikit pas dakkios pat spalvos, kaip jos oda. Spalvos pritaikymui jie siūlo net vartoti heliometrą, tai
lietuvių namuose, kuriuose < tarus kol dar neseigat. As
yra
toki instrumentą, kuris parodo mažiausi skirtumą tarp spalvų.
jam pasitaikė apsistoti. Pa turėjau “laimę” būti auka________________________ _______________________________________
matęs. kad jie yra pasiturin mano tautietis^ neva^dakta- laukiau rezultatų kaip iš ge- ’ liepė prisiųst jam kaipo sko- GĖRIMAS IŠ BLEKBERIŲ
tys žmonės ir gerai gyvena
ras, visu pirma man pasidi- r° daktaro. Maniau, kad jis į lą. Kai padaviau jam $15,
Sutraiškvk kvorta blek—gal geriau negu jis pats
*
'
*
O , **
*
— *
. •
. .
.,
.
i
herin
jis pradėjo jieškoti prieka
bėrių, inilk
įpilk nundnks.
puoduką vanvan
bių. Visų pirma, jam nepati daktaras. Tą liudijo ir jc 8'1US- Bet Jis jbede i mane valgių—kaip tik tuos, ku- dens ir pavirink ant lėtos
vaianfia iaikn
ko kaip jie savo pinigus pra raštinė, nes matyt, kad ten savo žiaurias akis—na, ir riuos mes kasdien valgom ir
duokš
pinigus.
j
be
jo
pasakymo.
O
gai
jis
:
pacientai
visiškai
nesilanko
.
_
.
.
..
leidžia. Nepatiko, kad jie
as
Qi™ fai
ia™ vivi. . daugiau ir nežino?
mėgsta gerai valgyt ir mėgs —ar tai dėl brangumo, ar
į visą sunką; įpilk į tą sunką
Aš
kažin u
kaip
tai jam
ta turėti visokių .patogumų gal ir dėl nešvarumo.
netik: tris ketvirtdalius puoduko
sų dolerių nedaviau; sakiau,i Toksai daktaras
namuose. Jis norėtų, kad
Man pasiguodžius ligom kad turiu tik 15 dolerių. Jis kad pacientą nuskriaudžia.i lemonų sunkos, įtarkuok pu
lietuviai darbininkai čia gy kaipo savo tautiečiui dakta- man ėmė išmėtinėti: kodėl bet matomai jis ir pats labai sės lemono žievę, įdėk ž
ventų pusbadžiu, kaip Lie rui, jis man sako: “Aš tave važiuoji pas daktarą ir ne- vargingai dėlto gyvena ir ki- puoduku cukraus ir pavi
tuvoje, o atliekamus pinigus pagydysiu be vaistų, tik su pasiėmei daugiau pinigų? • tiem lietuviam daktaram rink da 5 minutes. Supilk į
siųstų Lietuvon. Jam buvo valgiais ir labai biriai tik Na, tai duokš šen 15 dole- žemina vardą. Juk tame bonkas ir laikyk šaltoj vie
paaiškinta, kad Pietų Afri už penkiasdešimts dolerių!” nų!
■ mieste yra ir gerų lietuvių toj.
kos lietuviai nėra saviškių Ir pakartotinai jis man priKai norėsi pasidaryt gė
Aš, jau baimės paimta, iš- daktarų. Nestebėtina, kad
Lietuvoje užmiršę ir remia minė tą “pigumą.” Aš vai- ėmiau ir padaviau jam 15
nebepajėgia pasidaryt rimo, įdėk į stiklą sukapoto
savo gimines kiek galėda giais gydymui patikėjau ir dolerių, o likusius $35 jis pragyvenimo — gal tai iš ledo, įpilk du šaukštu blekmi: bet remti visą Lietuvos
priežasties senumo, neži- bėrių sunkos ir dapildyk
HEINRICH HEINE.
valstybę, tai musų parama
nau. Bet, šiaip ar taip. o vis-(stiklą vandeniu,
gi tokiom priemonėm dak-' žiemos laiku galima da
jai tiek reikštų, kiek stiklas
Žemės Pasaka.
vandens Į Atlanto okeaną.
iras neturėtų Verstis. Jau'rytį karštą gėrimą, įdedant
kur
kas padoriau butų kiei-; ^auk^sulkos į stiklą ar
Šitas paaiškinimas ponui
Aš vieną kartą pamačiau *
Nagevičiui taip nepatiko,
ptis i visuomenę ir prasyti1 puoduką
verdančio vandainuojančią merginą.
kad jis tuojaus iš tų namų
;
paramos,
jeigu
kitaip
negali
«
dens.
Netikras balsas, o tačiau
išsikraustė, pareikšdamas,
pragyvent.
man širdį sugraudino.
kad jų svetingumas jam ne
į Jis kartą rašė laikraš-'
NEI ŠIS, NEI TAS.
Tarp žemės vargo, sakė ji,
sąs reikalingas ir nenorįs
! čiuose: kokiems velniams
turėkim skaisčią viltį.
daugiau jis būti jų pastogėj
aš remsiu savo tautiečius,
Anam pasauly ten aukštai
nei vienos minutės.
kad jie manęs neremia? Bet
turės skausmai nutilti.
šitokiu jo pasistatymu
gi pas tokį daktarą kartą į
čia pasipiktino visi lietuviai.
, žmogelis buvęs, daugiau jau
Džiaugsmai šioj žemėj dingsta greit,
neis. Tai ar čia tautiečiai
čia ašara pakalnė.
Lietuvių kolonija Pietų
kalti? O gal dėlto pasauly
Tik tas gal džiaugtis amžinai,
Afrikoje yra negausi, todėl
i visokių yra, kad visokių reikurs dangų nusipelnė.
lietuviai čia norėtų laikytis
kia? Dabar komunistai be
krūvoje ir turėti koki nors
Dainavo ji tyrais jausmais
veik kožną savo “Vilnies”
kliuba: bet šitoks Nagevi
dangaus mums epopėją,
numeri puošia to daktaro
čiaus elgesys visus atšaldė
kad džiaugsis tas, kurs čia žemai
! atvaizdu.
nuo lietuviškos veiklos.
tik skarmalus turėjo.
Marė Meškauskienė,
Johannesburge- buvo su
Sioux City. Ia. :
Žinau gerai aš giesmę tą,
rengtos jam prakalbos. Kal
jos autorius pažįstu.
bėdamas tenai, nežinia ko-,
Jie geria vyną paslapčia
SALDUSIS PIKELIS IŠ
dėl. jisai gyrė žydus kaip'
vandens mums siūlyt drįsta.
AGURKŲ.
geriausius Lietuvos pilie- •
čius. Jie esą tie žmonės, ku-i
Aš naują dainą jums, draugai,
12 vidutinių agurkų.
:
rie kovoję už Lietuvos ne-:
šiandien sukurt svajoju.
1 kvorta uksuso.
priklausomybę, ir Kaunas
Mes norim skurdo žemėj šioj
: 1 puodukas cukraus,
jiems esąs antras Jeruzalisj
Įruošti liaudžiai rojų.
i 2 šaukštukai čielų pipirų.'
Krikščionys gi nieko gera
1 šaukštukas tarkuotų ■
Mes norim čia laimingi būt.
Lietuvai nepadarę: jie pa
'
krienų.
daugiau nemirt iš bado.
metę ja. išvažiavę svetur ir
Is šaukštuko muštardosGana storpilviam besuryt,
visai užmiršę -avo tėvynę.
sėklų.
ką darbščios rankos rado !
Lietuviai esą tamsus, nieko
!
’/s šaukštuko gvazdikėliu
neišmaną, ir jis, Nagevičius,
Užauga duonos čia gana,
(čielų).
j
esąs tas vvras, kuris atvykęs
pakaks visai žmonijai
1
lazdelė
cinamono.
mus apšviesti.
‘
i
ir rožių, mirtų ir džiaugsmų,
Aš nenoriu girtis bet vis.
j
Nuvalyk
agurkus
ir
paį
kodėl tad vilkt vergiją?
dėl to noriu pasakyti, kad
mirkyk y pasūdytą vandenį
Kol beriam sėklą, žels javai
mes nesam tokie jau tamsus,
(1 puodukas draskos į 1 ga
ir bu« pakalnės žalios.
kaip n. Nagevičius mus nu
lioną vandens). Tegul pa- e Madų laikraščiai daug rašo
L<ii dangų renkas angelai,
piešė. Pietų Afrikoje mes
mirksta 24 valandas. Tuo- apie naujos mados glėbę, kurių
paukštytės ir paukšteliai.
gyvenam
maždaug taip.
met vandenį nupilk, o už- sukurė judžių artistė Mary Hokaip ir kitur lietuviai gyve
■ pilk uksusą ir sudėk visus! ward. Čia ji yra su glėbė paroJei po mirties užaugs sparnai,
na. Čia yra gana gera švieti
r prieskonius. Užvirink viską dj’ta, bet mes čia nematom niegalėsim skristi į rojų
mo sistema ir mes ja naudo-;
sykiu ir tegul paverda 3 mi- ko įdomaus.
ir pasidžiaugt, kaip jie linksmai,
jamės kiek galime. Žinoma,
!
nutes. Tuomet suversk viską ------------- -------------------------be darbo, sau ulioja.
mes turime taikytis prie tos:
i į sterilizuotus puodus, kad
T*
Aš naują dainą jums, draugai,
puodai butų pilni iki vir- gr«tia?l«p«SJt«ki,^RjJS.kueS
šalies papločių, kur mes gy
geresnę dainą traukiu.
vename. Ši šalis mums yra j
tuojaus akIinai už’
Jau trapą priespauda, vargai,
gera ir mes turim būt jai iš
žmonijos laisvė laukia.
tikimi.
Nagevičius turėtų žinoti,
Su laisvės genijų tikra
kad kožna šalis turi kito
mus žemė sužieduota.
kius papročius ir kad nuva
LIETUVIŲ
GRAK^tKA
Jie ranka rankon žengia jau,
žiavus i kitą šalį reikia prie
kančia greit bus nušluota.
jos papročių taikytis, o ne
Pritaikyta Amerflms Uetuviams Mskytb Kabą
Nesiūs palaimos kunigai,
reikalauti, kad papročiai'
SUTAISfi DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbm Mokytojas prie
čia tos garbės nereikia.
butų taikomi prie mus. Pietų1
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OP EDUCATION
Drąsiai dainuokime, draugai,
Afrikoj, kur žmonės yra lai-!
KAINA fl.SOdrąsiau į priekį eikim!
svi, gen. Nagevičius negali
DR. D. PILKA, « CnbunUa Ave^
Vertė Kasys Jakobinas.
tikėtis tokio priėmimo, kaipj

KALBOS

»1

Rugsėju 4 t, 1940 m.

Na. M.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

r >♦

ir įleido j tų šulinį atgal, o
šutinį užvertė. Paskui pa
skelbė visiems, kad kas tų
lydekų pagaus, tas gaus 100
rublių nuo valdžios. Tai už
trijų metų tų lydekų žmo
nės pagavo Trakų ežere.
Na, tai kaip ji galėjo patekti
iš Vilniaus sulinio į Trakų
ežerą, kuris guli už 7 mylių
nuo Vilniaus, jeigu tenai nė
ra požeminių takų? O jeigu
yra takai, tai ir tas vieliorybas galėjo tais takais ateiti.

Noriu parašyti kelis žo
džius apie Trakų ežer^. Aš
j nesuprantu, kaip galėjo ta; me ežere atsirasti banginis
arba, kaip krajuje vadina,
vieliorybas. Kiti dar sako—
šamas, žuvis su dideliais
- ūsais.
Trakų ežeras yra labai
> gilus, tai aš manau, kad ta
i žuvis galėjo ateiti iš jūrių
požemio takais, o kai užau
Trakų ežero vardas yra
go. tai nebegalėjo tais pa Juodis.
J. Uždarinis.
čiais keliais į jūres sugrįžti
Nuo rudakeijei: Lietuvos
ir pasiliko Trakų ežere, iki žmonės, neturėdami ilgais
ją pagavo. Buvo taip. Pir žiemos vakarais kų veikti,
miausia ant ežero pradėjo kuria pasakas. Prie tokių
dingti žąsys; o vieną sykį.
be abejonės, pli
žmogus buvęs netoli to eže-'_____
uso______
ir tas Trakų ežero
ro matė, kaip prie ežero pri- Į “vieliorybas ” ir tas Vilėjo»ožka blindės lapu grauž- j „jaus šulinys su 5 svarų ly
ti. Blindė buvo palinkus vir- į dėka.
šum ežero, tai ožka užsilipo!
___________
ir ėda sau lapus. Sako, vie- i tUVO HUNO SALOS “KAnu sykiu tik iškilo iš van-1
RALIUS.**
dens kažin koks baisūnas,
vokiečių torpedos žuvulyg ir koks kalnas, ir griebė: gūune gvedu laive “Liana“ pa
tą ožką. Griebė ir prarijo, j skendo X jurininkas BrSTas žmogus tuoj davė ži-! manas, kuris ilgą laiką buvo vapolicijai, o policija davėidiMttM8 R®»° <Ru°nią) salos
iviui įsakymą, kad nukal- į “karalium.” Mat, jis ilgai gyve
tų didelį kablį su sieksniniu no
“ toj mažytėj saldėj kaip Esti
jos
vyriausybės atstovas. O to
lenciūgą Prie to lenciūgo
kio
atstovo
rankose yra visa sa
pririšo ilgą lyną, padarė di
los
gyventojų
gerovė ir visas
delį kalvaratą ir pakinkė 6
arklius, kad suktų kalvara gyvenimo tvarkymas, nes jis ir
tą, ant kurio vyniojosi lynas. tvarkos dabotojas, ir švyturio
Prie lenciūgo su kabliu pri sargas, ir pašto viršininkas ir
rišo paršiuką ir įmetė po ta visų kitų panašių pareigų atli
blinde. Kaip tik metė. tai kėjas. Brakmanas pasauliniame
šamas ir griebė paršiuką, o kare buvo laivyno karininkas,
su paršiuku kartu prarijo ir dalyvavo Estijos laisvės kare.
geležinį kablį. Tada šešiais įkyrėjus saloj “karaliauti,“
arkliais pradėjo sukti kalva Brakmanas įstojo į švedų laivy
ratą ir traukti šamą į kran ną ir čia žuvo.
tą- Žuvis buvo tokia didelė NAMŲ DAKTARAS.
ir taip priešinosi, kad net PamM daktaras A. 4. Karalius.
kalvaratas pradėjo braš If nauja kayga užpildyta vien re
ceptais, aižkiaasi nurodymai kokius
kėti.
▼aistua d8 kokios ligos naudoti. Ver
O štai da vienas atsitiki ta iita knyg« jaigyti visiems, nes Naan) Daktaras yra vienas iš reikalin
mas, kuris parodo, kad Tra giausia
knygų kiekvienam lietuviui
kų ežeras turi po žeme van IsigykK tuoj. Didelč knyga, anie
SoFpuslapiu. Kaiaa
dens gyslų. Sykį Vilniuje AuddUo virželiaia ................... 42.60
žmonės kasė šulinį. Iškasė
tIEDAS IK KETURIOS
labai gilų, bet vandens vis PAPABClO
KITOS APYSAKOS:
nebuvo. Pagaliau dakasė (1) Neužsitikintis Vyras; (2) žyGiria; (3) Klaida; (4) Korekprie kieto dugno. Uola buvo diati
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
tokia kieta, kad kasti toliau kai tfld j visokius prietarus,
ir tt. Kaina ___________
....................... 16c.
nebuvo galima, tai žmogus!
=
Ua
Staira uola’lūžo w
LIETUVIU LAISVES MY
LETOJŲ DRAUGYSTE
tė ir tą žmogų ant Vilniaus
waukbgan, ill.
miesto. Sykiu vanduo išme- į
valdyba imo metams.
tė ir 5 8™™ lydeką. Polfei-m
lydeką paėmė, užrišo p, ScėomvMfa — pĮįnn.-pagelbi.nin.,
palei vuodegą silkinį siūlą ras Ltacoin »t., w>ukegan, iil
.

■ ■ ■
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Gabric—natarimų rašt.
ra* MeAlMcr «v«,.Waukegan, m
BarfBja rmnia turtų rašt.
> ™
p^mc, waukegan, iil
!

Lengvas Budas

lianekt AngKttaL

't.

Vi
Rankios reikalingiaosk) žodžki b
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip
lengvai ir saprantamai, kad kiekvie D.
nas gali greitai išmokt kalbėt anglikkai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur i
ėjas krautuvėn, pas daktarų, aaa barsdaskutj, pas kriaučių ir tt Su tamtiško ištarimu ir gramatika. Aab
padidinta ir
pagurinta
----mu, _.Į laida. 8otaM
—

____ _____ _ __ra.

KASOS GLOBSJAI
K. Ambrozunas.
KNYGIAI
1
A. Marcinkus;
MARŠALKOS:
J. Jarušaitis.
i ~ akli lai*--BOBKsKlaiĮ

rft v. po pietų,

niivs• imi

kamp. Sth ir

BALSAI
GRAilOŠ EI LSS, DAINOS
IR BALADOS.
Kayga papesMa daegcVe ^atvestą peklą paveikslų,
223 paslepiu dyglia, apie 189 įvairią eikų.
JI PALINKSMINS JU8Ų LAISVAS NUO
DARBO VALANRAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RtNMŲ BILAS:
TAUTIŠKOS, SEIMYNIiKOB IR DARMN1NK1&K0S
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK 91.99.
Ai
KiokvidiRfi
Kiekvienas

tame konverte, bet reflria ___

rėjų ir nepamirškit pribpyt eit
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Naip Lktnvos Labananf Uždaviau

Egzaminuoja 'Velnio Salos' Pabėgėlius

! Paleckio Valdžia Išvažiavo Maskvon
Mokintis Bolševizmo.

Semia žinias apie “Litgosiz- i inkimui Ci Liaudies seimąv koSugriuvus Smetonos rėži* kaip “Nuo maldų prie higie
nos
5
’
buvo
Įžiūrėta
tikybos
datą,” “Ofizą” ir kitas
misijos pirmininkas Niunka
mui, laisvamaniai gauna vi
mandrybes.
sai kitas sąlygas savo veiki įžeidimas. Tiesa, kai kuriuo
lankėsi pas visasąjungini
mui, negu tai buvo iki šiam se provincijos miestuose
i “Elta” praneša iš Kauno, teisingumo komisarą Rielaikui. Konkordatą panaiki vienas kitas geresnis leidi
kad Paleckio valdžia yra kovą ir informavosi apie
nus, dvasininkai jokiom pri nys nejučiom prasprukdaišvykusi Maskvon ii* renka Lietuvos teismų pertvarkyvilegijom daugiau nešinau* vo.bet tada dvasininkai rei
tenai žinias, kaip ji turės
tvarkvti IJptuva h-taikvtk
pagal sovietinius ?statvdos. Mokyklos daugiau ne kalavo taikyti dar didesnias
tvaikyti
Uetrn
ą
u
taikva
«Eltos” direktorius
bus slegiamos sunkia baž- represijas laisvamaniams.
nyčios letena. Viešame gy- Dar nesenai, vos prieš kelia
'"mSi™ P,
«. rl ' <««ktoHu Chave’nscną ir
venime tikybinėm iškilmėm tą mėnesių “Žemaičių PrieLirtm-os d^adja a?a? aPtart. “Eltos’’ Įsijungimą i
nebus vietos; rad£o,/kino ir telius,” reakcinis klerikalų
nesitverdamas
teatras nevargins laisvama laikraštis,
kė Vinco Mickevičiaus-Kap?
suko kapa. Einas Respubli- f: J“ %
nio ausį ir akį tikybinėm ne pykčiu dėl knygutės “Ar iš
sąmonėm; antireliginė pro gano liaudį relikvijos ir at
s£ “‘"taTSa
paganda nebus varžoma laidai,” šaukėsi smetoninių
S Si
™nku StukoVU dėl LietUVOS
Net dvasininkų ii* vienuolių cenzorių pagalbos. Pasta
blausius velionies revoliuci- Į'adlofono darbo naujose sąturtai, sukrauti dėl žmonių raisiais laikais net tokio ne
nė<? veiklos nuonelnus kovoir vPac plačiai mfoinesumanumo ir tamsumo, kalto pobūdžio veikalas,
apie SSSR
via
™
bus grąžinti liaudžiai ir val kaip “Velnio istorija,” ku
nių
leidyklų
organizacija
stybės iždas nerems daugiau rios dalis buvo spausdinta
vos. Po to ant kapo buvo už
bei
veikimą,
tuo
tikslu atsi
dykaduonių luomą, kuriuo “Lietuvos Žiniose.” buvo
dėtas gyvų gėlių vainikas,
lankydamas pas Ogizo di
faktiškai buvo ir yra dvasi neleista spausdinti. Gilesnėj
perrištas juosta su užrašu:
rektorių profesorių .judiną,
provincijoj, kur klebonas ir
ninkija musų krašte.
Pirmajam didžiajam kovo
pas
Litgosizdato direktorių
tojui dėl Tarybų Lietuvos
Tačiau klystų tas, kuru nuovados viršininkas jautė
Čaginą
ir kitus. Rašytojas
draugui Kapsukui Mickevi
manytų, kad laisvamanių si visiškais viešpačiais, lais
Petras Cvirka ir generalinis
čiui. — Lietuvos Tarybų So
darbai jau yra baigti, kac' vamaniai už šitos literatūros
sekretorius
Gira
lankėsi
cialistinė Respublika. Lie
mes galime vien tik džiu platinimą turėdavo nuken
SSSR
rašytojų
sąjungoje,
tuvos delegacijoje dalvyau- kur iš sąjungos vadovybės
gauti laimėjimais ir ilsėtis. tėti. Tremti drąsesnį laisva
Šis vaizdelis parodo Amerikos sveikatos valdininką egzaminuojant 8 franeuzus, kurie sa
jantieji Liaudies Vyriausy gavo išsamių informacijų
Ne, situacijai pasikeitus manį į koncentracijos sto
kosi pabėgę iš “Velnio Salos” ir plaukę Kanadon, kad iš tenai galėtų nuvykti Anglijon ir
bės nariai ir pareigūnai lan apie rašytojų draugiją vei
mes įžengiam tik į naujų vyklą buvo paprastas da
lykas.
įstoti
anglų
armijon.
“
Velnio
Sala
”
randasi
Pietų
Amerikos
pakrašty
ir
priklauso
Fran

kosi atitinkamose ištaigose kimo sąlygas sujunginėse
laisvamanybės darbo ir ko
Nepaisant tokių varžymų
cuzijai. kuri siųsdavo tenai savo nusikaltėlius. Tie astuoni pabėgėliai sako, kad saloje
ir gauna reikiamų informa respublikose, apie literatūri
vos etapą. Ilgą laiką veržėsi
dabar esą apie 5,000 pasmerktųjų, kuriems dabar gręsianti bado mirtis, nes vokiečių už
cijų. Žemės ūkio ministras ni fondą, apie autorių teisių
tikyba į visas musų gyveni ir persekiojimų. “Laisvoji
kariauta Francuzija jau nebe prisiunčia jiems maisto. Padėtis toj saloj dabar esanti tikrai
Mickis atsilankė pas visasą apsaugojimą ir kita. Dele
mo sritis, skverbėsi į valstie Mintis” ir jos leidiniai buvo
visados
darbo
žmonių
pri

velniška.
junginį žemės ūkio komisa gacijos narių lankvmaris ir
čio gryčią ir darbininko bu
rą Benediktovą ir aptarė informavimasis atitinkamo
tą, migdydama liaudies pro imami su palankumu, o kai
iždą.
net
plaukai
šiaušiasi,
svarbiausius
Lietuvos žemės se Maskvos įstaigose tęsiatą ir energiją. Laisvamaniai kurios draugijos knygutės,
KĄ DABAR KALBA BUVĘ SME i “Ne, jie netarnauja tautai.
kaip
antai
“
Ar
yra
tikras
ūkio
klausimus.
Žemės ūkio mas.
niekad neturi užmiršti, kad
TONOS
TAUTININKAI.
'
Jie
tik
sau
grobia
’
*
pamanyDievas?
”
ir
“
Laisvosios
komisarijatas pažadėjo ne
senajam režimui tikyba bu
davau. Tačiau pamėgink trukus
Lietuvoje Įsteigti
vo įrankis laikyti liaud Minties ABC,” yra reikalin
Tikėjosi
būti
Keistučiais
ir
gos
net
antros
laidos.
Šian

—
Suprantu,
bet
dėl
ko
pasakyti.
Ištrems,
sutryps...
traktorininkams
kursus, at
tamsoje ir klusnume. Darbe
PAGARSINIMAI
dien
kada
antireliginė
proVytautais.
siųsti
instruktorių,
o kiek
jus padėjot terorizuoti poli Dabar Smetonos “kavalie
žmogui i galvą nuolatos bu
da
nebus
varžoma,
vėliau įsteigti ir keliolika
vo kalama melstis ir lenktis
‘Lietuvos Žinių” reporte- tinius? Dėl ko buvot dideli;
‘KELEIVY’
riai” pyksta ir verkia.
maniams, rodos, ne-; rjs Rįpjęa rašo apie savo pastočių,
iš kurių Lietuvos val
“Dievo tarnams ir ponijai?
Smetonos ramsčiai?
•
_ .
, .
, .
Norint, kad pa sars ir, ima s tilptų
! —Dabar galvojam, kad stiečiai bus aprūpinami ma GREIT, reikta priduoti garsinimą
Mn .1 — *
P • • 1 *s į sikalbėjimą su kai kuriais
Pačiose bažnyčiose kentėji
pradžios.
Tačiau
nauji
lai>
e
iHni
a
is
tautininkais,
kurie
—
Klaidos
!
i
jr slaptieji lapeliai ir šiaip šinomis ir traktoriais, švie administracijon nevėliau PANEDEmas, skurdas ir vargas buve
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
kai
reikalauja
ir
naujų
už

—Visi dabar šitaip aiški-j visokie meno veikalai tarp timo ministeris Venclova su tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
atvaizduojamas, kaip neiš
dėl duonos ir karijeros bu
siektų mus ne vėliau kaip panedėj eilučių mums teisybę aiški- Švietimo ministerijos gene
vengiama būtinybė, kaip davinių. Pagrindinė laisva vo prisiplakę prie Smeto naši.
iy.
Vėliau gauti garsinimai į tos
~ .
...
no. Girdėjome, kiek liko pa- raliniu sekretorium Liudu sąvaltės numerį nespėjama patalkelias “pasiruošti geresniam manybės mintis, kad tikyba nos valdžios ir rėmė ją.
Kaip piemenys pasidaryda- • Lėgygjyjy tautininkų turto, Gira lankėsi pas visasąjun
pint.
gyvenimui danguje po mir yra įrankis liaudžiai išnau
Ripka sako:
vo tautininkais.
.
Net
|j
a
į
SUj
q jufc buvo basi, ginį švietimo komisarą Po
Norint, kad garsinimas nesusldoti
ir
laikyti
tamsybėje,
tu

Gyvenimas trenkė kai ku
ties.’* Kunigai skelbė, kad
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
rėtų
būti
laisvamanių
paryš

Eilinis tautininkas nuo i pusnuogiai, kaip ir jųjų tė- tiomkiną ir dvi valandas reikia siusti Ir mokestį.
darbo žmogui reikia būti
riems žmonėms per galvą, ir
DRAUGIJOMS rengiant pikniką
į vai. — pasakoja buvęs eili- trukusiame pokalbyje apta
patenkintam savo likimu, kinta ir išplėsta. Sovietų jie net iki šios dienos dar Skuodo pasakojo:
ar kitokį parengimą, trumpą prane
Rusijoj
pagarsėjęs
sukis,
rė
svarbiausius
Lietuvos
Ta

—Ganiau banda. Baigiau nis tautininkas nuo Jurbarreikia pasiduoti “Dievo va
negali atsikvošėti; Kas da
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
liai,” kuri nedavė jam ge “religija yra opiumas liau bar pasidarė? Kas čia, po pradžios mokyklą? Tėvai to-:ko- — Velniai žino, kokius rybų Socialistinės Respubli nius garsinimus skaitoma nuo colio.
liau mokytis nebeleido. Pri-: trankus jie gerdavo, kokias kos švietimo perorganizavi-!
Už pajieškojimus darbininkų, par
resnio ir laimingesnio gyve džiai,” turėtu būti ir musų biesų. per laikai?
davimus Ir kitokius smulkius prane.
Šukiu.
Daugybė
naujų
leidi

mo
klausimus.
Ministeris
i
sirašiau
prie
tautininkų,
i
mergeles
suviliodavo?
O
nimo. Bažnyčios pamoks
Išsiblaškė, išsislapstė, paŠimus, kaina 2c. už žodį. Stambesluose nuolatos kartojama, nių su panašiais šūkiais ir kriko daugelis buvusių žmo- Tuojau pradėjau puikią ka- į me?» suviliotieji kaimo ber Venclova taip pat lankėsi į nėm raidėm antgaivls—15c. extra.
••Keleivio”
prenumeratoriams už
kad juo daugiau žmogus turiniu turės pasiekti musų ilių, o būrelis likusiųjų, taip rijefą. Po penkerių metų bu- neliai, kad ir liūdėjom, kad visasąjunginiame meno rei-;
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
kentės šiame pasauly, tuo kaimo bakūžes ir darbinin vadinamųjų eilinių, žvalgo- vau valsčiaus sekretorium, in; pykome, bet buvome įti- kalų komiteto ir visasąjun-1 na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškodidesnis bus atlyginimas kų butus. Tat, ypač dabai; si į visas puses ir tebegalvo vėliau mane iššaukė Kau- Einami, esą, taip reikia... giniame aukštųjų mokyklų jimo kaina 65c.
turėtų ja... Atrodo, kad jie ką tik nan ir pasiūlė Finansų mini- šiandien matome: zulikai komitete, kur buvo aptarti
Norint pajieškot
su
paveikslu,
danguje po mirties. Tuo bu “Laisvoji Mintis”
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kreipti
didžiausią
dėmesį
į
Lietuvos
universitetų,
aka

du, kaip ir visur, kapitaliz
pabudo iš kažin kokio slė- sterijoj gerą tarnybą. Sąži- ’ Jie buvo. Sužalojo musų sirkainos.
naujus
leidinius
ir
priedus
užkirto mums kelius i demijų, institutų ir meno įgaus sapno. Atseit, jie pabu nė truputį griaužė, bet šeimo kraštuose, taip ir pas
“KELEIVIS.” 253 BRCAD'AAY,
Juose reikia do iš smetoniškojo sapno, ma, vaikai nuslopino tą vie- tikrąją Lietuvos kūrybą.. staigų perorganiz avimo
SO. BOSTON, MASS.
mus bažnyčia tarnavo tur laikraščiui.
ypač
vaizdingai
parodyti
tą
klausimai.
Vyriausiosios
nintelį doriausią žmogaus Mes dabar galvojam,. kad
tingųjų luomui ir teisino ne
bet realybės dar nejaučia.
Savo laiku esu rašęs, ką vidujinį b’alsą. Pasidariau
v»dai, anetonininkai.
teisybių buvimą ir liaudies nelemtą vaidmenį, kurį at
lieka
bažnyčia
’
,
kaip
kapita

---«I
dabar
galvoja
eilinis
tautitautininkas.
Bet
retkarčiais
buvo
P
at7® šlyksciausieji saišnaudojimą.
listinės tvarkos rėmėja. Ma ninkas. Buvau parašęs dale- nusigąsdavau. Rodos, pasi- vanaudžiai ir išdavikai. Ir
I
Šitą negarbingą bažny no nuomone, tai vienas ir
I
f
lę
tiesos,
bet
užtai
mane
žiuri
į
savo
puspadžius
ir
noĮabai
liūdna,
kad
mes
anksčios vaidmenį laisvamaniai naujų ir būtinų darbo sričių,
I
I
i
energingujų
Smetonos pa- ri bėgti nors kur į džiungles. čiąu šito negalėjome suprasi
kėlė savo spaudoje ir raši kurią laisvamaniams tenka
«
kalikų
organas
“Vairas” Čaplikai ir kiti panašus mė- li ir šitam patikėti,
*
niuose. Ypač anksčiau dau ypač išjudinti. Stodami kur
į
Eiliniai tautininkai pyksta
Į
gelyje “Laisvosios Minties” ti naują gyvenimą Lietuvo dažė ilgą laiką. Jie, tie gerai to pinigus, vilioja svetimas
«
r
numeriuose
užtikdavome je, turime ir nurodytoje sri- apmokami žurnalistai, buvo moteris, eikvoja valstybės ir verkia...
»
apšaukę
bemarškiniu
rašy

i
mintį, kad tikyba yra ge
je dirbti sparčiai ir nuošir- toju. tačiau iš esmės ne ma
i
»
riausia priemonė nukreipti dz
žiai.
9i
KOKIUS
DIEVUS
ŽMONES
ne
pajuokė,
bet
patys
apsi

liaudies dėmesį nuo kovos
Dr.
I
juokė.
į
už savo būvio pagerinimą ir
PARAŠĖ
KUN.
VALADKA
♦
GARBINO SENOVEJE?
—Ripka, — sustabdo ma
šviesesnę ateitį. Ta pati PERKŪNAS NUTRENKĖ
į
ne kai kurie eiliniai tauti
į
kryptis matyti ir draugijos
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo
RAITELI IR ARKL|.
Knygoje
aprašomi
Dievai,
pradedant
nuo
saulė*
i
ninkai.
—
Savo
laiku
tu
bu

Kristus.
Pagoniška
U}
laikų
vienybė.
Pirmieji
Kristaus
žodžiai
i
leidiniuose. Pav. knygutėje
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.
nuskriaustoms minioms.
Liepos 12 d. ' Akmenėlių vai gerai parašęs. Parašyk
“Kur yra pragaras?” yra at
SKYRIUS II. <1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
vaizduojama, kaip išnaudo kaime, Pakruojo valse., jo dar kartą.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4> Romiškoji bažnyčia.
-Kągi?
jama ir skursta liaudis kapi jant iš lauko į namus, per
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
—O tai, kad mes, kaip čia
talizmo 'kraštuose ir koks kūno nutrenktas darbinin
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunijrų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
nelemtas vaidmuo šiuo at kas Adomaitis Stasys. Drau pasak: us, buvome avelės.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Mus
apgaudinėjo.
Smetona
ge
nutrenktas
ir
arklys,
ku

žvilgiu
tenka bažnyčiai.
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mokė kad “be reikalo nepamis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Mano parašytoj “Laisvosios riuo Adomaitis jojo.
kelkit, be garbės nenuleisSKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
Minties ABC” taip pat pa
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
kit,
”
o
patspaliego,
palikęs
ŠIAULIŲ
VALSČIUJE
brėžiama, kad bažnyčia’vi
cija ir popiežių prakeikimai.
mums tuščią savo “idėjos”
PRIGĖRĖ MERGAITĖ.
sados buvo liaudies laisvės
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m.
lovį.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
ir gerovės priešas ir tik kova
Liepos 13 d. Smilgių kai
—Kodėl jus neklausėt?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
prieš ją atneša išvadavimą me, Šiaulių valsč. prigėrė
Juk
ne
vienas
ir
rašytojas,
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
materialiai ir kultūriniai Dolebos dviejų metų duktė.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
ir šiaip kultūrininkas jums
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
nuskriaustai žmonijai.
Mergaitė prigėrė prie namų tas “idėjas” aiškino.
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
Niekam nepaslaptis. kad esančioj duobėj.
—Kvailiais gyvenom. Pa-:
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
daugelis musų draugijos ir
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai žalės
sakykit, kaip dabar mums
susipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
GAISRAS DEBEIKIŲ
šiaip laisvamanių raštą bu
gyventi? Juk mes buvom
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
KAIME.
vo stabdoma, konfiskuoja
apgauti. Mes, jaunuoliai, \
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamma bei plūstama. Dar krikš
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
Liepos 11 d. Šiaulėnų vai. buvom apvilti. Šnekėjo, aiš
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
čionių aemokratų valdymo
ębeikių kaime pas ūkinin kino. kad mes turim kovoti i
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
laikais už platinimą įmygu- kę Z. Raskauskienę įvyko už savo tautą, tautiškumą.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny-'
tės “Kur eini, kataliku jau gaisras. Sudegė gyvenama Mums aiškino, kad mes visi j
gua vaidas, KAINA 52.00.
nime?”
buvo grąsinama sis namas ir name buvę esame arba busime lygus.;
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 51J9.
sunkiųjų darbų kalėjimu daiktai.
Kęstučiu, Vytautu ir iš viso
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
(žiūrėk, klerikalų laikraštį
istorija spekuliavo, kad mus
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
“Šiaulietis,” 1925 m.).
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS. padarytų savais vergais...
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
Ypatingai daharttata krikičimiyHa gadyaėh IMMaaaa tarttg
daugybė naujų, Būdavo, kaime nėra kaip
Draugijai sustiprėjus, yperakaityt,
aca
tik
ta4a
gak«
aiškiai
aapraati
Mera
kariai*.
ingų mono
ligų
ir
...........
pač pastaraisiais metais Mclamacijų. Visokios temos: darbi- susirinkti, veikalėlį suvai-;
Karpa tiMelia fonaata, tari S71 paalapj. Kaina popiaroa apdarais
‘ KELEIVIO’’ KNYGYNE
įinkiškos,
revoliucionieriškos,
tautiš- dinti... Jsirašydavom, žalią1
—-1.00; audimo apd.—11.25. Pinigo* palima aiuati popieriai dolerį
žiaurių
cenzorių
ranka sos* bvnOTistiikos laisvamaniškos,
arba "Money Orueri". Adraeuokit ankančiai:
braukė geriausias laisvama Jisou ' “
geros. Tinka munduruką
užsitempdaZSS BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
tams,
baliam
s,
KELEIVIS.
2SS
Bnmdmy,
S»
nių mintis ir net tokiuose
vom,
nes
kitaip...
Supran

ir tt. Antra pagerinta
knygučių
pavadinimuose,
tate?

K

AR ROMOS

piežius yra Kristaus
Vietininkas?
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gajum so.

Aštuntas Puslapis.

turėjo Bostone rius Bostone surengė gedūMerginos užsiundė policiją ro veteranai
___
__
tingu si
savo vadui Trocsuvažiavimu,
parodavo
mie los mitingą
ant
gatvėmS, r“šakė prakal- • kiui pagerbti (Trockis buvo
___ irstatėvkldžiai visokius
Internacionalo
Maynar-1..
Romuty merginos B- tas

Lietuvių Dienoje.
<ie lyraiėiai pašoko mums ?J°. ?"• ya|jar* pamvaikĮ*
keliatą liaudies šokių, bu- cioti ir prie jų tupi Įbristojo
tent: "Sukčių” (ne SuktiJ?“”1 'Trakai. Šiaip taip
- ............... ~~
’"”"'lienu nusikratė.

SPAUDOS PIKNIKAS
PAVYKO GERAI.

Svečių privažiavo iž už

va-

įvyko

socialistines vieną.

spaudos piknikas, kuri surengė Lietuviu Socialistų
Sąjungos ir Lietuvių Darbininku Draugijos rajonai,

Visi šokikai, kaip

merginos taip ir vaikinai.
buvo dailiai pasipuošę liaudiskais kostiumais ir labai
gražiai išrodė, vpač mergaitės. Jie šoko v'idurv salės,
publikai stovint aplinkui.
šokiams skambino pianu
pati mokvtoja, dr-gė Stilsonaitė. Bostoniečiams lyraičiai ir jų šokiai labai patiko.
Musų publika piknikuose šitokių dalykų iki šiol da nebuvo mačiusi.

Publikos nebuvo tiek. kiek
rengėjai tikėjosi. Buvo laukta
kokių 5,000—7.000

s^rzteyiai vei pra-

. eJ° toms m®rfĮno,ns pirm
1 draugus. Ir S) artų jiedu
Paaidąrė tokie įkirųs, kad
merginos
j
”ei
nusikratytą, todėl davė agnal3
Kai u.k.P?“:
f^a pasirodė, menpninkai
l^Įdosl bėgti. Vieną jų polį
clJa
ir užrakino už
0 antras paspruko,
i ictuviu radio »•■«*«»«*

Dr. John Repshis

Mergina arba jauna moteris, kuri
ilba lietuviškai ir angliškai reikanamu darbo geroj lietuvių
Duoda valgį, kambarį ir
Klauskite:
A.
(-)
283 ~
,y,
So. Boston.

(REPtYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
YMaUsat M Ir M

m BStaf M

reikalavimus. Tarp kita ko vadas). y.iršum
bu- SVARBUS PRANEŠIMAS
NEP1L1EČIAMS.
viena žydų rezoliucija rei- y? pakabintas didelis TrocLietuviai, nepraraskite savo
kalauja kuo greičiausia su-kl°, paveikslas, papuoštos
raudonais
ir
juodais
kaspidarbų.
Patapkite žios šalies pistabdyti priešvalstybinį judėjimą^ kurį šioje šalyje ve- “ais. Kalbėjo James Can- liečiaia nelaukiant ilgiau. Jei
da komunistai' ii- naciai. non» kuris pareiškė, ksd jums nesiseka išgauti pilietybės
Abidvi
tos organizacijos Trockį nužudė budelio Sto-, popieras, męs galėsime ant tiek
esančios svetimu valstybių Imo agentai. Bet Trockio patarnauti, kad jus patapsite
agentūros ir jų tikslas esąs idėjų Stalinas nenužudy- piliečiais. Jei turite ir kitus įei
sugriauti Amerikos demo siąs. Jos įsigyvensiančios kalus, prašom ateiti, o čia gaukratiją. Komunistams dik Rusijos žmonių masėse ir rite teisingą ir skubų patamaVimą. Ofisą prižiūri Min. B. F.
tuojanti Maskva, o naciams nušluosiančios Staliną.

—Berlynas. Žydų rezoliuci
žmonių, o susirinko gal apie
ja reikalauja, kad Kongre 14
3,000. Bet kai ant tokio oro.
sas išleistų |statymą. kuriuo
lai ir liek buvo gana daug,
Pereitos sąvaites pabai-,
komunistų ir nacių organi
nes radijas ir laikraščiai jau
zacijos butų uždarytos ir vi goję Bostono apylinkėj ir
visoj Naujoj Anglijoj žuvo
iš vakaro pradėjo skelbti,
šeštadienv, Sept. 7, per sa jų veikla uždrausta.
kad busiąs baisus uraganas
ct
W0RL. 920 k. nuo
alvEL Lyl?j?ų
8:30iyto: (1) KalbėsDr. J. Jonas Akuris užmušė žmo mmg u o se atsitikimuose.
Daugiausia nelaimių buvo
193b metai*, kuomet apie dės: Aldona Zimute, Albi- -Landžius,
*
• reikale.
- ną ir pato nusišovė.
sveikatos
su
automobiliais.
800 žmonių buvo užmušta ;na Rraukliutė, Anna Cvir- (2) muzika ir dainos.
South
Bostono
lietuvių
ir tūkstančiai namų sugriau-j kaitė> NeBi€ Šinkūnaitė. AlSekmadieny. Sept. Š, jįer’ šeimynoj, prie 527 E. Seta. Ir pereitą nedėldienį
jis bertas Klimas.
“..........
Antanas tą pačią stotį nuo 9:30 ryto venth st.. vieną pereitos są- _ RUGSĖJO 84oo BE
turėjo eiti tuo pačiu ruožu, Jakštys, Albertas Petraus programa bus sekaųti : Ali *
LAUKIANT.
vaitės vakarą įvyko baisi
kaip dveji metai atgal. Tai kas ir Albertas Adišauskas.
(Nonvoodiečių daina)
, Juozo Strazdo orkestrą iš tragedija. Jonas Akusis, 47
gi žmonės buvo nugąsdinti.
Drg.
Jonas Buivydas, Jamaica Plain; <2) daini- ihetiį amžiaus vyras, susi Sveiki gyvi, norwoodiečiai
Ir jau nuo pat nio oras’/išr brooklynietis kalbėtojas, ne- ninkė Rožė Merkeliutė: (3)!
ginčijo su savo žmona Ane Ir apylinkės tautiečiai !
rodė labai neramus,
-atvyko. Angliškai kalbėjo į duetas, Rožė, Merkeliutė U le dėl šeimynos išlaidų. No Aštuntos Rugsėjo laukim,
blvkstelėio saulė, čia vėl suomių
socialdemokratų 1 Milda Anestaitė. , >.
; rėdama tuos ginčus nutrauk Prie New Pondo nukeliaukim.
prapliupo liūtis: kitą aki laikraščio redakcijos narys i
. -7-——-7-7 •’ *
mirksnį pasidarė slegianti drg. Savele Svrjala. o lietu-i Suvienyti kliubairengia tų Akusienė apsirengė ir iš Ten bus jauki gegužinė,
ėjo “ant judžių.” Ji sugryžo Tai pirma ir paskutinė,
tyla. kaip ir vėl sporadiškas viškai — “Keleivio” redak-;
pikniką. .... ; ;
apie 10 valandą. Vyro jau Ir prie to ji labdaringa,
vėjas ėmė draskyti medžių torius Michelsonas.
I • Massachusettslietuvių
SUnebuvo namie, bet už pus Sušelpt brolį nelaimingą.
a
*
1
!•
T
•'
»
•
•!.
_
**
šakas. Žmonės laukė kaž-ko
Dovanas prie įžangos bi-1 vienyti kliubai turės
valandžio
ir jis parėjo. Kaip
baisaus,
bijojo
išeiti
iš na betų laimėjo ir jau atsiėmė ką Maynarde sekantį
Drodė
WJ kad
" pikniką*
tik
parėjo,
ginčas prasidėjo Juk visiem Čia gerai matos:
mų. Riooe, Kaa pikniką.
a«menVą.
dien}. Kandidatai jvalstijos
Grigas liko be sveikatos.
negalės
ivvkti. Bet _publika \meįia Butkus, g Mon- valdininkus pasakys prekai- iš naujo.
c?
vistiek pradėio rinktis. At tellos. S25. Iš tų pinigų ji bų apie konsknpciją, nepi- ' Akusiai turėjo tris sūnūs, Ir Kasauskas senai serga,
vyko vienas kitas busas. Pa tuojaus užsirašė' “Keleivį”, becių registraciją ir kitus i Petr^, Joną 21 metų amž. ir Visa šeima kenčia vargą.
sirodė automobilių ir iš kitų ir “Naująją Gadynę.”
dienos klausimus. , Bus mu-; Jurgi 18 metu. Vaikai pali Broliai, sesės, čia ne bailia,
valstijų—iš Ne\v Hampshi
2. Franė Skeltis, iš Wor- f?k<>s * dovanų pne įžangos į ko tėvus parlioryje besigin- Jei kas serga visą laiką...
čijąnt ir nuėjo gulti ant ant
re, iš Rhode Island, iš Con
cesterio, $10. Pinigai jai nu- tlket^*
- - - - -- - ro aukšto. Netrukus pasigir Visus piknikan sukvieskim,
necticut, iš Xe\v Yorko ir
Ranką sergančiam ištieskim.
do apačioje suvis. Vaikai
net iš Xew Jersey. Draugų siųsti per dr-gą Šimkonį.
CASPER’S BEAUTY
3. L. Belekevičius, is
pašoko iš lovos. Tuoj pasi Todėl visi kas tik gali,
Bekampiu šeimyna atvažia
SALOM
X
girdo ir antras suvis. Parlio Vyrai, moters ir vaikeliai.
vo net iš Merchantvillės. ne Brightono, $5.
4. Rokas Pemickas,
toli nuo Philadelphijos.’
ryje pradėjo šaukti motina: Aštuntos rugsėjo laukim,
alkai, vaikai, aš jau mirš Prie New Pondo nukeliaukim.
Svietas kai įsismagino, Dorehesterio, $5. *
5. Nellie.Kručas, iš Nor
tu!”
tai ir sutemus nenorėjo da
Tenai Fino yr’ vynynas,
Vaikai tuoj‘pašaukė poli Tenai prieina vandenynas.
skirstytis. Linksminosi iki woodo, $5,
10 valandos A‘akaro.O''ūfa&
cija. Abudu Akusiai buvo Ant vandens nauja svetainė.
nuvežti į ligoninę ir abudu Oi. smagi tenai pakalnė!
gano taiD ir nebuvo. Jis pa- South Bostono, $5.
suko į rytus ir nuužė Atlan7. Alfred Kosteer, iš Pro-1
mirė.
Kvieslys.

to pakraščiu. Naujosios An vidence. R. I., $2.
glijos visai nepaliesdamas.
8. John Balkus. $2.
Svečiai iš Nev Yorko ste
Neatsiėmė dar šie:
bėjosi, kad piknike buvo
1. Peter Adams, iš Nortiek daug žmonių. Mums iš woodo, $5.
rodė nedaug, o jie sako, kad
2. Bill Lincov, iš Marlbopas juos Nev Yorke ir Broo ro, $5.
klyne piknikai niekados tiek
3. Antanas Jasikevičius,
žmonių nesutraukia.
iš Nev Hampshire valstijos,
Iš Nev Yorko buvo atvy-’ $2.
i
kusi draugės Lelijos Stilso-Į 4. J. M. Uždavinis, iš Wor- j
naitės vadovaujamoji lyrai- cesterio, $2.
čių šokikių grupė, kuri pe
5. John Welby, $2.
reitais metais šoko ir Nev
Bet buvo ir beizbolininkų į
Yorko Pasaulinėj Parodoj. įungtynės. Ketvirčių firmos

Rngaėjn 4 A, IMS a.

Na. M.

paaukotą
taurę
laimėjo Žydai reikalauja išnaikinti J
Pagarbi Trockį.
Lawrence’o
beizbolininkų
kearaabtiM ir nacius.
Pereitą nedėldienį Ket-į
teamas.
virtojo
Internacionalo skyPereitą savaitę žydai ka

inės Žinios
nardė

bostoh.

278 HARVARD SYBBBY
. lamaa aš. arti Ceatral afcv.
CAMBRIDGR. MASS.
TalHaaaa 21324
MEDICINOS DAKTARA8

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
aao 7 iki 8 *

187 SUMMER STREET.
LAWRENCE. MASS.

Kubilius ir adv. Petras Šimonis.

Ofisas atlieka visus darbus lab
daringai. žinyčios Patarnavimo
yra palaikomas žinyčios
is. Ofiso adresas:
2 Atlantic st.. So. Boston, Mass.

TeL KIE 7118

Taiba kneclcasiu.
LIETUVE GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTĮ.
488 BROADWAY

AtITHUANlAN
FURNITURE CO.

IS

E3EHB

k

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAL
(Insured
Movera)

TEL. ŠOU 2712

Perkraustom
čia pat ir i to
limas vietas.
Saagi priežiūra, kaina
328 BBOADWAY.
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4C18
Ai

t

d

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

4. J. NAMAKSY

534 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Real Estate &
414 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office TeL So. Boston 8948
RES. 281 CHESTNUT AVĖ,
Plain, Haas.
TeL Arnold 1828

Dr. Leo J. Podder
u

Specialistas Vyriškų ir MotarHk*
tirų, taipgi Kraujo ir Gdoa.
____ aus lt Ud 12
aue 2 iki A aae 7 iki 8
188 HUNTINGTON AYB,
BOSTON. MASS.
TeL

Tet UMvenity 8488

Dr. Sutan
Glodienes-Curry

r» • ■ '
LUūnūEBinnD

UBTUV1 DENTBIB
VALANDOS: 84 M 7-8.

z
(PRIE CENTRAL SKVtRO)
CAMBRIDGR. MASS.

DR. G. L KILLORY
I

SCOLLAY SQUARB,
BO8TON.
O8TON. Telef.
Te*
* ‘
Lafayette
2871
arba 8oawrset 2044-J
i SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.

!

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI.
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių .plaukų padarome
PERMANENT WAVE su spedališku tam aliejum. Darba guišntuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

VaL

buo

8 ryt. flri 7 vai

NadiUom, nue 10 ryta iki L

Tet ŠOU
DAKTARAS

t

TeL 4645

ii

J. L. Pmakarnis
OPTOMETRISTAS

PICK
į

;?’Y;)J

Nuo 9 ryto iU 12

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Gyv. 81122

Tek 28624

,7

J ' 1 • ; ,
s ! < • ••
„
v
» ’ iti- 4*.

,i,

Ofise
Nae 8 ryto iki 7

Amazing new Philco Photo-EIcctric
Radio-Phooograph plays any rccord on
abeamof light! Noneedlestochangc!
Records lašt 10 timcs kmgcr! And for
the first time you get ALL the beauty
in the record. In addition, Philco
beings you the new Tilt-Front Cabinet, Automatic Record Changcr, and
other nevv phonograph features.

ta
/ ■ I
1

Nevrndioinvention$,too! Oveneas
Wave-Band. Brand nevv Radio Circuit
Buik-in American and Oveneas Aerial
System. Only Philco has them! Choose
from many popular cabinet styles!

DrJoseph A.Gmdis
OPTOMETRISTAS
ValaiKhe: 9 iU 12
nuo 2 iki 5,
nuo 7 iki 9.

8Tt£ttara£l U
AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akta ir
mu taiku sugrąžiau ta*
BRimikiiojtt tr pnRRirtu

114
LAWRENCE, MA88.

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
SOUtk

Čia yra tobulas aukščiausios ruRes mišiuia
sumaišymas ir retas, atsargus mokėjimas
padaryt, duoda galimybės pagamiiti
“ELIŲ kuris yrą ELIU”
KA^tNRfrrFR * ro

mr„ Boatto. Man
<IM*.

Dideli

ROLAND KETVIRTIS &C0.
312 BROADVVAY,

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
B»ewer)

MODAS TO CHOOM FROM

Td. SOUth

M49

SOUTH BOSTON, MASS.

RRCWKUS siNCt i«ro
HafTenreffer

A

<

Co.. Ine.

8TUDEBAKKR AUTOROKUV
« TROKV AGENTŪRA

Liberal Trade-in Allowan((< - EASY TERMS

Kr

TAIPGI TAISOM* AUTOMOMUUS IR TROKUS VISOKIU
IŠDIRBYSČIŲ.
Peter TreOakaa lr

Jee Kapsėtoms —

Marma Ir

1 HAMUN STRIKT

5

