KELEIVIS

KELEIVIS

tMONIV
Amerikoj*
Pietų Am*

_
Kanadoje ir Utar
Amerfltoje,?.,.r.,.1\ .TT?. .TT?* |1J*
Kanadoje ir Utar ai Serienyta

tl

Valstijų ........................ -

Apskelbimų kainų UueakH
Kreipiantis sa kokiais nore
•dresuokite:

THK BEST ADVERTISING
MEDIUM

f

Advertising Rate*
on Application.

K BLKIVIS
253 Breedvejr, Se.

H|tHE

TRAVELER

LITHUANIAN WEEKLY

S

NO. 37

8

SOUtk

sth

SO. BOSTON, SEPTEMBE R-RUGSĖJO 11 D., 1940.
CIas* Matter” February 23. IMS. at the Port Offie* at Boatoa, Mm, under the Act of March S. 1312

Anglijos Sostini Paskendo!&%%£££
Liepsnose ir Domuose
Per Stockholmą atėjo ži
nių, kad Kaune bolševikai
sušaudė buvusį Lietuvos vi——
Idaus reikalų ministerį gen.
ORLA1VIA1 GRIAUNA čių pozicijas Francuzijos ir Skučą ir buvusį Kauno poliLONDONĄ BE PER
Belgijos pakraščiuose.
cijos viršininką Povilaitį.
TRAUKOS.
Karo korespondentai spėRusijos bolševikų armijai
ja,
kad
Hitleris
dabar
įau
Lietuvą
okupavus, Skučas
Priešui
atsilygindami anglai j
riešui attuyytaahy angiai, bombarduos Angliją tol. kol su Povilaičiu buvo pasišalih®?®? Ydu?,a 1 m BT,yn*’ bus sunaikinta jos aviacija nę Vokietijon, bet bolševibet
bet kur
kur kas
ka* uiDaiau.
jr suar(jytas susisiekimas. kai pareikalavo, kad jiedu

Gavo 4meri&aff Laivynui
f Ginklų. Liko Da 197 Nai
Komitetas Amerikai Ginti
kintuvai.

Teikiant Pagftlbą Aliantams
paskelbė Ne# Yorke, kad
neskaitant tų 50 karo laivų,
kurie šiomis dienomis buvo
parduoti
ič a Jo

ŠOUth

ssn

METAI XXXV

Rumunų Karalius Pabėgo
Išsivežė irSavo Meilužę

Iš Washingtono praneša
ma, kad pardavus Anglijai
50 naikintuvų, Jungtinių SOVIETAI JIEŠKO AUK FAŠISTAI JJ APŠAUDĖ,
NORĖJO UŽMUŠTI.
Valstijų laivyne lieka dar.
SO KASYKLŲ.
197 tokio tipo laivų. Be to, Į
Maskvos žiniomis. Sovie- Rumunija dabar susidėjo su
57 naikintuvai yra dar sta- ty ¥aldžia
du0. Hitleriu, stengsis atsiimti
tomi laivų dirbtuvėse u <<*
Besarabiją iš Rusijos.

Anglija _
rikos:
500.000
yra numatyti vėliau statyti. įiantl didelių dovanų tam,
80,000
Pereitą sąvaitę Europoje
kanuolių ir
F*®
platinos šaltinių žemei. Do700 la
pabėgo nuo sosto da vienas
Pereitą sąvaitę Hitleris Tuomet jis bandys kelti per. tuojaus surgįžtų, nes kitaip “kalnus a
keliatas metų kaip jie stove- vanW sk,n^
a nuo
®>
000
*!j “ Dievo pateptinis. Tai buvo
...
.
.
.
pasakė per radiją: jei ang juros kanalą savo armiją ’ sušaudysią jų šeimynas. Jie- vienas
ten esj ap-3° nenaudojami tačiau jie 200,000 rublių, ir pne to da dievobaimingas Rumunijos
lai nesiliaus bombardavę iš Anglijon. Ar tas pavyks, du sugryžo ir tuoj buvo are- kareivis šia
Stalinas dahnsiąsis auksu su karalius Karolis. Bėgdamas
»rikoie rarageral uzlalkytb svarus,
oro Berlyną, tai mes nušluo- niekas nenori pranašauti. į štuoti. Kalėjime prie jų bol ginkluotas
~
S kanuoles ir visa mašineriia atradėju. Bolševikai pama- jjs išsivežė ir savo meilužę,
sime nuo žemės veido Lon
ševikai neprileido nei šei- mintais
reikta daS: «erai
ir ™ jie tė, kad popieriniai jų rub- raudongalvę Magdą Lupesdoną ir kitus Anglijos mies Sovietuose Ariiausio
rint
to,
Ang
liai jau visiškai netenka ver- cu
^os žydelkos Rumu
..■ . *
iš Amerikos. ?ali buLI£l?i?ti- mušin ‘T
tus. Bet faktas yra toks, kad
Vmo
naktį abudu buvo paimti iš giau pagali
no8? todėl suskato jieškoti nijos patriotai (fašistai) setnmodu Jaus* Dabartine jų verte
t^OnSKripCljū.
kalėjimo ir nuvilkti prieš* Jai esą rei
vokiečių orlaiviai pirmuti
aukso. O revoliucijos pra- naį jau kėlė triukšmą, bet
rorpeoų
t. «g5o00,000.
niai pradėjo bombarduoti 18 metų vaikai Lietuvoje bolševikišką “liaudies tribu- laivai, tol
įdimo
V”’ .’
. , . dzioje jie huvo užsimoję kai dabar Karolis atidavė
Naikintuvai
yra
įahai
Londoną, todėl Hitlerio rei
kus prievarta imami
nolą,” kurio pirmininku yra laiviai juru
auksą, kaip buržuazijos is- Rusijai Besarabiją su BukoL.kovai ro ita- svarbi karo laivyno dalis,
armijon.
į Kauno žydukas bolševikas. kia daug
kalavimas buvo netik nemislą,” visiškai atmesti.
vina, o Vengrijai ir Bulga
reikia dar Jie
nedideli, už tai labai
nuosakus,, bet ir begėdiškas.
.
, Telegramos iš Maskvos Šitas žydiškai bolševikiškas lais Afrik<
šautuvu ir toli 8™11 ir v&n|s’ točiau ^ai VOKIEČIAI KRAUSTY rijai prižadėjo da atiduoti
akyplėsiskas. Anglai jo ne-; praneša, kad šio mėnesio vi-' “liaudies tribunolas” prane- apie 250,(
vT apginkluoti ’------- -*
Transylvaniją ir Dobrudžą,
paklausė ir atsakė numesda- <|ury visoj Sovietų Sąjun- šė Skučui ir Povilaičiui, kad skraidomų >mbanesių,ku- *'* ,, . . kanuolėmis ir
SIS IŠ BESARABIJOS.
tai fašistų kantrybė pasibai
torpedų tūbomis, kaip submi daugiau bombų į Ber- goj taigi ir Lietuvoj, turės jiedu yra nuteisti mirt kaip
gė. Ne vien tik fašistai, bet
Iš
Berlyno
pranešama,
gali naikinti
lyng.
.
J stoti karo tarnybon 18, 19 ir , “liaudies priešai” ir tuojaus naujus votaėcių ginklų fab- markiai,' todėl
jk k « „
j. kad rugsėjo 5 d. naciai su ir visa šalis prieš jį sūki o.
Tai buvo pereitos savai- 20 metų amžiaus jaunuoliai. P°J° jiedu buvę bolševikų l ikus, kuriuos jie dabar pra
_ ______ tor- bolševikais pasirašė Mask- Būrys “Geležinės Gvardimi, bet povandeninėmis
tės pabaigoje. Subatoj Lon- Senesnieji vyrai, kuriems sušaudyti.
dėjo statydinti Lenkijoj ir pedomis. Be to, jie gali sta- voje sutartį, pagal kurią iš jos” fašistų įsiveržė į karadoną užpuolė jau apie 700 priverstinoji karo tarnyba ’
kurių anglai dabartiniais tyti minas, gali jas šluoti Besarabijos ir šiaurės Buko- liaus rumus ir paleido į jo
orlaivių. Išmetę bombas, jie £uvo iki šiol suspenduota,
savo
bombanešiais negali laukan arba naikinti, ir gali vinos bus iškraustyti ir per- kambarį 7 šuvius. Tarp už
tuoj apsisuko irsugryžo per; taipgi šaukiami armijon. Amerika Uždare
pasiekti. Be to, Amerika kovoti su orlaiviais.
kelti į Vokietiją visi vokie- puolikų ir romų sargybos ikanalą atgal j Francuziją irBolševikų laikraščiai aiški- Konsulatą Lietuvoje turėtų pavesti savo aerodro
___________
čių tautybės
gyventojai, vyko susišaudymas ir keliaBelgiją, prisikrovė daugiau na> kad “imperialistiniam
Jungtinių Valstijų valdžia mus Texas valstijoj ir Cali NORI IgnEĮ-RET BROW- Prieš Pasaulinį karą Buko- tas žmonių buvo užmušta.
bombų ir vėl leidosi per ka karui siaučiant” ir “pasau uždarė savo konsulatus vi fornijoj anglų lakūnams la
DERIO ŽMONĄ.
vina prigulėjo Austro-Ven- bet karalius išliko sveika".
nalą bombarduoti Londoną. lio kapitalistams Sovietų sose trijose Pabalčio valsty vinti, bent žiemos laiku,
Amerikos komumsty
Per subatą ir nedėldienio Sąjungą supant,” kiekvie bėse. Lietuvoj. Latvijoj ir kuomet
Kanadoje šaltas
fe
P™ Rumunijoj ^et Srtė geneli, Io<An^naktį iie padarė keturias to nas Sovietų pilietis turįs but Estijoj, nes to prašė Sovietų oras trukdo šitą darbą.
kias keliones. Tai reiškia, apginkluotas ir paruoštas valdžia. Maskva pranešė
Bet nererfcia esą manyti, hmtafa^SrtSrSsivežė dabar Sovietų Rusifa attifti neskf (AntciresenF ČBktatokad per tą naktį Anglijos “gintis.”
Washingtonui, kad Lietu kad aukščiau minėtus gink K
iš Rumunijos netik Besara- rium. Tas tuojaus pareikasostinę bombardavo 2,800
bi«- h* ir
^o, kad Karolis.pasitraukBet kai demokratinė A- vos, Latvijos ir Estijos jau lus Anglija gavusi Amerikoj nelfet
orlaivių. Jei kiekvienas jų menka sumanė įvesti kon- nebėra, todėl nesą jokios kaip “prezentą.” Ne, ji už
tų nuo sosto ir užleistų savo
numetė po 10 bombų, tai! skripciją ir ruoštis apsigyni- prasmės Amerikai laikyti mokėjusi už viską grynu cijos rekorduose jos įvažia
KUNIGO TURTAI IŠAU vietą sunui Mykolui (Mibuvo jau 28,000 bombų. Vi- muį nuo diktatorių užpuoli tenai savo misijas.
auksu ir pati juos parsivežu vimas nėra jos vardu užrehai).
Novoms nenorom-,
GO IKI $3^00,000.
am- pradėjo kilti gaisrai. mo, tai komunistai piestu
Nors savo konsulatus Pa si, taip kaip reikalauja A- korduotas, tai imigracijos
Karolis
užleido sostą jau
Apie 55 metai atgal Rho-*
Miestas paskendo liepsnose stoja, “taikos kongresus” balčio valstybėse Amerika merikos neitralumo įstaty vyriausybė ją suėmė kaip
nam
savo
o pats rovė
.. vaikui,
m
deportuotiną asmenį ir už- de Island valstijoj mirė kun. . .
ir durnuose.
šaukia, kad sustabdžius šios uždarė, tačiau tų valstybių mas.
Alexander G. Mercer. kuris šve'carijon. Tenai jis siKti;
Komitetas priduria, kad darė ant Eilis Islando. Nora
Iš subatos į nedėldienį šalies ginklavimąsi.
prijungimo prie Sovietų Ru
mokindavo savo parapiiolr ?u sav® meihize, kuli
bolševikai Rusiją giria, ta
Londonas buvo griaunamas Kodėl jie nesušaukia “tai sijos nepripažįsta, nes tas jeigu ne Amerikos ginklai, čiau
paragavę demokratinės nis “nekrauti žemiškų io- buv0 gurnus is Rumumjo-,
8 valandas be pertraukos. kos kongreso” Maskvoj ir prijungimas buvo atliktas t£i vokiečiai jau gal butų
Nedėldienį popiet vėl pasi neužprotestuoja prieš kon ne laisva žmonių valia, bet Angliją užėmę ir gal jau Amerikos nei vienas nenori bių.” bet aukoti viską “Dierodė šimtai priešo orlaivių, skripciją Sovietą Rusijoj? ginkluotos okupacijos prie šiandien butų planavę Ame
ir vėl Londonas pradėjo
mone, militaristiškos agresi rikos užpuolimą.
drebėti nuo milžiniškų bom HITLERIS AREŠTAVO
jos keliu. Visus Lietuvos
riausi advokatą. Imigraci- vertes turto, uei tuių
rtsi
bų sprogimo. Šį sykį bom
STALINO AGENTUS
konsulus ir pasiuntinį Wa- PER RUGPIUTI ANGLI jos
viršininkai elgiasi džen- tvarkymų jo paliktame tęs- P
JOJ
UŽMUŠTA
1075
bardavimas tęsėsi devynias
NORVEGIJOJ.
shingtone šios šalies valdžia
telmoniškai. Jie davė pro- tamente tas turtas išgulėjo Į™v° ištremtas iš RumuniASMENYS.
valandas su viršum. Bombos
Londone gauta žinių, kad pripažįsta kaip teisėtus ne
gos Browderienės advoka- globėjų rankose iki šiol ir
krito taip tankiai, kad viena Hitlerio policija Norvegijoj priklausomos Lietuvos at • Anglijos šalies apsaugos tui
pagaminti raštą ir įro- tik dabar bus dalinamas, buvo panaikintos ir jis vede
jų pataikė tiesiai į slėptuvės paskutinėmis dienomis su stovus, nors Maskva jų ir ministerija praneša, kad dyt, kokiais įstatymais pasi- Bet per tą laiką milionas do- £raiklJ]??1
Heleną,
kaminą, kur buvo susirinkę ėmė labai daug norvegų ko nepripažįsta.
rugpiučio mėnesį nuo priešo remiant gailina SS bfe Įeruf išaugo ja’u iki $3,500,
apie 1,000 žmonių nakvoti. munistų, nes paaiškėję, kad
oro bombų Anglijoj 1075
Čionai legalizuoti. Jeigu Jie 000.
Įkritusi per kaminą bomba jie veikia kaip Stalino val 15-KA1 FRANCUZŲ AT žmonės buvo užmušti ir įrodys,
kad jos buvimą galiTaip visuomet būna: kai
užėmėHrorta
sprogo ir 14 žmonių slėptu džios šnipai. Suimtas esąs
IMTA PILIETYBĖ.
1261 sunkiai sužeista. Už ma legalizuoti, tai gal ir ne- tamsus zmoneliai aukoja sa- į?™s„ T*?*1
tą'
vėj užmušė, o 40 sužeidė.
buvo la
labai ne
Sovietų turistų biuro vedė Reakcinė Francuzijos val mušta : 627 vyrai, 335 mote bus deportuota.
,vo dolerius “Dievo gaibei.” Bet Helena h,nn
Valdžios apskaičiavimu, jas Christian Hiet ir jo biu džia paskelbė pereitą sąvai rys ir 113 vaikų. Sužeista:
----------------tai pučiasi kunigėlių maš- graži ir Karolis įsimylėjo į
Magdą Lupescu, žydų kil
tur tas dvi naktis Londone ras uždarytas. Suimtas taip tę, kad penkiolikai žymių 711 vyrų, 448 moterys ir 102' FRANCUZŲ KAREIVIAI nos.
uvo užmušta apie 600 žmo gi komunistų laikraščio “Ar- franeuzų. kurie išvažiavo vaikai.
mės
gyvanašlę. Jis taip su ja
PARYŽIUJE DAUŽO
nių ir apie 2,000 buvo su-j beideren” redaktorius Kris- užsienin be jos leidimo, at
Dabar aukų bus daug
ANGLAI VĖL BOMBAR susigyveno, kad jo tėvas
LANGUS.
žeista.
abudu juos išvijo iš Rumu
o ,
.
, .
.
.
tiansen, partijos Dirminin- imama pilietybė. Beveik vi daugiau, nes vokiečiai su- į
DAVO HAMBURGĄ
Subatoj anglai sakosi nu-.kas
Nissen, sekretorius si tie francuzai dabar gyve stiprino oro atakas. Vien tik; Demobilizuoti franeuzų
nijos. Jo teisėtoji žmona
Šio panedėlio naktį ang- Heiena paėmė nuo jo di
šovę žemėn 99 priešo oriai- į Loevzien ir visa eilė kitų žy- na Jungtinėse Valstijose ar pereitą nedėldienį Londone; armijos kareiviai Paryžiuje
400 žmonių buvo užmušta vaikščioja
tarp biznierių lų orlaiviai 4 valandas bom- vorsa pet įaj senis tėvas
y.us, patys netekdami 22 mesnių komunistų,
ba Kanadoje. Jų tarpe yra
ir
1,400
sužeista.
i
prašinėdami
visokių pro- bardavo Hamburgą, jo gelž- mjrė Karons atskrido Rukovos lėktuvų.
—
----tuvų. Per visų peKai vokiečiai puolė Nor pagarsėjęs bankin i n k a s
------------------dūktų savo draugams vokie- kelio stotį, prieplaukas, su- munįjon ir atsisėdo ant sosreitą sąvaitę buvę sunaikin vegiją, tai norvegų komuni Kothschild, buvęs aviacijos
ti 342 Hitlerio orlaiviai, o stai su fašistais virto “penk ministeris Cot ir keliatas SCALISE IŠEIKVOJĘS PI- čių nelaisvėj ir kartu nėšio- koncentruotus tenai laivus. to šalia jo apsigyveno ir io
jasi peticiją rinkdami para- sandėlius ir kitas militarines | raudonplaukė meilužė. Buanglai per tą laiką netekę tąją kolona” ir padėjo prie žurnalistų, jų tarpe ir Andre NIGUS UNIJOS TIKSLAMS.
šus, kad tie belaisviai butų vietas. Bombos sukėlė daug vusją savo žmoną Heleną iis
128 mašinų, iš kurių 68 la šui. Dabar gi komunistai Geraud, plačiai žinomas sa
New Yorke dabar yra tei- paliuosuoti. Daugelis biz- gaisrų. Be to, anglai bom- išvijo iš Rumuniios ir ji ervkūnai nusileido parašiutais norėjo ir Masltvą informuo vo slapyvardžiu “Pertinax. 77
siamas statybos aptarnavi- nierių neduoda nei produk- sardavo vokiečių pozicijas veno iki šiol Graikijoj. Dasveiki.
ti, ką daro jų pagalba NorPriešui atsilygindami, šiovegiioj įsigalėjusi Hitlerio MUSSOLINIO LAIVYNAS mo darbininkų unijos lydė-'tų. nei parašų. Prieš tokius Olandijoj, Belgijoj ir Fran- bar Karolis su savo meiluže
ris George Scalise dėl išeik-: kareiviai anądien įtaisė po- elizijoj. Didžiausios bom- Vėl atsidūrė už Rumunijos
panedėlio naktį anglų oriai- armija. Bet Hitleriui tas jau
PASISLĖPĖ.
vojimo
$60,000 unijos pini- gromą ir pradėjo daužyt bos buvo mėtomos j Brome- «ienų>
viai buvo nuskridę Berlyno nepatiko.
Anglai praneša, kad jų gų ir dėl 59 kitų prasižengi-! krautuvių langus, šaukda- na, Emdeną, Ostendą, CaNor$ ant sosto atsisėdo
bombarduoti ir numetė ke■- ...<
laivynas jau kelintą dieną
.
Jis
teisinasi
išeikvojęs
mi:
“
Mirtis
kapitalistams'ir
Jdis
irBoalcjgne.
Iš
sitos
eksj
aunas
Mykolas, bet Rumuliasdešimts bombų į Vokiemų.
tijos širdį, sukeldami tenai FRANCUZIJOS MAISTO, įieško Mussolinio laivyno, tuos■ pinigus ne sau, bet uni-i žydams!” Vokiečiai padėjo pedicijos 13 anglų orlaivių
dabar jau valdo diktabet niekur<ieęali jo surasti.
Jisai nurodo, kad franeuzų
i torius gen. Antonescu, “Gekeliolika gaisru. Bet ang“Nevv York Times” kojai pilėsti.
________________
,. policijai
.ovootiiMi šitų riau- nesugryžo.
Anglijos
laivai
bombarduo

■
21.2 iniA
eiti
■
■■ ■ ■ . ■■■■
____ _J22__ ,77
lams sunku Berlyną
respondentas praneša iš
ležinės Gvardijos
” fašistii
lyn* .pasiek,
ja Italijos pakraščius ir sa nuo 1937 iki 1940 metų jam šių vadus areštuoti,
VOKIEČIŲ
ORLAIVIŲ
ti. nes nulėkti ir sugryžti at Francuzijos, kad vokiečių
vadas. Jis jau susisėbravo su
las, bet italų laivynas nie buvę leista paimti šitam tik AMSTERDAMO AERO
“KAPINYNAS.”
gal reikia padaryti iš viso okupacijos valdžia pareika
slui
iš
unijos
iždo
$144,900.
Hitleriu ir stengsis dabar
kur nepasirodo.
DROMAS ESĄS SUNAI
1,200 mylių, tuo tarpu kai lavo. kad neokupuotosios
United Press agentūros atsiimti iš Rusijos BesarabiKANADOJ VEIKIA 22
KINTAS.
vokiečiams iš Francuzijos Francuzijos vyriausybė pri 3,000,000 FRANKŲ PAkorespondentas sakosi ma-, ją ir Bukoviną,
MOKYKLOS
LAKŪNAMS
tęs
netoli Londono “vokie-'
pakraščių nulėkti į
statytų Hitlerio annijai 58
BAUDOS UŽ NACIO
Olandai praneša,
kad
ir sugryžti reikia
Kanadoj
dabartiniu
laiku
nuošimčius visu savo maisto
Amsterdamo aerodromas, čių
orlaivių ’ kapinyną.”
Iš Buenos Aires pranešaUŽMUSU
Royano mieste, Francuzi veikia 22 mokyklos, kurios kurį vokiečiai vartojo kaip Apie 20 akrų plotas esąs už- ma, kad Urugvajaus resput?K apie 80 mylių. Todėl an- produktų, ne vien tik Fran
lakūnus
f lai daugiausia bombarduo cuzijoj pagamintų, bet ir tų, joj, nežinia kas užmušė na įuošia
—i_i
Anglijai,
užpuolimams
ant verstas laužu, surinktu iš blika
▼ ♦__ 1? . papėdę
a •• •
_ a
—— derasi
—iš- Jungtinių
ja tik Vokietijos pajūrio kuriuos Francuzijos vyriau cių jurininką. Vokiečiai už Kanados aviacijoj šiandien Anglijos, paskutinėmis die-numuštų vokiečių lėktuvų, Valstijų tris tokius pat nai
miestus, kaip Hamburgą, sybė gali ateity iš užsienio tai uždėjo miestui 3,000.000 esą jau 18,000 lakūnų ir nomis buvo anglų bombo-. To laužo krova siekianti 12 kintuvus, kaip šiomis dieno
Bremeną. Emdeną ir vokie- gauti.
frankų pabaudą.
apie 8,000 karininkų.
[mis visiškai suardytas.
I pėdų aukščio.
mis buvo parduoti Anglijai.

{»• aima,ic ei, Unlnno
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Urėdo Lyg Aniių Medžioklė.

KAS YRA “PENKTOJI

KOLONA?”
Komunistai pyksta, kam
jų tarpe jieškoma “penkto
sios kolonos.” Štai. jų “Vil
nis” rugsėjo 3 d. laidoje ra
šo:
“Kas jieško penktosios ko
lonos ten. kur jos nėra, tas sužiniai slepia penktąją koloną
ten. kur ji tikrai yra.
"Kas gavo Hitlerio meda
lius. jei ne Fordas, Lindberghas ir James D. Moonev ? Kas
Į padanges kėlė Hitlerį, jei ne ■
senatorius Burke. kuris yra j
autorius konskripcijos biliaus?!
Kas Hitlerį dievino, jei ne į
Knudsen, dabartinis patarėjas •
šalies saugumo reikalais?
“Apie tikrą ‘penktą koloną’
‘Keleivis’ nerašo. Jis ją sle
pia.”

Bet kas yra tikroji “penk
ta kolona?” Tai yra žmonės,
kurie dirba svetimos valsty
bės naudai. Amerikoje to
kių yra dvi aiškios organiza
cijos — tai komunistų parti
ja ir nacių “Bundas.” Vieni
tarnauja Stalino Rusijai, o
kiti—Hitlerio Vokietijai.
Simpatijų Hitleriui gali
turėti Lindberghas, Fordas
ir kiti. Bet komunistai ir
bundistai eina toliau negu
simpatijos. Jie aktualiai tar
nauja svetimiems diktato
riams. Jie palaiko su jais
santikius ir veikia pagal jų
instrukcijas. Kol Maskva ti
kėjosi. kad komunistai ga
lės nuversti Jungtinių Vals
tijų tvarką ir paimti valsty
bės vairą Į savo rankas žiau
rios revoliucijos keliu, tai ji
buvo Įsakius jiems boiko
tuoti visas reformas ir net
valdžios rinkimus.

Ir Amerikoje komunistų
partija šitą Maskvos Įsaky
mą uoliai pildė. Štai ką ji
skelbė savo “manifeste”
1920 metais:
“DARBININKAI:—

“TAI YRA MELAS! BIAURUS,
PRAKEIKTAS ME
LAS!
“KAPITALISTINĖ SISTE
MA NEGALI BŪT PAŠALIN
TA RAMIU BUDU — VIS
TIEK AR TAI BUTŲ BAL
SAVIMAS, AR KITAS RA
MUS BUDAS.
“KAPITALISTINĖ SISTE
MA NEGALI BŪT PAŠA
UNTA. KOL PIRMA NEBUS
SUNAIKINTA KAPITALIS
TINĖ VALDŽIA — ta organi
zuota kapitalistų klasės maši
nerija, kurios pagalba jie lai
kosi valdžioje ir turi pavergę
darbininkų klasę. Taigi—VI
SŲ PIRMA TURI BŪT SU
NAIKINTA KAPITALISTI
NĖ VALDŽIA! JĄ TURI SU
NAIKINTI ŽIAURI GINK
LUOTŲ DARBININKŲ RE
VOLIUCIJA. JOS VIETON
TURI BŪT
PASTATYTA
DARBININKŲ VALDŽIA—
PROLETARIATO DIKTATŪ
RA — SOVIETŲ VALDŽIOS
FORMA!...”

(Viena šito “manifesto”
kopija tebėra da musų ar
chyve.)
Taigi jau 1920 metais Amerikos Komunistų Partija
buvo aiški penktoji kolona
ir viešai dirbo svetimos vals
tybės naudai.
Bet kai šitie planai jai ne
pavyko. kai pasirodė kad
rusiškų sovietų ji čia negali
Įvykinti, Maskva Įsakė jai
taktiką pakeisti ii- siekti to
tikslo kitokiomis priemonė
mis. Ir visi komunistai, tar
tum magikui lazdele pamo
jus, iš “žiaurių ginkluotų re
voliucionierių” tuojau pa
virto “demokratijos šalinin
kais” ir net dideliais “pa
triotais.”
Bet demokratiją jie “gy
nė tik tol. kol Stalinas ne
susibičiuliavo su Hitleriu.
Kaip tik jiedu susibičiulia
vo, Molotovas tuojaus išnie
kino demokratines valsty
bes, kurios priešinasi Hitle
riui. ir pareiškė, kad kovoti
prieš hitlerizmą yra “ne tik

“Kiekvieno klasiškai susipratusio darbininko Ameriko
je pareiga yra boikotuoti se beprotiška, bet ir kriminaliilca.” Ir nuo to laiko demo
kančius rinkimus.
“Paduotas darbininko bal
sas už bet kurią partiją ar jos
kandidatus, kurie eina į rinki
mus—tai balsas už REAKCI
JĄ arba REFORMAS.

kratiją niekina visi komu
nistai.
Visa tai parodo, kad ko
munistai tarnauja Maskvai
ir aklai pildo jos įsakymus.
Taigi jie kaip tik ir yra tas
elementas, kurį dabar pri
imta vadinti “penktąją ko
lona.”

“Vistiek ar tai bus Republikonu Partija su Hardingu, ar
Demokratų Partija su Cox’u
—o ant galo jei tai bus net ir
Farmerių Darbiečių Partija su
Christensėnu. Socialistų Par “VILNIS” IR VĖL SUSI
PAINIOJO.
tija su Debsu ar Socialist Labor Party su savo kandidatu
35-tame “Keleivio” nu
—paduotas darbininko balsas mery musų buvo nurodyta,
už bet kurią šitų partijų ar jų jog komunistų “Vilnis” Kly
kandidatus reikštų balsą už sta pasakodama, buk musų

kapitalistinės sistemos palai
kymą. už alginę vergiją, už
darbininkų klasės plėšimą, už
kapitalistinės valdžios sustip
rinimą...

“Darbininkai, ar gi jus no
rit palaikyti vergiją?
“Ar norit stiprinti kapitalis
tinę valdžią?
“Jeigu norit, tai eikit bal
suoti sekančiuose rinkimuose.
“Jeigu norit, kad butų su
naikinta Sovietų Rusija, tai ei

kit balsuoti!
“Jeigu norit paremti reak
cinę Lenkiją prieš Rusijos dar
bininkų valdžią, tai eikit bal
suoti !
“Jeigu norit, kad Sovietų
Rusijos priešams butų siun
čiami ginklai ir amunicija, tai

eikit balsuoti!
“BALSAS PADUOTAS Už
BET KURIĄ PARTIJĄ, KU
RI EINA I RINKIMUS—-TAI
BALSAS Už KAPITALISTŲ
K LASŲ
BALSAS PRIEŠ
DARBININKUS!...
“Reformų partijos, kurios
sako, kad kapitalistinė siste
ma gali būt pasalinta taikos
keliu, apgaudinėja darbinin
kus!

laikraštis pakeitęs savo
krypti ir “išsirikiavęs su
tais, kuriuos anuomet smer
kė.”
Mes nurodėm, kad musų
kryptis nei kiek nėra paki
tėjusi. Mes ir šiandien gi
nam tuos pačius principus,
kuriuos gynėm seniau; o
despotizmą kaip smerkėm
pirn
Irma. taip smerkiam ir dabar.
Bet “Vilnies” redakcija
nenori ar nejėgia šito su
prasti. Apie tai, kad mes
stojam už laisvą tautų apsi
sprendimą ir už demokrati
ni socializmą, o smerkiam
visokią diktatūrą ir silpnų
tautų smaugimą, “Vilnis”
neužsimena nei vienu žo
džiu, bet kartoja savo nevy
kusią pasaką, kad—
“...kiek laiko tam atgal ‘Ke
leivis’ gynė pirmutinę Lietu
vos darbininkų ir valstiečių
valdžią, kurios priešakyje sto
vėjo
Mickevičius-Kapsukas.
Ta valdžia buvo sovietinė val
džia. Ji buvo įsisteigus 1918
metų pabaigoje...
“Jei anoji Kapsuko vado
vaujama valdžia buvo gera, tai

LEONO ROCUO IŠKILIMAS Dt NUPUOLIMAS
[Leonas Trockis da nebuvo
nužudytas, kaip
magazinas
“The Commentator” išspausdi
no apie jį J. Shapleao straipsni,
kuris gana aiškiai nušviečia
kaip Trockis buvo pasiekęs Ru
sijos revoliucijoj didžiausios
galybės ir dėl ko ilte jo galybė
susmuko. Dabar, kai Trockis ta
po nužudytas, kitas straipsnis
darosi da įdomesnis, todėl pa
duodant svarbesnes jo vietas ir
“Keleivio” skaitytojams pasi
skaityt .—Redakcija.}

Naujas Rusijos caras Stali*
nas sušaudė visus žymesnius
revoliucijos vadus, bet
kaip ištruko Trockis?

Leninas nieko taip nesibi
jodavo, kaip nesantaikos
Komunistų Partijoj. Glau
džiausia harmonija su savo
partija, o žiauriausis tero
ras prieš visas kitas partijas
—tai buvo priemonės, ku
riomis bolševizmo kūrėjas
i stengėsi palaikyti diktatūrą,
i Ir jam abidvi priemonės se
kėsi Harmoniją jisai palai
kydavo savo prestyžu ir au
toritetu komunistų tarpe, o
kitom partijom terorizuoti
jisai vartojo Čeką, vėliau
perorganizuotą į G. P. U.
* . ?SH
Lenino obalsis buvo: “Tiks
las pateisina priemones.”
Anglijos savanoriai, susėdę į greitąją valtį, plaukioja ThaLeninas darė planus, o
mes upe žvalgydamiesi, ar nesislapsto kur “penktoji ko
Trockis
juos vykdė.
lona.” kuri duoda priešo orlaiviams signalus ir nurodymus,
Ir
reikia
pasakyti, kad
kur mėtyt bombas.
niekas
negarbino terorą
kodėl Socialistinės Lietuvos valia streikuoti, nevalia val ’ taip iškalbingai ir nevartojo
valdžia negera?”
džios kritikuoti, nevalia į jo tiek daug, kiek Trockis,
1 kuomet jis veikė su Leninu.
“Vilnies” redakcija čia užsienį išvažiuoti, nevalia Apie Staliną tais laikais pa
užsienio spaudos
painioja du dalyku, kurie laisvos
skaityti,
nevalia
radijo klau saulis nieko .negirdėjo. Jis
netik neturi tarp savęs nie
sytis,
ūkininkui
nevalia gy sėdėjo dar patamsy ir laukė
ko bendra, bet kurių vienas
sau progos.
kitam yra priešingi. 1918 vulio be.komisaro leidimo
Trockis atliko Sovietų
metais Lietuvos valstybė da paplauti, nevalia jo parduo valdžiai didelį # patarnavi
ti
ir
nevalia
kito
pirkti.
Bet
nebuvo organizuota ir da
mą, ir jo nenumaldomas
nebuvo aiškios valdžios. dirbti reikia daug sunkiau ir priešas, kuris dabar viešpa
Buvo
tik
sprendžiamas ilgesnes valandas, negu pir tauja Kremliuje, neištrins
klausimas, kokia valdžios ma. Pačių bolševikų “Elta” j šitų jo nuopelnų iš istorijos
forma butų geresnė ir kas praneša, kad Lietuvoje jau : puslapių jokiomis pastango
įvedamas
“stachanovizturėtų ją sudaryti. Tūli žmo mas,
”
kas
reiškia
aršiausi mis.
nės tuomet norėjo da mo
Trockis tačiau darosi
darbininko
jėgų
išnaudoji
narchijos ir kvietė princą mą. Ir šitokią priespaudą juokingas,
kuomet jisai
Urachą Į karalius. “Kelei
,
smerkia
Staliną
dėl kruvino
vis.” žinoma, negalėjo tam komunistai vadina “socia teroro. Juk tas teroras, kurį
pritarti. Mes stojome už de listine tvarka!”
Stalinas vartoja prieš Troc
Ne, tai ne socializmas, bet kio šalininkus, prieš Komu
mokratinę Lietuvos respub
liką ir už darbo žmonių val naciškai-komunistiška ver nistų Partiją ir prieš revo
džią. Bet Maskva tuomet gija!
liucijos vadus, yra logiška
Lietuvos darbininkų nepa
Prieš šitokį darbininkų paseka tos sistemos, kurią
rėmė. Ji vėliau padarė su išnaudojimą mes visados pats Trockis padėjo sukurti.
tartį su Smetonos valdžia kovojom ir kovojame da Tai yra Stalino kerštas
ir garantavo jai neliečia bar. Seniau prieš tai kovojo prieš tuos, kurie nenorėjo
mybę “visiems amžiams.”
ir dabartiniai
“Vilnies” leisti jam užimti Lenino vie
žmonės;
bet
dabar
jie jau tą. Ir podraug tai yra Stali
Gi šiandien situacija yra
netik
patys
tą
vergiją
remia, no įspėjimas kitiems, kad jo
diametrališkai
priešinga.
Tuomet nepriklausoma Lie bet norėtų da kad ir mes ją vadovybei nesipriešintų.
tuva buvo kuriama, o šian remtume.
Trockis buvo vienas žiauTaigi faktas yra toks, kad j riaušių teroro organizatorių
dien ji likviduojama. Ii- ją
likviduoja ne savi žmonės, ne “Keleivis” pakeitė savo ir vartotojų. “Razstreliat!”
bet smurtu Įsiveržusi sveti; “kailį.” bet pati “Vilnis.” —tai dažniausia buvo var
mos valstybės armija. Tai
tojamas jo žodis. “Rusija
ve, dėl ko “Keleivis” šian LIETUVOS ŠVIETIMĄ i privalo jausti karštą teroro
dien protestuoja.
geležį,” sakydavo jisai.
TVARKYS MASKVOS
“Vilnis” nemoka šitų da
AGENTAI.
Ir kaiD jis kalbėdavo,
lykų atskirti. Ji painiojasi
Švietimo komisaras A. * taip jis elgdavosi. Istorija
juose kaip višta pakulose ir
i nekuomet neužmirš, kaip
jai rodosi, kad “Keleivis” Venclova pareiškė, kad iš į žvėriškai ir beprotiškai jisai
Maskvos atvyksią instrukto
čia “pakeitė savo kailį.”
žmones Kryme pilietiriai, kurie padėsią Lietuvos :! žudė
Kaip jau nurodėm 35-ta švietimo ministeriją peror nio karo metu. Jam reikame “Keleivio” numery, mes ganizuoti Į švietimo komisa i laujant, buvo išskersta tūks
savo principų su kiekvienu riatą. Taip pat atvyksianti tančiai žmonių, nors vėliau
vėju nekeičiam, kaip tai da ištisa komisija, kuri padė • dėl šitos skerdynės jisai kal
ro komunistai. Mes pasmer sianti pertvarkyti Lietuvos tino vengrų bolševiką Belą
kėm japonus, kuomet jie universitetus ir aukštąsias : Kūną.
Taip pat nebus užmirštas
pradėjo
veržtis Kinijon; mokyklas pagal sovietų pa
mes pasmerkėm Mussolini, vyzdžius. Taip pat uolus ir Kronštato jurininkų suki
kuomet jis užpuolė Etiopi Stalino garbintojas rašyto limas, kurį 1921 metais
ją; mes pasmerkėm HitlerĮ, jas Petras Cvirka pareiškė, Trockis paskandino krau
kuomet jis pagrobė Austri kad į Kauną atvyksianti juose. Jie buvo išžudyti vien
ją, Čekoslovakiją ir kitas SSSR rašytojų brigada, kuri tik dėl to, kad pareikalavo
nepriklausomas šalis, ir da padėsianti “musų rašyto atsteigti Sovietuose demo
bar mes smerkiam Staliną jams gerai susiorganizuoti.” kratiją. pasipriešino dikta
dėl tokios pat agresijos Taigi, “laisvojoj” Lietuvoj tūrai, kurią ir pats Trockis
prieš Lietuvą.
viską tvarko Maskvos agen dabar smerkia, kada ją vyk
“Vilnis” mano, kad mes tai — instruktoriai, komisi do Stalinas.
Jei Trockis* dabar biauturėtume dabartinę Lietu jos ir brigados!
risi,
kad Stalinas urmu žudo
vos valdžią remti, nes ji—
pirmuosius
revoliucionieLAISVES
ALKŪT
VIRTO
“Socialistinės Lietuvos val
džia.”
STALINO PROSPEKTU. I rius, kurie padėjo Leninui
įvykinti Spalių Revoliuciją,
Šitai nesąmonei gali tikė
Kiek bolševikai turi ne : tai norisi paklausti, kur gi
ti “Vilnies” komunistai, bet
ne mes. Pas Staliną “socia apykantos demokratijai ir buvo Trockio žmoniškumas,
lizmas” yra lygiai toks pat, žmonių laisvei, tai jau gali kai jo kulkasvaidžiai skynė
kaip ir pas HitlerĮ, kuris lai-; ma spręsti ir iš to, kad jie į Kronštato jurininkus—tuos
ko save“nacionalsocialistu.”, negalėjo pakęsti nei Laisvės i jurininkus, kuriuos jis pats
Kaip pas vienų, taip ir pas alėjos vardo. Tą vardą jie buvo pavadinęs “revoliuci
kitą praktikuojama aršiau jau panaikino ir didžiąją jos garbe ir pažiba?”
Diktatūra ir teroras turi
sia vieno “vado” diktatūra. Kauno gatvę pavadino Sta
lino
prospekto.
savo
nepermaldaujamą lo
Darbininkams pas juos ne
<r

\

''

giką. Tie, kurie vakar žudė ‘ organizuoti raudonąją ar
kitus, šiandien yra žudomi { mijų Rusijos buržuazijai,
patys. Jeigu Trockiui pavy socialrevoliucionieriams ir
ko da gyvam šitokio likimo socialistams naikinti. Orga
išvengti, tai tik dėl to, kad nizatorius jis buvo gabus,
Stalinas tuomet da nesijau nes geras buvo agitatorius,
tė tiek galingas, kiek dabar, bet politikas iš jo buvo pras
ir nedrįso jį Maskvoj sušau tas. Kai Leninas mirė. Stali
dyt. Diktatūra da nebuvo nas supiudė prieš Trockį ki
pasiekusi tokio laipsnio. Ji tus bolševizmo vadus ir iš
da nebuvo nusistovėjusi. Ji trėmė jį į Almą Atą, Tur
da kovojo už savo btovį ir kestano pasienin, o vėliau ir
naikino senąją tvarką. Va iš Rusijos ribų. Paskui, kai
dams dar nebuvo nei laiko, daugiau įsigalėjo, Stalinas
nei progos varžytis už vado “likvidavo” ir tuos vadus,
vybę ir galią. Ir kol Leninas kurie padėjo jam Trockio
buvo gyvas, nebuvo kas nusikratyti.
prieš jo autoritetą galė
tų priešintis. Jis buvo negin
POLEMIKA IR
čijamas Zeus bolševizmo
Olimpe.
KRITIKA.
Bet Leninas mirė, ir neiš
vengiamas įvyko. Įvyko tai,
Trumpai, bet storai.
ko Leninas daugiausia bijo“Laisvės” 199-tame nu
davosi — varžytinės tarp
mery,
“krisluose,” Mizara
vadų už galią. Kaip jau da
bai- visi žino, tos varžytinės pareiškia šitokį dalyką:
“Amerikos lietuviai geri
išsivystė į masinį žudymą.
šio
krašte patriotai. Jei koks
Buvo iššaudyti geriausi ir
nors
priešas pasikėsintų mu
artimiausi Lenino draugai
—iššaudyta senoji bolševiz sų kraštą pulti, tai jie pir
mo gvardija. Zinovjevas, mutiniai eitų jį ginti.”
Ar buvot kada nors gir
žymiausb Leningrado va
dėję
didesnę veidmainystę!
das ir Komunistų Interna
cionalo pirmininkas; Ka- Kai bolševikų armija užplū
menevas, buvęs prie Lenino do Lietuvą, tai Mizara nesi
Rengė
Liaudies Komisarų Sovieto tvėrė džiaugsmu.
vicepirmininkas;
Smirno “džiaugsmo mitingus” ir
Lietuvos užpuoli
vas, Kolčako nugalėtojas ir siuntė
kams
sveikinimo
telegra
vienas mylimiausių Lenino
mas.
Bet
jei
kas
užpultų
Adraugu; Jevdokimovas, Serebriakovas, Sokolnikovas, meriką, didžiausių Kapitali
Piatakovas ir visa eilė kitų stų šalį. tai Mizara eitų už
kraują
—visi sušaudyti. Stalinas tuos kapitalistus
lieti,
savo
galvelę
už
juos
liko be konkurentų ir dabar
paguldytų!
vienas viešpatauja.
Na, kam čia taip žioplai
Trockis buvo ištremtas
veidmainiauti?
Juk vistiek
gyvas tik dėl to, kad jis pats
pirmutinis pastatė opozici-' niekas Mizaros žodžiams
ją Stalinui. Da neturėdamas' netikės. Pagaliau ir pats Mi
drąsos savo oponentą “lik zara parodo, kad jis veid
viduoti,” Stalinas pradėjo mainiauja. kad šios šalies
tik šmeižti Trockį kaip ar- gynimas jam nerupi. Juk
šiausį Rusijos išdaviką, no jis išsijuosęs agituoja prieš
ginklavimąsi,
rėjusį parduoti ją Vokietis šios šalies
prieš
apsaugos
stiprinimą.
jai ir Japonijai Žinoma,
niekas tam netikėjo ir neti Na. tai su kuo jis eitų jos
kės, išskyrus tik naivius Sta ginti? Ar su šluotkočiu?
Kad Amerikos lietuviai
lino šalininkus. Vienintelis
myli
šią šalį ir eitų jos ginti,
Trockio prasižengimas bu
vo ir pasiliko tik tas, kad jis tai negali būt ginčo. Bet Anorėjo atsistoti Lenino vie merikos lietuviai ir lietuviš
ton, į kurią veržėsi pats Sta ki bolševikai iš “Laisvės”
linas. Tai buvo prasižengi pastogės yra du skirtingi
mas tam diktatūros princi-1 dalykai. Jeigu Stalinas su
pui. kad diktatūra negali Hitleriu užpultų Jungtines
iMit be diktatoriaus, o dikta Valstijas, tai tie bolševikai
torius gali būt tik vienas. pirmutiniai čia virstų penk
Šitą diktatūros prigimtį di tąją kolopa ir nueitų užpuo
dis totorių vadas. Čingis- likams į pagalbą, kaip jų
Chan, kitąsyk išreiškė šito vienminčiai padarė Lietu
kiais žodžiais: “Danguje voje.
negali būt dviejų saulių,
taip kaip žemėje negali būt DARBININKAI TURĖS
dviejų chanų.” Todėl ir Ru GYVENT KAIP KALĖ
JIME.
sijoj dviem diktatoriams
vietos negalėjo būti. Trockis
Finansų komisaras nusta
buvo ištremtas, kad Stalinui tė. kad pirmaeiliuose ir ant
nebūtų opozicijos.
raeiliuose Lietuvos miestuo
Nors Trockis buvo pasie se paprastas žmogus negali
kęs Sovietų Rusijoj didelės užimti daugiau ploto savo
galios, tačiau jo pozicija bu gyvenamai patalpai, kaip 9
vo silpna. Visųpirma, jisai į- keturkampiai metrai. Tai
stojo bolševikų partijon tik yra maždaug tokia vieta,
1917 metais. Ligi tol jis bu kaip Amerikos kalėjime ce
vo tik Trockis, nepritapėlis. lė : 3 jardai pločio ir tiek
Sovietuose jo žvaigždė švie pat ilgio. Daugiau erdvės
tė tik tol. kol Leninas gyve gali užimti tik “tam tikrų
no. Iki revoliucijos, tarp profesijų žmonės.” Tai bol
Trockio ir Lenino didelės ševikiška “lygybė.” Jei kas
meilės nebuvo. Leninas va turi didesnį butą, tai į tą bu
dindavo jį “balalaika” arba tą turės priimti svetimų
barškalu, o Trockis Leniną žmonių. Jei kas turi kamba
vadindavo užsispyrėliu, no rį 6 jardų pločio ir tokio pat
rinčiu savo valių užkarti vi ilgio, tai tame kambary da
sam revoliuciniam judėji bar turės gyventi, valgyti,
mui ir visai Rusijai.
praustis ir miegoti 4 žmo
Bet nauji laikai—naujos nės. Tai tikrai sovietiškas
giesmės. Pasaulinis karas ir “rojus” darbininkams.”
Rusijos revoliucija suvedė
Trockį ir Leniną krūvon. BAISI AUDRA DZŪKIJOJ
Tiksliau pasakius, juodu su
Dzūkijoje visą vasarą ne
vedė į krūva Vokietijos kai bebuvo lietaus. Pagaliau
zeris, kuris davė abiem pini liepos 11 d. užėjo smarki
gų ir specialiu vagonu nuga audra su didele perkūnija.
beno Rusijon kad sudemo- Prie Alytaus perkūnas tren
ralizuotų rusų armiją.
kė ir padegė Mikulskio klo
Leninui
planuojant, o jimą. Savininkas gaisro me
Trockiui veikiant, rusų ar tu smarkiai nukentėjo, apsi
mija suiro. Kaizeris tada degino rankas ir burna.
Tuo pačiu laiku periamas
pasiėmė Ukrainą ir visą Pa
balti. Tik aliantai vėliau su trenkė ir į Lelionių kaimo
mušę Vokietiją privertė ją gyventojo M. Zabitos trioiš Rusijos pasitraukti.
besius. Sudegė gyvenamas
is tuomet pradėjo namas.

i

4

e-e- * • <■ i

No. 37. Kugaijo 11 <L, 1M» m.

4 < < /’✓*'<

Z *■<-z-•'<• << ^ x •

' • «- X X ,

4 t ! / t i 4 4 4 J ~ 4 ~ 4 4 y * 4 4*446

£Įvgt saasosTO!i

I AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
DARIŲ-GIR&NĄ PRISIMINUS.

Plieno Fabrikuose Darbas Virte Verda

KAS N1BKO NBVMLA

TO NIKAS NVOKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

pasaulinis karas, kuomet
Praslinko jau
Kriaučių reikalai.
Darbininkų Susivienijimo
netik mažos, bet ir didelės
metai nuo tos
kaip tiedu jaunuoliai žuvo valstybės žlunga viena po
Rugpiučio 28 buvo kriau seime moters iškėlė Rokui
“blizkrygą.”
tik už kelių šimtų mylių nuo kitai, — šią valandą musų
čių mėnesinis susirinkimas, j
savo užbriežto kelionės tik* pareigą yra stoti petys petin
Žmonių atėjo nedaug, nes
Amerikos Lietuvių Darslo. Mes spėliojame šį nuo* ir išvien remti savo tautos
pusėtinai lynojo.
1 bininkų Susivienijimas savo
tikį visaip: vieni manom, reikalus.
Rengiamam baliui pirmi-j
^lo1?k.^n]e*
pasauliui,
kad jiedu tapo žiaurios ne : Parodykime
ninku išrinktas F. Stanaitis, ko. ma^’tl? su keliais delegalaimės ištikti'; kiti vėl ma kad męs šioje laisvoje šaly
o sekretorium — F. Vaitu-itais’ kune Pasakojo, kad
nom, kad buvo netinkamai nesame dar mirę ir mokame
i viršininkai sklandžiai rakaitis.
priruošta mašina, kuriai su savo tautos karžygius pa
‘ cSelc*-. Ą.
. Linkutis
t • i .• davė
j
- is
- polius duoda. ,d Be
b to, pažvgedus, jiedu buvo priversti gerbti. Tat pastatykim Da
i
pildomosios
taiybos
lapor,
ei
'
!
nusileisti nepatogioje vieto rijui ir Girėnui išdidų pa: minklą ir patogioj vietoj,
je, miške, ir ten žuvo.
Vienaip ar antraip, šis į- kad vėliaus nekaltintume
vykis niekuomet nebus iš i patys savęs. Nepalikime šios
lėtu jokios teisės prie pašaltirtas. tik žinom, kad tiedu pareigos vienai, ar tik kei si. kad toji stygų orkestruke
-įJ
FPl.;Jį žita
lioms
organizacijoms,
bet,
karžygiai atsiskyrė su mu
i
įXšiulĄ moterys pakėlė
mis ant visados. .Bet jų pasį- ! dirbkime visi pagal išgalę, į
todėl nutarta paramos ne varną. Girdi, musų vyrai ir
tai yra visų musų prie
įyžimas neturėtų būti pa į nes
duoti. kad nesukelti lokale sūnus, jeigu bus paimti i ar
dermė.
•
i
mirštas amžinai, nes jie tik
vaidų.
Fondo Komiteto iždinin
miją, neteks ALDS pomirti
lietuvių vardo dėlei buvo
Toliau jis pažymėjo, kad nės ir pašalpos teisės. Jos
kas,
J.
Spurga.
pasišventę.
Iokalo aukotas 10 dolerių ėmė akėti Roką ir kitus, ku
Sakau, praslinko septyni DARIAUS-GIRĖNO PA- į
čekis CIO unijistams Cali- rie nori. kad nariai tik mo
metai nuo to laiko, kuomet
fornijos mieste gelbėti su kėtų duokles ir nieko už tai
MINKLUI STATYTI
išleidome juos kelionėn gal
gryžo
atgal, nes nesuradęs negautų. Jos tokią elgseną
KOMITETAS
neganėtinai prirengtu ir tin
i jų buvusios centralinės ras- pasmerkė, o pati Roką išvakamu orlaiviu. Juk antram
Skelbia dvyliktą atskaitą'
| tmės. Riek tada ergeliuota dino “feikeriu.” Rokas susklidimui buvo sudėta daug aukų, gautų iki liepos 22
dėl tos aukos Iokalo susirin- prato, kad iššaukė “blizkrydaugiau pinigų.
dienos, 1940 m.
' kime! Buvo sakyta, kad visų gą” prieš save, tai tuojaus
Amerikos plieno fabrikantai dabar turi labai daug karo užs akymu, todėl daugelis jų dirDabar, rodos, jau pervėlu
bėdos vis tam New Yorke ir pasiūlymą atsiėmė ir moterų
Lietuvių Progre šyvių,
ba dieną ir naktį, čia parodytas nakties laiku Republic Steel fabrikas Clevelande. Jis eitą klausimą gvildenti. Tik Kliubas iš Wilkes Barre. i
New Yorke.
kad atsiprašė. Ar tik ne trockis. x . Pasirodo,
.
na, kaip sakoma, pilną laiką.
kaltę turėtume prisiimti visi Pa., prisiuntė $5.00, o SLA
i tokios įstaigos nei pastas (£§ tos va jokės buvo ?
—kaltę dėl savo neatsargu 115 kuopa aukojo $5.00.
; nesurado, kur buvo nurody
mo. Tiesa, vieniems teko Taipgi nuo pavienių asme šimts vainikų, kuriuose bu
tuviai duosis besąžiniškiems ta čekį siųsti. Atrodo, kad
Sunkiai susirgo Piliečių
daug ir sunkiai dirbti tuo nų aukų gauta $9.40.
vo paskendęs jos karstas.
melagiams komnaciams ap kam tik atėjo ant seilės už
Kliubo vedėjas.
reikalu; bet kiti tik per pirš
Gaila jos visiems lietuviams, i
gaudinėti. Didesnių ir ar gaidos pinigų, tai pabrukšt
SLA 297 kuopos Greenii vi«uHa ovaliai nine at. :
Vilny
Pruseika Sako: šesnių melagių, kai lietuviš į musų lokalą—ir čia tuoj
Amerikos Lietuvių Pilie
tus tėmijo. ir todėl sunku
field,
Mass.,
susirinkime
^tovaudavo
Ilgai
ios
vardas
“
Visaip
dabar
mes vadina- ki komnaciai. nėra.
čių
Kliubas Brooklyne yra
buvo sukelti pakankamai
randa pritarėjų, tik duokite,
“““ 14
” dieną
ir
me naująją Lietuvą. Vieni
gana
žymi Įstaiga. Kliubo
pinigų, kad tinkamai pri- liepos
Tiems
Višakio Ruda. kriaučiai, pinigų!
gauta
$2.25.
tarpe!
vadiname
sovietine,
kiti
sovedėju
yra Jurgis Karpus.
ruosus lėktuvą tolimam skri
ubagavimams kada nors
Mičiulis
ir
Kairys,
vyriškų
Ilsėkis
ramiai
visų
pagarcialistine,
treti
tik
paprastai
dimui. O musų lakūnai Da
A. Bimba skundžiasi, kad kriaučiai turėtų uždaryt du Jis mer.edžeriauja jau ro
J. K. nauJaJa Lietuva.
rius ir Girėnas, matydami drabužių siuvyklos savinin bos velta Elenute!
.Amerikos lietuviškoji spau ris. Gerai, kad čekis sugrį dos, keturi metai. Pastarai
tokį suirimą musų tarpe, nu kai Brooklyne, aukojo $5, o
-----------------į “Eltos pranešimuose sa- da (apart “Vilnies” ir “Lai žo. kad nesuniauniojo koks siais laikais pradėjo sirgi
jų
dirbtuvės
darbininkai
nėti ir vėliausiu laiku, kiek
tarė žūt, ar būt vykdyti skri
MEDWAY, MASS.
j koma kitaip. Ten sakoma: svės”)
netalpina “Eltos” alkanas komisaras...
per
čėrmoną
J.
Palionį
au

.... ,
teko girdėti, gana sunkiai.
dimą — pasiekti Lietuvą be
Jur,i. Burdunkū prie <Ur-' L"*“v?s Ta^« .Socia!i^t!- melagingų ir propagandi
Iš
unijos
Įstaigų
buvo
neDirektoriai tuo gana susirusustojimo. Atsisveikinę šią kojo $16.70.
bo biiiu netyras.
įne ^etuva. Taip ir vadmki- nių pranešimų. Girdi, “Mu
Kasper
ir
Karai
siuvyklos
linksmųs pranešimai. Pasi- pįnę, nes įis tai vietai buvo
"-»*’**•
. me.”
šalį, pažįstamus ir draugus,
sų pažangioji spauda, ‘Lai
darbininkai
Brooklyne
įtei

musų karžygiai pakilo debeRugsėjo 3 dieną dirbtuvėj > jeįgU vilniečiai-laisviečiai svė’ ir ‘Vilnis.’ puikiai ap rodo, kad visur siuvimo pra- gana tinkamas vyras. Jie
kė
per
čėrmaną
V.
Daubarą
siuosna ir leidosi tiesiai į ry
krito negyvas Jurgis Bur- dabartinę tvarką Lietuvoje tarnauja savo skaitytojus monėje siaučia nedarbas, norėtų, kad Karpus kuo
$3.85.
tus. nepaisydami pavojaus
dauskis, įlgamebs
Kelei- vadina (ir liepia visiems va- (melagingomis) žiniomis iš Tiesa, kaip kur jau siuva- greičiau pasveiktų ir vėl saDariaus
Girėno
žuvimo
savo gyvybei. Skrido erdvė
vm” skaitytojas ir gerai šioj dinti) “Socialistine Respub- Lietuvos. Jie tikrai laimin mos uniformos. Bet uždar- vo pareigas galėtų eiti kaip
septynių
metų
sukakties
mi

biai prie kariškų drabužių ėjęs.
mis tamsumoje, bet visgi
apylinkej žinomas lietuvis. Įjka“ tai apie socializmą jie gi” (ubagai dvasioje)!
prasti.
Kainos žemos, o dar
nėjimo
prakalbose
liepos
19
Vytautas Katilius.
nenukrypo iš užsibriežto ke
Savo laiku jis čia turėjo di- gupranta tiek kiek deįloji
dieną.
Brooklyne.
surinkta
bą
padalyt
reikalauja gana
lio. Ir vistiek jie žuvo. Žuvo
dėlę farmą, kur ljetuviai su- an;p mpdn
Bimba sako, kad Lietuvo gerai.
važiuodavo piknikąuti, bet aple med^______
NORWOODO • LIETUVIŲ
arti Lietuvos sienos. Tad gi. $11.92.
je
naujas gyvenimas “gra
Musų
delegatas
pranešė,
Lietuvių
Atletų
Kliubas
REZOLIUCIJA.
broliai lietuviai, mes nete
paskutiniais laikais dirbo
Kitoj vietoj, tas pats Pru- žiai bujoja.” Aš klausiu: O
kad
dirba
devynios
lietuvių
Brooklyne
per
A.
Žarnauskome savo karžygių lakūnų
audeklinej. Velionis buvo geįka pataria savo pasekė- iš kur Bimba tai žino, kad
Mes, vietos lietuviai, at
gal per savo pačių kaltę, o ką pridavė Fondo Komiteto kilęs is Kurtuvėnų miestelio, jams brukti “Vilny” telpan- tas gyvenimas “gražiai bu dirbtuvės, o tiys šlubuoja. stovaudami 7-nias organi
Taip pat nusiskundė A.
gal ir ne. Bet aš taip jaučiu, prakalbose liepos 19 dieną Amenkon atvyko apie 33
melagystes, kad dabar joja”? Ar jis ten buvo. ma
Bubnys, kad italai skriau zacijas, susirinkę Lietuvių
kad mes nepridėjom pakan $10.00.
metai atgal, ir tuojaus atvy- Lietuvoj naujas ir tikras ro tė? Besarmatis, melagius!
džia musų lietuvius. Jie. tu- svetainėje ir apsvarstę LieBrooklyno SLA 38 kuopa tas, uzsirase Keleivį, kurį
kamai spėkų pirmam trans
— tiems žmonėms i ranrėdanii Joint Boarde'galią, tuvPs respublikos likimą ir
prisiuntė $2.60.
v• •
atlantiniam skridimui.
skaite iki paskutines dienos. kas, kurie dar jieško žinių
įnzimePažystu
vieną
musų dirbtuvėm priklausan- padarytas jai nezmoniskas
Virš paminėtų aukų gau
Dabąr gi tų karžygių at ta nuo draugijų, kuopų bei Joks laikraštis jam taip ne- apje Lietuvą “Naujienose,” rių,” smarkų Rusijos gar tį darbą atiduoda savo tau- skriaudas, nutarėm:
minčiai ruošiamasi pastaty pavienių asmenų iš viso patikdavo, kaip “Keleivis. “Drauge,” “Keleivy.” Su- bintoją Chicagoj. kuris bu tiečiams. Sako, protestavęs
Kadangi Lietuvon Įsiver
ti paminklas Brooklyne, gal $71.72. Visiems reiškiame Perskaitęs kiekvieną nume- prantama, kad Pruseika ga vo išvykęs i Stalino “rojų.” prieš tokią elgseną Joint žusi Sovietų Rusijos kariuo
patarti, bet Įsakinėti Neilgą laiką “pasilinksmi
Lituanicos Aikštėje, kurią širdingiausią padėką. Visas rį gražiai pasidėdavo ir lai- jj
kydavo
visų
metų
komplekdar
negali,
nes čia dar ne nęs” tame “rojuje” jis para Boarde ir dabar reikalai lyg menė pavergė gyventojų
Lietuvių Piliečių Kliubas aukas prašome siųsti išra
pasitaisę.
teises ir panaikino Lietuvos
savo - pastangomis gavo iš šant čekį ar money orderį tus, kuriuos dažnai perziu- Lietuva ir ne Rusija. Visi, šė laišką i Ameriką savo
nepriklausomybę;
Musų
lokalas
tapo
pa

miesto. Chicagiečiai jau se vardu Darius-Girėnas Mo- rėdavo ir rasdavo tame la- kurje nėra parsidavę Stali- švogeriui Blažiejui ir verk kviestas dalyvauti Į dvi Nevv
Kadangi Sovietų totalitanai tą garbingą darbą atti nument Fund ir adresuojant baidaug^ dvasinio pasitenki- nui> žino kur jieškoti žinių damas prašė ji gelbėti. ŠvoYorko
valstijoje
šaukiamas
r
į
n
ė valdžia neteisėtai prL
geris Blažiejus jo pasigailė
ko, bet mums. newyorkie- iždininkui: Mr. John Spur nimo, nes matydavo iš jų apįe dabartinę Lietuva.
konvencijas.
Vieną
konvenver
tė Lietuvos gyventojus
______
jo ir šiaip taip atsiėmė į Ačiams,
netaip sklandžiai ga, Port Jefferson Station, visą praeitį, visus pasaulio
Toliau, Pruseika sako: meriką. Dabar jis ir vėl val dją Buffaloje šaukia Ame- balsuoti už prisidėjimą prie
pradėtas užmanymas vyks L. L, N. Y. Už aukas iš ank įvykius, visą,lietuvių veiklą.
likos Darbo Partija, o kitą Sovietų Sąjungos; *
ta, tarytum sulaikomas ko- sto tariame ačiū.
Velionis paliko nuliudu- ‘“Pravda” rašo, kad Sovietų go Dėdės Šamo duoną gau
kios tai nematomas jėgos;
Paminklo Fondo Komi šią žmoną Antaniną, sūnų valdžia padės naujoms Bal- namą iš Relief, bet vis tiek
aukos netaip gausiai plau tetas,
’OS klika persekioja LietuPovilą ir dvi dukteris Emi- tijos respublikoms kuo tik džiaugiasi, kad išsigelbėjo
J. Šaltis,
iš
to
“
rojaus,
”
kurį
tiek
kia kaip buvo tikėtasi, nes
riusti
nes
tai
kainuoia
pivos
visuomenės veikėjus,
Pirmininkas. liją ir Stellą, kurios gražiai galėdama. Lietuvai ypač
siųsti,
nes
tai
kainuoja
pi
piX)fesionalus>
respublikos
daug
garbino.
jau arti desimtas mėnuo
yra išauklėtos ir gerai kalba reikia gerų traktorių ir daug
kaip komitetas dirba ir, ro
Delegatas A. Bubnys k”£> ir ** kuIturos stei*
lietuviškai. Kadangi velio- jų-”
SCRANTON, PA.
R.
Mizara.
Abekas
ir
nedos. dirba gana pasišventu
nis buvo laisvų pažiūrų, tai
Rusija, kiek galėjo “pakreipėsi į lokalą su prašy- g JU ’
siai. o vienok iki šiol tik Netekome jaunos ir inteli ir palaidotas laisvai, Forest dėti,” tai iau “padėjo”—pa- kurie kiti taipgi buvo Rusi mu, kad lokalas suteiktų du
Kadangi Stalino diktatugentiškos veikėjos.
apie $1,000 yra surinktų au
Hills krematorijoj, 5 rugsė- vergė Pabaltės valstybes! jos “rojuje,” tai kurių para- mandatu Joint Boardo vir- ra taip pat persekioja Estilių vėl čia sugryžo į kapita šininkams: J. Dofmanui ir jos ir Latvijos žmones, varkų.
Šių metų rugsėjo mėnesio jo dieną.
Daugiau padėti ji negali ir
Kas yra visa to priežastis, 2 dieną čia buvo palaidota į Įdomus dalykas, kad gy- neturi kuo padėti. Trakto- listiškos Amerikos “praga J. Goldui vvkti musų Iokalo todama bjauresnius budus
kas sulaiko visuomenę nuo p-lė Elena Šimanskaitė, a-; vas būdamas Burdauskis vis rių ir pati Rusija sau neturi, rą”? Žalpis ir Daubaras nu vardu i CIO konvenciją. Ki- negu buvęs Rusijos caras
aukojimo šiam tikslui, kol pie 30 metų amžiaus lietu-'sakydavo: “Kai jau man nes importuoja iš Amerikos vyko i Rusijos “rojų,” ir jau lo diskusijos. Ch. Kundrotą Mikė;
dabar nieko apie juos ne
kas sunku įsivaizduoti. Ro vaitė. tBuvo
*.
----- 22 išauk
i. atejs jajkas mirtį tai nore- ir iš Vokietijos. O antras datai gerai
nurodinėjo, kad AmalgaIr kadangi Sovietų valdos, komitetas dirba vienin lėta, inteligentiška, gabi ir čiau mirti greitai, be ligos, lykas, tai dabar sutvarky- girdėt. Gali būt, kad jie bus meitų Unijos viršininkai džia vartoja tą smurtą prisigai ir bešališkai, laikraščiai darbšti mergina. Ji dirbo nes sirgti nenoriu nei pats, tuose Lietuvoj šešmargiuose išvykę da toliau — pas Ab stengiasi kuo daugiausia de- dengus darbo žmonių “liuopritaria ir deda fondo ko First National Banke, buvo nei kitų savo liga varginti.” ir trimargiuose ūkiuose ne- raomą. Mizara ir Abekas, legatų pasiųsti, idant CIO savimu.”
miteto pranešimus, tai kliū pažįstama daugeliui lietu Ir kaip sykis taip įvyko. Nu- tik traktorius neįtilps, bet ir da nenorėdami vykti į dan suvažiavime neprileisti koTodėl mes, Norvvoodo liegų, sugryžo atgal Į Ameri
čių neturėtų būti. Taigi, bro vių ir amerikiečių, todėl jos ėjo darban sveikas, pasilen- didesnė žagrė neapsisuks,
vardan
teisybės
ką. Jei nebūtų pabėgę, gal munistų prie konvencijos tuviai,
lau ir sesuo, kas tave sulai laidotuvėse dalyvavo labai kė kažin ką pakelti, ir jau
užgrobimo.
F.
Milašauskas
griežtai
protestuojame
prieš
ir jie šiandien jau butų pas
ko, kad neaukoji šiam kil daug žmonių. Velionė palai nebeatsistojo. Staigiai su
‘Laisvės” num. 203 telpa
taip
pat
pabrėžė,
kad
AmaiSovietų
Są
jungą,
kuri
paniam tautos siekiui? Gal tik dota Tautiškos bažnyčios stojo širdis ir mirtis buvo neva “laiškas iš laisvos Lie Abraomą.
gameitų
unija
deda
pastanvergė
tris
Pabaltijo
valstyKazlų Ruda.
neatjautimas musu žuvu- kapinėse, su tos bažnyčios ūmi.
tuvos.” Aiškiai jaučiama ir
gas apvalyti CIO uniją nuo hėles. Mes reikalaujame,
siems lakūnams Dariui ir patarnavimu.,
Laidotuvėse buvo daug iš turinio suprantama, kad
komunistų, ir todėl, esą, reik kad Sovietų kariuomenė
CLEVELAND, OHIO.
Girėnui,
pasiaukojusiems
Bendrai, visa Šimanskio žmonių ir daug gėlių. Tebū tas laiškas sufabrikuotas
duoti Goldui ir Dofmanui butų ištraukta iš Lietuvos ir
aviacijos progresui.
šeimyna yra rimta ir gerai nie jam amžina ramybė!
pačių komnacių. Jiems jo Siūlo uždaryti seną rinką. mandatus. Niekas nekalbė- iš kitų Baltijo kraštų. Lai
Aukokime visi sulig išga susitvarkiusi. Visi’jų vaikai
Rep. kia priemonė nėra peršlykšVakarinėj miesto dalyje jo prieš. Kada pirmininkas būna Lietuvos liaudies laislės, kad įstengtume pastaty turi gerus darbus ir gražiai
ti. Meluoja ir mulkina savo randasi didelė rinka, kur paleido balsuoti, tai visi vė atsteigta jos teisėtai iš
ti pagarbos vertą paminklu, save veda. Todėl, netekę sa
DANBURY CONN.
laikraščio skaitytojus apie parduodami maisto produk vienbalsiai nubalsavo, kad rinktų seimo atstovų. Lai
kad nebūtų gėdos mums ir vo mylimos Elenos, visi šei
bolševikišką “rojų” Lietu- tai. Ta vieta įsteigta jau virš suteikti musų Iokalo man gyvuoja nepriklausoma de
Agurkai
ateinančiai jaunajai kartai. mos nariai labai liūdi, kad
voje, Bet štai, šiomis dieno- 80 metų, bet dabar nekurie datus Goldui ir Dofmanui. mokratinė Lietuvos respubParodykime savo jaunuo jos jaunystė taip greitąi praRugpiučio 28 naktį musų mis atvyko iš Lietuvos ke- miesto valdininkai siūlo m tegul jie atstovauja musų lo- lika!
»2 buvo
v— *_*_
t i.
jtolika asmenų ir jie gyvu panaikinti ir pravesti didelį, kalą CIO konvencijoje ir teapylinkėj
taip šalta,
liams. kad.mes esame su
P. Kručas, pirm.,
jais ir visuomet dėsime vi - Velionė labai daug veikė kad apie Putnam Lake nu žodžiu papasakojo apie vi- platų vieškelį. Biznieriai to gul sutvarko CIO organizaJ. M. Pečiulis, sekr.
sas savo išgales remdami jų ir tarp svetimtaučių organi šalo agurkai ir kitos farme s^ dabartinę padėti ir žmo je tinkoje labai susirūpino cijos dalykus kuo geriausiai,
P. S.—Ši rezoliuciia buvo
žygius lietuvių tautos labui. zacijų. Todėl jos pagerbi- rių daržovės.
nių nusiminimą Lietuvoj.; Ir žada net į teismą kreiptis. nes jie turi gana praktikos ir priimta J. Stilsono ir Simošią valandą, kuomet siaučia mui buvo sunešta keliasdeM.
Netikiu, kad Amerikos liekaičio prakalbose.
Jonas Jarus. gana rimti vyrai. .

MANO PASTABOS
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KAIP KOMUNISTAI APGAUDINĖJA
LIETUVOS ŽMONES.

"Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

“Lietuvos Ūkininko** 27tame numery yra išspaus
dinta bolševikės Meškaus
kienės kalba, pasakyta Kau
ne birželio 29 d., politi
niams kaliniams
mitinge. Tik
kokių šlykščių nesąmonių ir
šmeižtų šita besarmatė te
kiui pripliauškė:
į “Draugai ir draugės, per
22 metu liaudies vardu bu
vo leista kalbėti tik tiems,
j kurie ją šiauriausia badu iii naudojo, jos sąskaiton lėba, vo, iš jos tyčiojosi. Liaudis*
' bičiuliai* dėjosi tautininkai,

. krikdemai,

voje prasidėjo tokia reakci
Dvasiškas tėvas Avesalomovas—žmo
ja, kad darbininkai neteko
gelis
liesas, plonas, smulkus. Dėl jo mažo
ir tų laimėjimų, kokių jie
buvo jau pasiekę socialde
mokratams vadovaujant.
nyčios tarnais iš klebonijos
Bet tai da ne viskas. Bol- išvažiuojant, ir sako:
Štai ir skrenda
ševikė Meškauskienė tame musų uodelis medučio kapti!
mitinge dar pasakė, kad
O dvasiškasis tėvelis sėdi vežime arba
Lietuvos komunistų partija
išdidus, rankasj kišenes susikišęs,
šiuo momentu reikalaujanti
aukštai iškėlęs. Tani maišų ir ryšuiš valdžios vykinti šitokią
_
kuriuose
sukrauta kalėda, dvasiškojo
“liaudies valią:*’
tėvelio beveik nematyti.
Privažiuoja rogės prie ūkininko trobos,
voje
pats dvasiškasis tėvelis botkočiu j langą
fesmių
pabeldžia ir, iš rogių visai neišlipdamas,
taip ir že šaukia:
kaip
nkyjt? istai bu* svar—Ei, Morkau Petrovai!... Kiek pagal
sąrašą kalėdos iš tavęs priklauso? Vilk
kovoje dėl darbo užmokes čionai!
čio pakėlimo, dėl darbo *ąVelka mužikai kviečius
kaip auksą.
lygų pagerinimo, prieš epe* Dvasiškasis tėvelis sauja kviečius žarsto,
mcaią.
pfš'isri

liaudininkai ir
Tačiau
visos tos partijos masėms
• nieko nedavė, tik ja* apgau
dinėjo. Tiesa, šią partijų
vadai, laiks nuo laiko pasi
Atimti dvarininkų žemę
keisdami rolėmis, dažnai
ir negyvu invento*
; žaizdavo opoziciją valdžiai,
ir perduoti mažažei bet prieš liaudies išsilaisvini
ir bežemiam*; kamo bangą jie visuomet sto
avo prakaitu apdirbo
davo vieningai. Skirtumas
ji turi priklausyti.
gal tik tas. kad jų vieni gin
“Turi but įvesta progre
klą laiko nukreiptą j darbo
syvių
mokeečių sistema, kad
žmogaus kiūtinę, o kiti, pa«a lde

‘ vyzdžiui liaudininkai ir «ocialdemo kratai dažnai
smeigdavo jam peiliu j nu*
g*rą-”

—Tegul bus pagarbintas, keiks mane da daugiau, ne- toybegėdlfea melą iršmei-

Maike !
-Labas, tėve!

gu tu dabar savo advokatą

. d?sm“T“X

keiki

—Ale matau, vaike, kad
peiliu į nugarą, apgaudinėtu jau naują knygą tun.
Ke’ KalP aaDai. geras zmo- £
sąskaiton lebau-Taip. tėve. jau mokyk“SI: da™ * «• 2^žiu, soeialde-

los atsidaro
—Tai tu ir vėl eisi į
v- , . ..
..
vo nuo tautininkų ir kitų.
-Nelengva ir jiems. teve. į
tarpU gj visiems yra
klesas suolų trinti?
Dac
įait.
Malke,
as
gir£j
nomas
fmitute,
afctas, kad
sočiai
--- Taip. tėve, mokintis, i-- ..
j
iiimu euvtaireikia.
į f?}a2;rai5ka VHkžtJ na?r? demokratai, kaip veikliau—Na, tai pasakyk. Mai- SL1-2
s*a susipratusių darbininkų
ke, ant kokių mokslų tu eini, turėsiąs nrikioda narodvt
i organizacija, daugiausia ykad tokias dideles knygas ture
P
į
i ra nuo reakcijos nukentėjuskaitai?
! -2 “
i si. Iki 1926 metų socialde-

—Dabar
tefeg._
.

aš

studijuoju ■. y,-,
T. t
U* > mokratai buvo suorganizaMaike. Sako. Lietuvoje da ve beveik visus lietuves

darbininkus ir valstybės tar
nautojus į profesines sąjun
-Uetuvių kalboj tokio j^,n^al‘
gas ir joms vadovavo, todėl
žodžio nėra Kaip “zokonai,” binasjk datai Latvjia- po 1926 metų perversmo re-

teve. T ra tik įstatymai.
—Tai £ą,

ar tu.

Maike.

ant lojalių eini?

.» « « ««

vs

i

wt “Laisvės” ir “VifniS: 8a“ ,.1928

—O kas?
redaktorius
nrie žvdiško1 kalėjimuose sedeJ° aPie 100
krS AtivSir S^ socialdemol!rat«: 0 1982
—Maike, ant lojario neik.
RriRstO; Atsivežę^ m koser :me|gjg kalėjimuose buvo
—Kodėl?
na peili iš Kauno. Juk tu, tv.
~
„ . visi ,vagys.
n- ,
.
Maike, tui'but jau skaitė Jau ?Ple
s?clalleTo,a?—Jie
-Taip neką bėk, tėve. . ^tįse,
Lune jau * Rugelis jų ir datorda
sybės kalbėt? Aš galiu ir pakai^Tsoctald^
sibažyt, kad jie raketieriai. be žydiško krikšto su
buvS suūdyta ar
Ir jiereitą sąvaitę vienas ma ka negi apsiženysi. Turi but
ne apvogė.
viskas ^kosema.
Q tu dg, kitaip nukankinta.

—Nejaugi?
—Jessa! Dešimts dolerių norėtUm prie jų partijos ra-

Ir šitų kruvinų faktų akyvaizdoje komunistei dabar
ant mišių šventų, tai pasku- ‘ _Buvau užmiršęs, Mai- turi drąsos meluoti Lietuvos
tinius paėmė. Anistagat
Anistagat!
j.e, į-ag
laukia. Dabar ašį darbininkams tiesiai į akis,
-Ir tu matei. tėve. kaip jau iš tolo prie jų neisiu.
buk socialdemokratai
jis tuos pinigus vogė?
apgavikai, buk jie smeigda
įslupo.

Turėjau susicedijęs ,švtis

r

K

—Kaip nematysiu, kad
vę darbininkui peiliu į nu
aš pats jam padaviau.
garą!
Ir toliau tie begėdžiai me
—Jeigu pats padavei, tai
kodėl rakai, kad jis pavo
Associated Press praneša luoja,
. _ kad.. “Lietuvos. komu.
iš Maskvos, kad pereitą sąpartija buvo vienintegė?

Sovietų Maršalai
Puošis Deimantais.

vaitę Sovietų valdžia įsteigė *ė partija, kun vedė darbo
maršalo žvaigždę, kurią dė- žmonių mases į kovą dėl jų
vės kiekvienas raudonosios felkalą.’
(Meškauskienės
ai mijos maršalas (marša- žodžiai.)
.
lais dabar Rusijoj yra vadi-:
o 1 kokią kovą jie vė
narni generolai). Ir ta žvaig- ; dč darbo žmonių mases?
ždė bus ne bet kokia, bet su- Kada ir kur tokia kova yra
kombinuota iš aukso ir pla-! buvus? Ir ką jie Lietuvos
tinos ir papuošta deiman-' darbininkams iškovojo? Ką
tais. Ji turės penkis kampus; jie davė?
ir kiekvienam kampe dus
Komunistai nedavė.L’etuįsodintas 3.06 karatų dei- vos darbininkams nič nievagystė?
mantas ir 26 mažesni dei- ko! Kai socialdemokratai
—Aš taip nemanau, tėve. mantai. Tai bus tokia deko-{su. liaudininkais 1926 meUž dešimtį dolerių jis apgy- racija, kokiu nenešioja nei
paėmė Lietuvos valdžią
nė tave nuo kalėjimo. Bet daugiausia išdykusių bur- iisavo rankas ir išleido B ka*
ką tu butum gavęs, jei tą de- žuazinių valdžių generolai. lejjimo keliasdešimts komušimtinę butum atidavęs kuSovietų armijoj dabarti- nistų, kuriuos krikščionys
nigui ant mišių.
niu laiku yra 5 maršalai: demokratei buvo pasodinę,
Timošenko, i tai išėję iš kalėjimo jie tuo—Vistiek, Maike, tu ant Vorošilovas,
lojai io neik. Verčiau išeik Kulik, Budionnyj ir šapočŠapoč- jaus sukėlė _ riaušes Kaune,
ant kokio fajennono, taiga- nikovas (ar Sapožnikovas). išdaužė kelioliką krautuvių
i ėsi padaryt ką nors gero
Tuoj po revoliucijos, Ru- langų ir numušė generolui
ant šio svieto. Užgesinsi sijos bolševikai buvo pra- Bulotai kepurę nuo galvos,
kam nors auzą, kaip užsi- keikę auksą ir visus brilian- Tai buvo visa jų “kova.” Ar
degs.
tus, kaip supuvusios bur- darbininkams buvo iš to ko
—Bet kaip tėvas gali ži- žuazijos
‘ ” Revo- kios naudos? Priešingai: ši
iivi. kad tai bus geras dar- liucijos dvasia Rusijoj jau tos provokacijos rezultatas
bus O gal žmogus bus tyčia išgaravo ir buržuazinės ma buvo toks, kad karininkai
tavo niobą padegęs, kad dos vėl atgija. Bet akli bol- nuvertė demokratinę Lietug.)lėtų pimgų gauti? Jei aš ševizmo fanatikai šito faktoįvos valdžią, kuri davė ko_________ __ Jmunistems laisvę, ir Lietują užgesinsiu, tai savininkas nemato,

—Turėjau duot, ba buvau
bėdoj. Policija sustabdė ant
Brodvės ir sako: “Ju dronk.
Ver ju gojink?” O aš sakau: “Ju dem lajer!” Ir už
tą žodį uždai ė į lakupą. Bijojau, kad negauti džėlos.
tai pasišaukiau lojarį. Jis
pakalbėjo ant korto o minutęs ir pareikalavo 10 dolerių. Tik tu pamislyk. po du
doleriu už minutę! Ar tai ne

Istorija su Višta

ETaS<

Sa.kieme kl^o fek^K-

>114, INO b.

Laisvai išvertė

P. Kž.

Paskui vėl atsigrįžo j moterf:
—Parduok“
I
Senė, kuri savo vištą labai brangino ir
skirtis su ja nenorėjo, nesusivaldė ir tėš
kė: /
—Kokie tie dvasiškiai godus,—ką tik
pamatys, tuoj jiems ir duok!
—Ąr pasiutai, boba? —/supyko dvasiš
kasis tėvelis. — Juk aš ne veltui f
pirkti noriu!
-^-O aš neparduosiu!—jau balsu
senė.—Bėk į turgų ir ten pirk!

I svetimą

gerą nesikėsink!
Dvasiškojo tėvelio akyse užsidegė pikti
žiburėliai
—Šit kokia proklamacija! Na, gerai, ne
parduos!—dykai atiduosi!
Tuo tarpu iš svirno išlindo čižovas su
maišais.
—Ką gi tu, kvaile, dvasiškajam tėveliui
padarei? — užsipuolė jis žmoną. — Kam
tu^į įžeidei?
ttv“pro vartus 8 kiemo
-Palauk, dvasiškasis tėveli, kur va-Nešiku —uSiėdos išbedie-

ateiltirto

* »«-

lis tarp jų vaikštinėja ir kažką su jomis
ūkininkas ėmė plūsti savo žmoną:
sneka—Kvaile, tu, kvaile! Kailj išperti tau
mokesčių našta gultų ne ant
—Cipi-cipi... uti-uti... Ga-ga-ga...
reikėtų... Vištos dvasiškajam tėvui pasi
darbo žmonių, bet ant tur
Pagarsėjo savo vištininkyste dvasiška gailėjo ! Jis gi tau, kvaile, progai pasitai
tuolių pečių.
sis tėvelis toli už parapijos ribų...
kius, visą vištyde nukniauks! ’
“Vyriausybė dar nedaug
Saveljevna piktai tylėjo.
Bet
atsitiko
jam
sykį
nemalonus
įvykis.
tepadarė, kad sudaužytų re
Tai buvo per gavėnią.
akcijų. Liaudies pikčiausi
—Ką jis man padarys !-^galvojo jt —
Kalėdodamas po parapiją, tėvas Avesa Ko tik užsigeis, tą ir duok jiems!
priešai ir kraugeriai da te
bevaikšto. Turi but suimti lomovas atvažiavo į ūkininko čižovo kie
Labai jau gaila buvo jai, vargšei, savo
mą.
Čižovas
jĮUoIėsi
į
svirną
parengtos
ka

visi liaudies priešai ir jų turvištelės.
lėdos, o dvasiškasis tėvelis tuo tarpu sto
ftmo
o—nė?
mi V
KonritKuoti.
vėjo kieme ir kalbėjo su Čižovo žmona
Pavasarį, no Velykų grįžo iš miesto ČiSkamba baisiai “revoliu Saveljevna. Saveljevna — moteriškė rim
žovų
sūnūs Jonas. Visą žiemą jis ten, toli,
cingai” ir labai daug žada ta. tik‘truputį nevaldo savo liežuvio. Ji tu
už tūkstančio viorstų gyveno ir uždayhiama.
rėjo ypatingos veislės vištą, kuria didžia vo. Sugrįžęs užsimanė vesit Kadangi bu
Bet visa tai yra humbu- vosi prieš visas kaimynes. Višta buvo auk simoji marti tėvams patiko, tai jie sunaus
gas ir žmonių apgaudinėji što ūgio, grakši, skardžiabalsė ir taip bal sumanymui nei nesipriešino.
mas. Tik pamėginkim tuos te, tartum iš sniego padaryta. Visi kaimy
Nudrožė senis Čižovas pas dvasiškąjį
reikalavimus paanalizuoti.
ninių kiemų gaidžiai dėl jos iš proto kraus-' tėveli"
Į Jįo tau reikia?
paklausė tasai jį
Visų pirma, plėsti profe tesi ir vedė kruvinas tarpusavy kovas.
Bekalbėdamas
su
Saveljevna
dvasiškanpf
iramriškai
sinių sąjungų tinklą, kad sis tėvelis pamatė vištą.
1
- g
—Sunaus reikalu, dvasiškasis tėveli.
darbininkai galėtų sėkmin
Jam net kvapo pritruko. Rankas išskė Vesti užsigeidė. Gal sutuoksite.
giau kovoti dėl algų pakėli
i »
„
' * *4.
»
•
"
;
■
tęs.
jis tegalėjo ištarti:
mo ir dėl geresnių sąlygų.
Dvasiškasis tėvelis sukišo rankas į suta
—
Kokia
grožybė!
Bet kaip jie gąli dabar ko
Jis ilgai žiurėjo godžiom akini į vištą, rtos kišenes.■'i&kėtė ten pirštus, i o galvą
voti, kad jiemš jau uždraus
aukštai iškėlė.
ta streikuoti, uždrausta nu paskui atsigrįžo į Saveljevną: i !
—Tuokti negalima. Netuoksiu, kol ne—Parduok.
traukti darbas, uždrausta
pristatysite man dokumentus.
—
Ką?
—
nesuprato
iš
karto
Saveljevna.
“tingėti?” Algas nustato
—Kokius dokumentus, dvasiškas tėve
bolševikų valdžia. Gi apie
—Vištą parduok man! Ach. kaip patin li? Jaunasis ir jaunoji—abu šios parapi
geresnes sąlygas negali but ka man ši vištelė! Aš, moteriške, vištų ūkį jos, abiejų metrikai čia pat
nei kalbos, nes tik prie “su laikau... Tokios pat veislės gaidį turiu...
—Metrikai, tai dar ne viskas.
puvusio tinginių režimo” Kaipgi tiktų jam ši vištelė...
—O kas gi dar? ,
darbininkai galėjo turėti vi
Dvasiškasis tėvelis pritūpė ir ėmė šauk
—Ogi kur tavo sūnūs šįmet velykinę at
sokių palengvinimų, sako ti vistą:
liko?
bolševikai. Dabar jie turi
—Cip-cip-cip, gražuole !
—Kur? Aišku, kad ten, kur žiemą gyve
dirbti ilgesnes valandas ir
no ir dirbo—mieste.
turi padaryti dvygubai dau
—Šitaip, mieste. O pažymėjimą nuo te
Iš Tolimos
giau, nes reikia juk Stalino
nykščio klebono apie velykinės išpažinties
armiją prišerti ir aprengti.
Tenai, kur svyra beržų šakos,
atlikimą parsivežė?
Na, tai ką tuomet profesinės
siūbuoja aukštos, lieknos pušys,
—Kam reikia? Juk niekad nereikėjo.
sąjungos reiškia? Nieko.
po plačiu klevu, prie teko
—Niekad nereikėjo, o dabar reikia. Be
Tai yra grynas komunistų
dūsauja senas tėtušis.
pažybėjimo
netuoksiu. Gal jis ten, mieste,
humbugas darbininkams ap
Pakėlęs
sunkią
žilą
galvą,
1
eretikus
išvirto,
parmazonu tapo?
gaudinėti.
—
Ką
tu,
dvasiškas
tėveli! Kaip gali
pilkas akis į tolį metė;
Dabar antras punktas:!
dar kartą sunkiai atsiduso
taip kmbėti!
žemė turi prigulėti tiems,:
ir šiurpuliai kūną nukratė.
—Ką gali šiais laikais žinoti, ką kas ma
kurie ją savo prakaitu ap-j
no.
Taip ir tavo sūnūs. Jei velykinę išpa
Augino jis tris tvirtus sūnūs,
dirba. Bet bolševikų išleis- j
žintį
atliko, tai krikščionis, jei ne—ereti
tikėjosi jis jų paguodos.
tas įstatymas sako, kad visa
kas.
Tepristato pažymėjimą, tada su*
Bet štai, audra išblaškė viltį
žemė priklauso valstybei, o
tuoksiu.
ir vėl tos pačios dienos juodos.
ne tiems, kurie ją savo pra
—Argi dėl pažymėjimo trenksis dabar
kaitu laisto. Taigi ir šitas
Vienas žuvo žiaurioje kovoje,
vėl
tūkstantį viorstų traukiniu! Vaige, tu
komunistų programos punk
priešus gindamas iš tėvynės;
mano,
vaige...
tas yra aiškus žmonių ap
kitą savieji rusin uždarė,
—O ką gi, tegul nuvažiuoja. Kas jam
gaudinėjimas.
kam jis prasčiokų teises gynė.
reiškia.
Trečias punktas sako,!
—Bet kiek gi tai kainuos! Nemažiau,
Trečias
laimės
suvyliotas,
kad mokesčių našta turi gul- i
tur
but, kaip dvidešimts rublių.
norėdamas
uždirbti
skatiką,
.
ti “ant turtuolių pečių.” Bet j
žadėdamas tėvui padėti,
1 —O kas man darbo. Be pažymėjimo ne
ketvirta- punktas jau reika
į
svetimą
kraštą
išvyko.
tuoksiu.
’ '
lauja, kad visi.“kraugeriai,”
!
—
Sutuok,
dvasiškas tėveli, be pažymė
reiškia turtuoliai, butų tuč
Bet ten irgi vietoj laimės,
jimo.
Pasigailėk!.^
tvojaus suimti ir jų turtai
terado vargą sunkų ir juodą,
i —Ne, negaliu, be pažymėjimo negaliu.
konfiskuoti. Na, jeigu tur
rašydamas tėvui laišką,
tuoliai bus “likviduoti,” tai
—O juk, ana va, Vaškai Krajuchinui ir
štai kokias žinias paduoda :
kokiu budu tada komunistai
Kuzmai Afoninui davei šliubą be jokio
—Tėtuši mano, sengalvėli,
uždės mokesčių naštą ant
pažymėjimo...
laimės aš nesuradau,
jų pečiu? Jeigu turčių ne
—Tie kas kita. Jų ir .tėvai aiškiai tikin
nors ir perbėgau miestus, kaimus,
bus. o darbininkai bus nuo į
tieji. O pas jus tikėjimo dalykuose neaiš
žemę kasiau, upes iibridau.
mokesčių paliuosuoti, tai kas i
kumų yra. Ana va, tavo moteriškė kaip
tada mokesčius mokės? Iš
—Tiesa, yra gražiu dalykų:
apie dvasiškius kalbėjo?! Kaip eretikė
kur komisarai ims sau al
marmuro rūmų, deimantų...
kokia.
gas? Iš ko gyvens policija,
bet darbo žmogus toks pat plikas,
—Tėveli dvasiškasis, liaukis pykęs ant
mokyklos, ugniagesiai?
net ir burnoje nėra dantų.
tos kvailės. Parėjęs namon, aš jai plaukus
E nuo galvos už tai nurausią Kvaila ouvo ir
Aišku, kad taip negalės
—Sampane maudosi didikas,
Ė ir nesuvaldė liežuvio. Atleisk mums, tėveli
būti, kaip komunistų partija
aplink jį lankstosi tarnai;
dvasiškasis, —- maldavo Čižovas, žemai
savo programoj žada. Čia
duonos neturi darbininkas,
lenkdamasis. . .
ji taip pat apgaudinėja ne
kiauri seno švarko skvernąi.
—Lankstykis nesilankstęs, o be pažy
mokančius kritiškai protau
—
Darbo
žmogui
tik
tiek
teliko
—
mėjimo netuoksiu,—spyrėsi dvasiškis.—
ti Lietuvos žmones. Pati ap
varge gimti ir varge augti,
Paimsiu už šliubą penkis įublius, o paskui
gaudinėja. ir da turi drąsos
o likusiąją amžiaus dalį.
. nemalonumų turėsiu, sutuokęs be pažymė
kitas partijas “apgavikė
tik dirbti ir badauti
simo. Ne, negaliu. mis” vadinti!
Raudonas Pipiras.

(Pabaiga sekančiam num.)
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KELElVia, 80. 1BOSTON.
r Į priklausomybės, kurio cent

ras, randasi Toronte (dabar
Kanados Lietuvių Taryba).
Komitetan įnėjo. kol kas.
trįs draugiioe.

~ 1

Kanados

Tarybos Pranešimas
___ z.

.

HARTFORDE PLEČIA
MAS ORLAIVIŲ FA
BRIKAS.

Taip Dabar Išrodo Londono Miestas

United Aircraft korpora
cija pradėjo statyti naujas
orlaivių diibtuves Hartfor
de.
Jos
kainuosiančios
$12,000,000. Dabar tos kor
poracijos dirbtuvėse dirba
15,000 žmonių. Pusantrų
metų atgal dirbo tik 5.000.

Šia žinią Kanados LietuTarybos centro posėdis priėmė didžiausių entu-

bendrą
organizaciją.
Irziazmu. Montrealas yra di1940 metų rugpjūčio ltf, d. džiausią Kanados lietuvių
sujauktame penkių įvairių kolonija ir ten bus galima
sroviu organizacijų atstovų įį^styti galingą sąjūdį už
posėdyje^sudaryta bendrai k^Mjs'Vnun^ Uetuvos.
veiklai/Kanadoa uLietavid! Centralmė Taryba gauna
tarybai KoU^TaryhąZuZižjni^kadbus galima su

Lietuvos nepriklausomy
bės praradimas ir Kanados
karo rimties padėtis pastato
prieš mus, Kanados lietu
vius, milžiniškus, uždavi
nius. Šis momentas Reika
lauja iš musų sroviu, visų
Paiieškau brolio Petro Kasaluno,
-pirmiau gyveno Pennsyivania valsti
organizacijų ir, paskirų vei daro desimtisĮ atetovųj po du i kurti { jos skyrius ir kitose
joj. Prašau atsišaukti, turiu svarbų
reikalą.
Vincas Kasalunas
kėjų, didžiausio vieningu nuo kiekvienos organizaci-: kolonijose. Visos žinios ro86 Quarry st.,
Bridgeport, Conn.
mo, sklandžiausios nuotai jos: CČF lietuvių skyrius, i do, kad Kanadoje vystosi
Pajieškau brolio Jono Gale-ko pa
kos ir susitarimo išvystymui Tėvynės Mylėtojų Draugija, P&tus ir galingas naujas
eina iš Lietuvos Suvalkų guber., Gi
Susivienijimas
Uetuvių
A-1
sąjūdis
po
viena
gerai
centgalingo sąjūdžio kovai už
žų apskr. Girdžiau gyvena Connectikuri
cut valstijoje. Kas žinote apie tokią
išlaisvinimą
Nepriklauso merikoje. šv. Jono Krikš-! ralizuota vadovybe,
ypatą/ malonėkite pranešti, arba jis
mos Lietuvos, ir padėti de išlojo pašalpinė draugija ! duos iniciatyvą ir nurodypats lai atsišaukia. Iš kalno tariu
; mus visiems skyriams. Kur
aėiu.
Mr. Joseph Galaskas
(8)
mokratijoms nugalėti rau- ir Aušros choras.
Route 1, Box 189, Spring Valley. N. Y
Be Uetuvos išlaisvini- į nėra organizacijų (komuni
donos-rudos-juodos dikta
.Frank Sabonis pajieškau ALEKSO
tūrų ašį. kuri pasimojo ug nio, ši Taryba rems visais į rių ir komfašistų nėpriimtiŽUTAUTO,
paeiną iš Užvenčio. 1905
nimi ir geležimi sunaikinti galimais budais ir aliantų nos), galima sudaryti grumetais jis išvažiavo j Ameriką iš
Škotijos, iš Bellshill, važiavo į Philapasaulio civilizaciją. Mum® karo žygius prieš diktatunj peš iš 3 ai* 5 lietuvių ir už-i
delphia, Pa. Prašau atsisaukt, kurie
mėgsti
ryšius
su
centru
teks savo pasišventimu it ašį, nes aliantų pergalėje
žinote kur jis randasi, malonėkite
pranešti jo adresą, busiu dėkingas.
kilniais
darbais nuplauti gludi ne tik pavergtų ma
Taipgi pajieškau Jono Laurinavičio
Šių
metų
rugpiučio
26
d.|
juodą dėmę nuo Kanador žu tautų laisvė.* bet ir lais
(John I.aurinovich 1, gvveno Rochester, N. Y. ir brolio Andriaus Laurino,
lietuvių gero vardo, kurį su vė visos žmonijos — laisvė laikytame Kanados Lietu
abu paeina iš UžaUtsnės kaimo Už
teršė savo veikla surusėję spaudos, organizacijų, žo vių Komiteto Atsteigimui;
venčio parapijos. Kurie žinot kur jie
randąs, prašau pranešti.
(7)
Lietuvos Nepriklausomybės
lietuviški Maskvos agentai džio ir susirinkimų.
Frank Saban
susirinkime
nutarta
pakeis-į
Londono moterys jieško savo daiktų bombų sugriautuose namuose. Hitleris pasakė aną
—penktakolonistai.
309 Manhattan st.,
Etna. Pa.
Mes atsišaukiame i visas
dien, kad už tai, kam anglai bombarduoja Berlyną, jis nušluosiąs Londoną nuo žemės vei
Šiandien Lietuvoje visu Kanados lietuvių laisvas or ti komiteto vardą į Kana-į
f Pajieškau seseraitės Onos A.ntanado. Ir dabar jo orlaiviai pila bombas į Anglijos sostinę dieną ir naktį.
vage. kuri seniau gyveno M t. Carpasiutimu šėlsta raudonas ganizacijas ir pavienius vei dos Lietuvių Tarybą. Toks!
m- 1, Pa. Mano lietuviškas vardas yra
teroras. Tikriausi Lietuvos kėjus ir kviečiame stoti į pakeitimas padaryta prak
B'adas Zaruba, iš Seimeniškiu kai
tiškais
sumetimais
:
trummo Myroslavos valsčiaus, Alytaus
VERS RUSŲ KALBON
sūnus ir dukterys yra Mask bendrą galingą frontą po
L AISVO3 DARBININKŲ trukdytų ir eitų pilnu spar
Amerikon atvykau 191:5 m.
KAI KURIŲ LIETUVIŲ apskričio.
vos teroristų žvalgybos gau šios Tarybos vėliava. Lai ipesnis ir geriau angliškai ATOSTOGOS PASIDARĖ tumu.
Gyvenau New Yorke, paskui Brooklvne ir visą laiką dirbau prie siuvėjų.
RAŠYTOJŲ RAŠTUS.
domi ir žudomi, tūkstančiai visos tikrai lietuviškos or-!?kamba.- Taiyba nešimaiPasirašo:
JAU “SUPUVĘS”
Mane vadindavo Kriauėiuku ir New'
sys
su
įvairiais
kitais
komiProfsąjungų Rūmai.
musų brolių ir seserų kem ganizacijos prisideda prie
kad
vorkiečiu.
Meldžiu ir kitų giminių
“
Elta
”
praneša
DAIKTAS.
užvardinimais ir bus
bei draugų atsišaukti, nes aš esu bėšami kalėjimuosna, žiauriai šios Tarybos, o pavieniai .
Vadinasi,
darbininkas
ga

“Goslitizdat,” kas reiškia
nuo 1935 metų uždarytas šitoj
kankinami ir išvežami Rusi veikėjai. Lietuvos ir Kana vienintelė tuo vardu organi“Lietuvos žinių” 162-ram li turėti laisvę tik prie “su “Gosudarstvennoje Litera- lipo"jnėj’.?ors esu visai sveikas .r
«, zacija Kanadoje. Nors mu- numery yra bolševikų dikjos gilumon. Nei prie vienos dos ««
mylėtojai, tegul steigia
O lie- VValtcr Zaruba. K. P. S. H. Wd. 87,
jos
skyrius,
kur
nėra
organivyriausis obalsis ir dar- {aĮU!OS paskelbtas darbinin puvusio tinginių režimo.” turnoje Izdatelstvo,
svetimos valstybės režimo
Prie bolševikų jau turi but tuviškai pasakius — Sovietų ______ Kings park, l. i.. x. y,
^as bus
^ns už
nz Lietuvos
^-lpt,,vns nepn-i kams šitoks įspėjimas.
nebuvo tokio rimto musų zacijų. Tarybos veiklos pro- bas
darbo vergija ir nelaisvė.
knygų leidykla, pavedė ra- Pajieškau draugų Kazio šalčiaus,
tautai pavojaus, kaio da gramą ir žinias kaip suda’Ui Cvirkai cul
®ure- ! Sasnavos
rae’na valsčiaus,
Lietuvos Barštinės
kaimo
i .Š.VtOjUi. Pctl
icuujv.viu\oi
Mariampolės
apbar; nei caristinės Rusiios, ryti skyrius, suteiksime dy
SSVga =£“2
DALINSIS UŽDARYTŲt daguoti lietuvių prozos an- skričio. Girdėjau kad gyvena kur tai
nei kaizerinės Vokietijos kai ir skubiai. Kreipkitės
Pie Washingtoną,
Valaičio,
ORGANIZACIJŲ TUR- rnlrtfriifl
roiogiją. lairi
KU11 ousišlpkta
įsieistaruru- apaeina
iš Lietuvosir pJuozo
aežerių
kaimo,
režimai Lietuvoje taip ne raštu:
Kanados Lietuvių vaidas geriau tinka negu j-j. j ’«
SU kalba, Maskvoje. Į Šią an- Šmskų valsčiaus, Mariampolės apsk.
ai
p
a
TAIS.
naikino musų tautos savi Taryba, Box 40, 324 Queen komiteto
tohcriiu
o-o.
gyveno Windsor, Kanadeda lmtl <««>t«a&
roicgiją, mannm-i
manoma, ioic
jeis gedoje metais
Majonėkit atsišaukti art,a ž>stovumo, kaip dabartinis iš st., West, Toronto, Ontario, Į
“
Lietuvos
Žinių
”
162-ram
nausi senesnes ir jaunesnės nantieji apie juos malonėkit pranešt,
Toks darbininkų nepla
Kanados Liet. Taryba.
daviko Justo Paleckio reži Canada; arba asmeniškai
ningas atostogomis naudoji numeiy skelbiama, kad bol lietuvių
beletristų kartos;
mas; Visos tos laisvės, ku pas bile kurį žemiau pasira
ševikai jau ruošiasi dalintis darbai. Antelogija pradėta
Aibhm Macejunas
masis
gali
sutrukdyti
fabri

PABĖGO 36 KALINIAI
riomis dalinai naudojosi į- šiusiųjų.
uždarytų
organizacijų
tur

ruošti
jau
kiek
anksčiau/
Britaonia
st., Meriden, Conn.
kų — įmonių planingą ir in
vairios
politinės grupės,
Šį panedėlį Arkansų vals-! te„syvų dapb\£ ir dėlto nu_ tais. Skelbimas sako:
Lai Gyvuoja Laisva Ne
Talkininkais į ši darbą pa-’ p.uiesRau gaspapisės ant
profesinės sąjungos ir tiky priklausoma Lietuva!
,.a. ,° ^ų pabe- kentės mūsų darbo žmonių
^22 SSL o"
Vidaus reikalų ministeris, kviesti rašytojai A.. Vendo-.
bos prie pusiau-diktaturinio
•Lai Gyvuoja Aliantų Per go 06 kaliniai. Kai kūne jų įr valstybės gerovė,—suma- susitaręs su švietimo minis- va ir K. Korsakas. Visus lie- w moteris galėta but ant visados.,
A. Smetonos režimo, liko galėj
...
laiSką.
cha« Okuievich
teriu, paskyrė komisiją už tuvių prozos darbus j rusų
urimi sutremptos' kruvinojo
(Pasirašo):
kalbą išversti apsiėmė Ąk .
Goodman. wis. v
darytų
organizacijų
turtui
buvusio supuro
Stalino agento Justo Palec
P. Kundrotas, J. JokubyBauža,
“
Žemės
maitintojos
”
paskirstyti
ir likviduoti.
paskirs
APSIVED1MAI.
kio batu. Lietuvos darbinin nas, J. Samulevičius, V. Da blFo
“‘ išnaudotoj, tinir “Lietuvių liaudies pasa
kams jau įsakyta padvigu gilis, A. Augutis, A. Frenze- lilK- P|>askui sulauS*keliu; gini«
Komisiją sudaro: V. R. kų” vertėjas.
Pajieškau apsivedimui vaikino ar
baitą paėmę
našlio be skirtumo tikėjimo, Im? vai
binti darbo našumą ir dirb lis, P. Lekšys, J. Novogrods- valiuok ‘ju^idi, a”
* ek°™° M-jos atstovas Spaudos ir
kų; aš esu našlė pasiturinti, nuo vy
ti ilgesnes valandas; už kas, S. Balčiūnas, K. Burė.
Draugijų skyriaus vedėjas NUSIŽUDĖ GENEROLAS. ro užlaikymo nereikalauju, tiktai kad
ėmė iš io antomnhili ir lei-! darbo Vair* i
rankas’
butų nepijokas, turi mokėt karu va
drausta reikalauti didesnio
22vSS? tC ™ i turime jį išlaikyti. Tam mes P. Kežinaitis—pirmininkas,
žiuot ir kad nebūtų piktas. Prašau
Pereitą sąvaitę Washing- prisiųsti
už darbą
atlyginimo ir MONTREALAS UŽ NE aosi iuo važiuoti. Tas greit . ,.
Švietimo M-jos atstovas Kū
paveiksią, ant pareikalavi
lio
• vVtl ĮITIC ClČtl VlSdS S3V0 DH*
mo sugrąžinsiu. Rašykit sekančiai:
skelbti streikus; visos neruPRIKLAUSOMĄ LIE
sugedo, tai jie nagi obe ant-i
t*;v «,vo darbu ir no Kultūros Rūmų direkto tone buvo paskelbta, kad
J. P.
rius Vincas Petronis — na virtuvės gazu nusižudė ne Trombly Rd.,
siškos
(nekomunistinės)
New Port, Mieh.
TUVĄ.
iys
ir
visuomenės
atstovas senai atsargon išėjęs gene
partijos panaikintos, užda
Kanados Lietuvių Tapy
ryta visa laisva spauda ir
Kompartijos
deleguotas. rolas Walter G. Kilner, 52 JEIGU GALVĄ NIEŽTI
bos centro raštinė
arba plaukai pleiska
laisvos profesinės sąjungos,
Šmerelis Mairinas. Komisi metu amžiaus.
noti. krinta, vartok
gavo iš A. Sakalo labai iie nesiekė Tbilisianos vak-!ukinj 11 ekon,omi?l PaJeK«ja
jau
pradėjo
darbą.
Pilie

ant užsienio laiškų uždėta
ALEXANDER’S
j
sukursime sau gedžiuginančią visiems Kana j e pa. ieKe Louisianos vai»
bjauriausia cenzūra, kad pa
čiai,
turį piniginių ar kito FARMERIŲ PAJAMOS
SHAMPOO
tiją,
kur
juos
pradėjo
gaušviesesnes
evvenidos tikriems lietuviams ži dvt policija. Jie nušovė ir! ^,y“Juesesncs Wven*
PAKILO $360,000,000.
50 centų už bonką ir
kių pretenzijų į uždarytas
saulio lietuviai neišgirstų
nią. Jis praneša, kad sumi
ALENANOERS
tiesos žodžio ir persekioja
Washingtono apskaičiavi STIPRINANTI TONIKĄ.
Todėl Įpareigojame visų L. Tautininkų Sąjungą, L.
nėto kliubo iniciatyva mont- vieną savo sargų.__________
Tautinio Jaunimo “Jaunoji mu, Amerikos
mų musų brolių Lietuvoje
farmeriai 50 centų už bonką. 'risiančiam
realiečiai sudarė komitetą
Petronėlė Lamsargienė
i įmonių darbininkų komitevaitojimo. Lietuvos valstie
Lietuva
” Sąjungą ir į Lietu šiais metais turės $8,900,ir per paštą.
Lietuvos nepriklausomybei Užiaikau visokias lietuviškas j tus įspėti darbo draugus,
vių Mokytojų Basanavičiaus 000,000 pajamų. Tai busią
tis ir darbininkas pakliuvo
ALEXANDER’S CO.
atsteigti ir nutarė prisidėti iui ivc Jkviviue iirjsvęiruiiius,
atostogų Vnaudojimosi vardo Sąjungą, gali minėtas
vergijon, negirdėton musų
$360.000,000
daugiau,
negu
414 W. BROADWAY.
prie nauiai susikurusio Ka tės pas mane: duosiu gerą patarima i paskirstymas t)UtU VyKClOtautos istorijoj. Šitą sovie
. SO. BOSTON. MASS.
j P138 planingai ir kad darbas pretenzijas pareikšti iki šių pernai buvo.
nados Lietuvių Komiteto ir “pK^LAMSARGiENfi
metų liepos 26 d. Kaune. V.
tinę baudžiavą ir raudoną
Atsteigimui Lietuvos Ne- įsu s. waur st, phiiadeiphia, p«. įmonėse ir fabrikuose nesiR. M-jos Spaudos ir Draugi
terorą karštai remia tik
jų Skyriui, Totorių g. Nr. 12,
saujalė parsidavusių išdavi
provincijoj — apskričių vir
kų, susispietusių apie mažy
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
šininkams.
tę Lietuvos komunistų par
receptu, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maistu rū
tiją, kuri yra nieką* Rau
šis. kiek kuri iš valgomą daiktų turi vitaminu, kaip su
Parsiduoda Farma.
giau, kaip Maskvos žva’gytaisyti maista, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
bos agentūra. Su šita Lietu
Nauja 8 kambarių stuba, 30 akru
balansuotą vitaminu kokybę.
žemės, dviejų aukštų barnė, 3 kailį
vos išdavikų klika eina ir
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
garadžus pašiūrė Įrankiams, 1 barn<
trim karvėm, 1 vištininkas 500 vis
Kanados surusėję lietuviški
Motoru
Skvrius. Kaina $1.00.
tom, 1 power house, 1 traktorius ii
penktakolonistai, susispietę
kiti prietaisai, 1 trokas, 26 mylios
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
nuo New Yorko, 11 mylių nuo Neapie “Liaudies Balsą.”
25.3
W.
RROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
warko. Kaina $5,500 arba einu pusi
Pavergta ir rvetimos vals
ninkais. Parduodu pigiai, nes vyras
mirė.
Mrs. Frances Chackers, '(8)
tybės durklu regimentuojaSaw Min Road, R. F. O. 3
ma Lietuvos liaudis nenu
Plansfield, N. J.
.- — - - rims. Jau gauname žinių,
kad ten vystomi stiprus pa
Parsiduoda Farma.
i
grindinis liaudies judėjimas
50 akrų. vieta palei Hudson River, i
65 mylios į New Yorka, naujas 4 rui- *
prieš Maskvoj imperiaPstimų vasarnamis, maudynė, elektriką
nius okupantus. Maskvos te
telefonas, kitas 2 ruimų vasarnamis
4 vištininkai, barnė, 20. akrų apsodin-1
roras ir pasaulio lietuvių'
ta vaisiais; 4000 vinuųgių, 4000 s«y- •
ryžtingumas kovoti už atbentų, 500 pietieti, 2 akrai aviečių, |
103 obuolių, 7000 tomeičių. Viskas ,
steigimą demokratinės ne
pirmos ruš.es. Kaina $5,003. Rašykit
rašomos Lietuvos* pa
lietuviškai. Savininkas.
<9į
L. Rubian
tino prie vieningo darbo
P. O. Box 165,
Marlboro N. Y.
ir Kanados lietuvius. Kana
dos lietuviai urmu nustojo’
SIENINIAI
rėmę Lietuvos ir Kanados
išdavikus, atsisakė remti sa-’
1941 METAMS
vo pinigais komunistų orga
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
ną “Liaudies Balsą/’ kuti3
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
iš dukart-rąvaitinio dabar,
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardapaliko tik sąvaitinio.
vinėt pavieniais arba norint agentauti, geros iš'ygO'. Turime ir Da
Vaduodamiesi šiuo nauju
1789 South Habted Stml
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
pasaulio ir Kanados lietuvių
planu. Prisiunčiame į namus kas rei
ancsoo.uunM
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
atbudimu. Toronto lietuvių
Z. GILEVKIUS
(.
šis vaizdelis parodo anglus kraunant liombas j savo homhnnesj, kuris TM'ij leisis Vokietijon
veikėjai sumanė steigti ko
73 Hartford Avo..
bombarduoti Hitlerio karo mašineriją.
vai už išlaisvinimą Lietuvos
NEW BRITAIN, CONN.
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BOSTON.

Poslapio.

LĖKTUVŲ KOVA SU KARO LAIVAIS Ltetorae Pardavikanu Nedavė Salės.

Jos Prastai Jaučiasi

Moterims Pasiskaityt

Vienas vokiečių lakūnas ka kovą tęsti. Netikėtai mu
laikraščio skiltyse aprašo sų bombanešis pasvyra.
EL1ZABETH, N. J.
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
savo paskutiniųjų įvykių Žvalgas stvėrėsi už veido ir Elizabetho geri lietuviai
M. MICHEISONIENĖ.
nuotikius.
pro jo nirštus pasirodė kraud4> ap6ižiuKreti. pereita
^^keMrtadknj?
rugsėjo 5 S
I
“
Paskutinės
kovos
dienos
KŪDIKIU VAIKŠČIOJI nius iš dviejų ar trijų žo
r*.:
buvo karštos. Mes ką tik grį 0P®atmį i etdą. Jis pasi-jįjgtuvoa p&rdavikai (bolšeMAS IR KALBOS PRA džių sudėt. Dabar jis gana
z
buvo surengę prakalžome iš patruliavimo į nau- purto ir vėl prigula pne ktil- j
DŽIA.
lengvai pasigauna žmonių
tosvaitou.
šmėkla
gve_
osvaidžių.
Lyg
i jas bazes. Sustyrusiais kau
Sauvalia; judesiai bei vaikš ir daiktų vardus, juos sude
lais iššokome iš lėktuvų. Sto- priešo naikintuvas prašoka tainės. bet salės komisija pada sakiniais, ir stebėtinai
čiojimas.
į
čiomis išgėrėme kavos ir už- pro mus ir nusileidęs puola sibiaurėjo bolševikų melais
sparčiai kalboje progresuo-į
Paprastai, ketvirtame mė ja—taip progresuoja, kad .
kandome buterbrodų. Po
‘
ir nepuiemo
neįsileido jų
jų ij saię.
salę. ivomuKomu
nesy kūdikis gali vaitot
! pietų apie 15 vai. gavome i- na dabar, valdo apatauus nistėliai pasigriebę
038^5.^0
ta
ukiekvienu mėnesiu daug
savo
ta.
sauvalingus arba valdomu
i
sakymą
skristi
bombarduoti
kulkosvaidaius
susirauka
tr
numato
į
Ukrajiru
teriau kalba. Stebėtina, kad
vorą nukeliavo į Ukrajinų
judesius. Jau dabar kūdiki
; šiaurės juroje pastebėtus stačiai prilipęs pne rankenų salę
.
L, A . grynai
tudikis. pirmiausia išmokęs1
ir Ttenai _paleido
siekia ką nors paimti, vadi Įmonių ir daiktų vardus, pa
' anglų laivus.
' kerta į jį.
kazionų bolševikiškų pa
naši. iis tai daro savo valia
Mes rengiamės. Lėktuvų‘ Pilnas vidus parako kva- mazgų Lietuvos užtarėjams.
kui išmoksta veiksmažolyg apsvarstęs, kad neikit Ižius. paskui prieveiksmius.
liemenys paslėpė didžiausią po* Naikintuvas įsipina kotaip ir taip padalyti. Jis da
kiekį, kiek tik * gali panešti, von su kitu ir mes jau ra)ri ei linksnius,
jungtukus,'
bar ir galvą gali tiesiai nu ralų gale asmeninius įvar-l
Pavojingai susirgo.
bombų. Nors pilni bakai mus. Dabar tiesiai j laivus,
laikyti. žinoma, jeigu tik jc Ižius. Žinoma, pirmiausia;
benzino ir bombų, bet vis1 Bet iš apačios taip pat ne
Laikrodininkas Wm. Petkūnas yra prilaikomas. C
tik
musų
lėktuvai
vikriai
šotingėta
:
sunkiosios
patranis išmoksta trumpus saki-i
kinėja aukštyn ir mes jau kos atidengė ugnį Ypač bai*227°^
septintame—aštuntame mė
dus, paskui ilgesnius, paganesyje kūdikis gali jau i
mą ugnį paleido sunkieji i
dabar yra gydomas
iau pradeda tuos sakinius ir
i
pasėdėti.
kreiseriai,
kūne
tun
net
po;
P
„
’
i
ungti. taip sakant, padarv-;
Pavakarys vėjuotas, jura kreiseriai. Rune tun net ^General ligoninėj ElizabeVaikščioti kūdikis prade
didžiausi o m i s’ bangomis septynias patrankas kiek- ’
Aolanlcvti «
iiJga
galima kas
lamas kokio nors daikto ar
da bandui kiek vėliau. Pa rtsitikimo
į^pal^y viename
vtoname ^vo^šone.^
_______ JCrant^ užpakaly
savo šone. Stobė- _.* Hnuo 2- *3 t
apipasakojimą,
prastai, devintame ar d e 3et. kaip naivu atrodo.*kai
virsta tamsia juosta. Pro darni iš viršaus, puikiai ma- R* T • t atdara1 ir “Kp
kulkosvaidžio angą lydžiu tėm kiekvieno į mus leidžiakirais
šimtame mėnesyje jis ban metikis ima ką pasakoti !
numeriais
do atsistoti, o vienuolikta Kiek jis turi vargo su žotolstančia žemę. Greit ji vi- mo sviedinio kelią, kūne at
me ar dvyliktame mėnesyje Ižiais, su sakiniais, ir. pagasakai dingsta ir mes visai siskyrę nuo dūdų ap'—
jis jau gali pastovėti, jeigt iau. su tų sakinių sujungi-,
vieni.
! vamzdžių, sproginėjo ap- —pjAjausia
Draugas.
tik kas ji biski prilaiko nu, kad išeitų šioks toks jo,
! Įtempti musų žvilgsniai link mus.
,
'________
Dvyliktame ar tryliktam* ninčių pareiškimas.
į apačią. Tačiau nei vieno į Keisdami aukštį ir kryptį,
’
mėnesyje kūdikis jau bandė
laivo. Tik šėlstanti vandens stengiamės sumažinti jų i REDAKCIJOS
Pasitaiko kūdikių, kurie
vaikščioti. Bet kiek leng
dykuma. Motorų propele- taiklumą, kad kuo mažiau-'
ATSAKYMAI
r dviejų metų sulaukę ne
Čia parodyta George Scalase duktė (iš kairės) ir žmona.
viau pusiausvyroj išsilaiky kalba. Tada reikia juos geriai mirga apskritu ratu. šiai jie butų mums pavojin-i
AI OAflI OTzii.
Pats Scalase dabar yra areštuotas ir teisiamas kaip di
darni kūdikiai vaikščioji ai išegzaminuoti. Gal jie
Nuo jų pnklauso musų jėga, gi. Staiga pataikome tinkaSkaitytojui.—
džiausis uniją raketieris. Prieš jį yra 60 įvairiu kaltinimų,
tiktai
keturioliktame a
bet jais pasitikime.
į mą mesti bombas momentą. Taip, telegrafo ir telefono
Tegirdi ir nebyliai? Bet kar
penkioliktame mėnesyje. Ži
tarp kitko ir pavogimas iš unijos iždo $60,000 pinigų. Jis
„ Staiga šauksmas vieno iš Mesti iš aukštai—-mažiau vielos eina po jūrėmis ir iš
ais tam tikros proto ligos
buvo Ne\v Yorko statybos darbininkų unijos diktatorius,
noma. ne visuomet taip bu
musų narių, kuris pirštu ro- vilties pataikyti ir kas syar- Amerikos galima telefonu
(prigimtos) yra kūdikio ne
gyveno kaip milionierius.
na. Kili kurie kūdikiai jai kalbėjimo priežastimis. Kar- ___________________________
do apačion — laivas!
į šiaušia, — galime greičiau kalbėti su Europos valstybė
gerai vaikščioja dešimtie,
.
...
j
•
j
būti patys numušti. Pasirenais būna ir taip kad kudi- iaustvtos virtos ve^enos
PLAŠTAKĖS.
mėnesiu sulaukę, o kiti ne: <is. tarsi nenorėdamas kai- ^al.ba-vištienos)> du supiau.
Tolumoj išlenda mažas jęame antrą, daug patiki- mis. 1930 metais tokių vielų
ilgis siekė iš viso 105,893
durnų kaspinas. Greitai sku- megnį
B
ir septyniolikos ar aštuonio S
iyti kieti kiaušiniai, ‘pusė Daug dainų skambėjo,
mylių.
Per vienus metus polikos mėnesių pasiekę da
bame ten. Tuoj po mumis — sminga,^ tiesiai į laiŠokių buvo daug.
jurio
kabeliu
persiunčiama
gulimekinK laivas.
j
Atstumas mažėja...' Kavargiai paeina. Todėl ir sun
Laikas bėgt skubėjo...
iš
viso
apie
15,000.000
kabku motinai tikrai pasakyti
Vai. sustok, palauk!—
,,_^leno’.*.
A
. 1 ro laivų pabūklai neatsikvė- legramų- ir prie šito susisie
kada jos kūdikis pradė: mos ilaikyti
-i T- su kitais t alkais žaliu
Vėliavos jis neturi. Greit pę spiaudo į mus.
k - žirneliu, po
‘ šaukštą
,
g Lengvos mes, kaip snaigės. kidžiamės
prie jo žemiau.|J
irkfesti ti. kimo dirba apie 7,000 žmo
vaikščioti. O motina dažna
Amžius—tik diena,
^f™l
Sm
°
kSta
"
pasudyk
gydytoją klausinėja.
Trumpas signalas įskelti ve-ikrai ^reiti/ pa8jutiškas. nių.
O su saule baigias
Jeigu kūdikis ilgai nepra
Šokis ir daina...
skaitytojui.—
lla™.
, » . • i « ! Lengvu judėsiu patraukiaDr. Margeris. kiek reikia ir pabarstyk pa
prika. Į stalą duodama atdeda vaikščioti, tai motini
Vėliava kyla j stiebą. Sa- ma bombų išmetamoji ran- Jei draugas skaitei “Kelei
Liko nemyluota
privalo gydytoją atsiklaus
_ s šaldytą ir sudėtą ant salotų
vas.
Jis ilga sirena linki kena įr dovanos mažu kam- vy” paaiškinimą nepilieDaug
dar
žolynų,
ti. Dažniausiai pasivėlavus RUGŠTUS1S PIKELIS *s lapų. Valgoma šakutėmis,
mums
pasisekimo. Apsukę' pu švilpia žemyn, o mes vėl čiams, tai ten viskas buvo
Liko nebučiuota
AGURKŲ.
vaikščioti kūdikį gerai išeg
su duona ar be, kaip kam
ra^, paliekame jj ir me- šokame aukštyn. Prie stikli- pasakyto aiškiai ir mes ne
Daug da merginų.
zammavęs surandi, kad jis
Apie 12 vidutinių agurkų patinka,
džioklę tęsiame toliau.
nio langelio prilipę musu žinom, kas butų galima dar
Per graži čia puota,
nabagas, serga raehitu, < luvalyk ir pamirkyk 24 vaDvidešimt
minučių
kelio.
veidai. Bombos sprogsta. į daigiau “paaiškint.” Per
Per šviesi diena
kartais ir smegenų ar nervv andas sūryme (1 puodukas 5 METŲ AMŽIAUS MO
Debesys
spaudžia
mus
že

viršų šauja durnų ir ugnies skaitykit dar sykį. o jei to
Liko nedainuota
kokiu nors nenormalumu.
TINA.
druskos į 1 galioną van
miau. Skrendame šiaurinėje stulpai. Tamsiame pragare neužteks, perskaitykit dar
Amžina daina...
Nepatartina motinoms ai dens). Tuomet vandeni nuo
šiaurės
juros dalyje. Staiga; paskęsta laivo denis, jurei- kelis kartus, iki suprasite
Laikraščiai praneša, ir fo Liko tarpas mažas,
auklėms kūdikį mokyti a agurkų nusunk, o užpilk at
vėl
šauksmas.
i viai, sprogimo išplėštos lai- kiekvieną žodį, kas tenai
Bet ir tą čionai
versti vaikščioti. Kaip til miežtu uksusu (1 dalis uk- tografijas paduoda, kad Li
—
Laivai
!
|
vo dalys pakyla aukštyn ir pasakyto.
Guodė tik miražas
jau kūdikis turi jėgų ir va ?uso, 2 dalys vandens). Te- mos mieste, Peruvijos res
Iš karto pamatėme pryša-, tekštelėja į jurą. Musų drauIr tušti sapnai...
lios vaikščioti, tai jis ir pat: pul pamirksta šitame skiedi publikoje. tūla Lina Medi
kyje
mažus taškelius, kurie gai neatsilieka. Sunkaus ka- LIETUVIŲ LAISVĖS MY
na. 5 metų amžiaus mergai
vaikščioja. Nereikia jį ne ny 3—4 dienas.
Tuomet tė. tapo motina ir pagimdė Mitom tik apgaule
vis
didėjo
k didėjo. Den- lįbro bombos po kelis kartus LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
Ir rasa viena;
raginti, nei bandyt sulaiky agurkus sudėk į puodus, ukgiamės debesimis ir artyn, i krinta į sunkiuosius kreiseWAUKEGAN, ILL.
Tik išvydom saulę.
ti.—tegul jis daro savaip -usą užvirink ir supilk atgal normalu vaikuti.
Tai
sunkus
ir
lengvi
anglų
rius.
Keli
laivai
sustoja
paIr sudiev!... Gana!...
VALDYBA I94« METAMS.
Kiekvienas kūdikis turi sa ant agurkų, kad puodai bū
kreiseriai, o taip pat naikin- svinę ant šono. O ten, krašte,
Mačiulis — pirmininkas,
vo jėgomis ir iniciatyva iš rų pilni. Tuoj uždaryk ir pa AREŠTUOTI “DROBĖS” Lengvos mes plaštakės,
Prescott St. VVaukegan, III.
tojai, kurių piktai spiaudan-: vienas laivas liepsnoja. JuBENDROVĖS VIRŠI
mokti vaikščioti.
Skriejom per aukštai.
Sedoravičia
— pirm.-pagelbiain.,
statyk vėsioj vietoj.
čios patrankos atsikišusios rminkai šoka iš ugnies. Vis- F- 7SS Lincoln st.,
Waukegan, Ilk
NINKAI.
O
mus
širdys
plakės
Kada kūdikiai šnekėt
aukštyn. Spaudžiam tiesiai įas paskęsta raudonume. Susana Gabris—nutarimų rast.
AMERIKONIŠKA SApradsda.
Tardytojo nutarimu, su-i Gal perdaug karštai...
į juos*
Didelės riebahj dėmės drie* 7S0 McAltater nee., Wsukegsn, m.
LADA.
Karaugta turtų rašt.
imti
šie
“
Drobės
”
bendrovės
i
Kas
galės
aprėpti
‘ Priešo laivai atrodo lyg kiasi juros paviršiuje. Suka- Eaailija
Gale pirmų metų kūdikis
710 Viu Pktce, Waukegan, I1L
bėgtų į mus. Tačiau jie vos me atgal. Sveikųjų laivų K. Vaitiekūnu — kasierius,
jau pradeda tarti “mama.’
Si proporcija sesiems as valdybos ir revizijos komi-į Tūkstančius gėlių;
sijos
nariai
:
Juozas
Šimai!
akys
raibti
kruto, o didžiuliu greitumu sviedimai palydimus, bet 7M — 8th St., Waukegun, IU.
“papa.” O antrų metų pa menims.
KASOS GLOBĖJAI
tis,
Jurgis
Garšva.
Jurgis!
Juroj
spindulių.
dabar jau jie nebaisus.
baigoj jau jis gali ir saki
mes lekiame į juos.
Puodukas smulkiai suD. Lauraitis, K. Ambrozunas.
Žiugžda, Julius Žostautas, Kartą dar apsvaigsim,
Skrendant retkarč i a i s
x
KNYGIAI
Staiga lėktuvų komanK. Dambrauskas,
A. Marcinkus.
Pijus Norkus,-Antanas Sla-! Suksimės ratu,
dantas
neramiais
judesiais
'
grįžtelėdavom
pažiūrėt
mik
New Yorko Pdįodos Darbininkės
’
J
į
MARŠALKOS:
viekas, Povilas Vaitekūnas, Saulės šokį baigsim
kaž ką rodo. Jo lėktuvas tie- žimško, danguje ištysiMio, P. takitaįfafc i, Jarutaitis.
ir. Pranas Strimas. Minėti
Dar dienos metu...
šiai atsuktos " ta kryptimi, juody durnų kalno. Dar ilgai Sutirinkiinsl butia paskutini nedčliienj kotu mtassio, ndO
po pietų,
asmenys suimti už tai, kad Tuoj apniukti gali,
Akylus lakūnų žvilgsniai degs šis plino įh važtos tol- UuauyMa
8eetaia<je, kamp. Sth ir
mokėję akcininkams diviTuoj jau bus tamsu,—
“
m.
ten ir mums jau aišku, šeši vasY*
dendus ir davę netermini-: šok. plasnok, drugeli,
anglų naikintuvai puolė.!
niu “Drobės" įmonės vekseKilk lig debesų!
BMMamsBi
Trys iš viršaus ir trys iš apa
liu (notų). Tuo. esą, jie pa- Gal pradės ir
čios. Tenka susikauti. Ra-;
kenkę įmonės reikalartis ir
distos meta ausinius ir pri-!
Apsiniauks dangus,—
nusidėję finansų komisaro
Vai, negaišk, mažyti.
gula prie kulkosvaidžių. To-!
įsakymui, kuris leidžia iš
kiame įkarštyje nėra ko ter-!
Laikas toks brangus.
>•
bankų atsiimti tik po 250 li
K. Pranas Inčiura. liotis. Jis iškiša kulkosvai-j
tų per sąvaitę.
.
džius užpakaliniame ugnies
PAPARČIO ŽIEDAS iP. KETURIOM
KITOS APYSAKOS:

<11 Neužsitikintis Vyras: (2) Žy
dinti Giria; <3) Klaida; (4) Knr?kta.
nurodoma kaip žmonės pai

ZJ

kai tiki j visokius prietarus,
burtus ir tt. Kaina ......................... I5c

r

|

Aš NORĖČIAU..

šviesa mėnulio
Norėčiau aš pastoti,
Tuomet galėčiau
Priglausti savo lupas
Prie mylimosios veido.
Butkų

< _

Ar Buvo Kristus?
* MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristi,
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip
tapo Dievo sunumi.
TIKIME | KRISTŲ, todėl turime
7 ».<ti kaip mytai apie Kristų ausidarė. žinosite kaip krikščionys pasisa\ino ouo pagonų pa-aką apie Kristų.
ir Velykų šventes, o dabar
. v <.’:r.nys
sdina pagonis bedievi.us Atrasite kad net Bibiiia neži? <• ’--a la Xristus gimė, mirė ir kada
>.
• iv» nukrvžiavotas.
MATAI APIE KRISTŲ knyga tu-i ; 1! pu-lapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

Ncw Yorko parodoj renkama parodos gražuoJė,
"Miss
U’orM’s Fairest.’’ Parodos darbininkės taipgi nusimetė sa
vo prijuostes ir stojo i tą gražuolių kontestą. čia jų mato
me visą jtenketą.

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,
CHICAGO. ILL.

lizde. Pradėio tratėti kulko
svaidžiai. Naikintuvai pra
deda pirmą ataką. Kovos
karštis didėja. Vienas už ki-!
to sukamės, spaudžiame!
aukštyn ir vėl smingame.i
Mes prasiveržiame, kiti lie-1
NAMŲ DAKTARAS.

METAI.

Metus aš keikiu—
Būrin jie susitelkę
Jaunystę vagia,
O aš dar noriu žaisti
Su baltom plaštakėlėm.

PknM daktaras A. S. Karalių.
M nauja knyga atpildyta Man ra*
centais, aiikiauai nurašymai kokiai
▼autas dM kokiu Ugų naudoti. VerUiita knvn ištarti etatams, nu Na.
nu Daktaru yra etanas U “ "

Butkų *

gt.M

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Uutaeių

MASSACHUSETTS DBPAKTIIBNT OF BDUCATION
KAINA 11.00.

GRAUOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta ėaageHa opalraotų paikių paveikslų,
22.1 paslapių dyė&e, apie IM įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RŪMŲ E1L&S:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAtI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK ll.it.
Aošiara apėarab |1Ji.

(oneerts, bet reikta aSkM «£atyti saeo ir “Keleivio” «dssų tr nepsmirikit ptttfeyt nlt UMtaa Markų.

"KELEIVIS**

2SS BR0ADWAY,

DR. D. PILKA,

± * r. » • <

B& BOSTON, MASS.

I

No. 37. Rugsijo 11 d., 1940

m.

SoptbUs Poslapla.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

LIETUVOS

Karas Išvijo Juos iš Tėvynės

ŽINIOS iš LIETUVOS

“staunas:

Vingiuoti ir tamsus jo keliai leckis dirbo laikraštyje, ku

lį rėmė “fašistai.” Ir tuo pat
“Darbo Lietuva” pranemetu. kaip dabar viešai
. ša, kad sovietiškoji Lietuva skelbiama, Paleckis palai
' turinti savo “Staliną.” Lie- kęs ryšius su komunistais.
LIETUVOS JAUNIMAS
LIETUVOS KARIUOME*
! tuvos Stalinas esąs ne kas
Kuriems ponams Paleckis
BUS RUOŠIAMAS UŽ
NE PANAIKINTA.
kitas, kaip “draugas” Justas
*
daugiau buvo parsidavęs,
RUSUĄ KRAUJĄ LIETI.
Paleckis.
Kareiviai išskirstyti tarp
gal parodys ateitis.
Rugpiučio 14 d. Kaune
raudonosios Sovietų Ru
Ukmergės apskrityje atsiDabar šis Lietuvos nepri
prasidėjo mokytojų suva
sijos armijos.
į radus laisvai vietai į “liauklausomybės
duob kasis
žiavimas, kuriame dalyvavo
i dies seimą,” ten rugpiučio “Darbo Lietuvos” vadina
“Keleivis” gavo (ii* toliau apie 10,000 mokytojų. Švie
22 d. buvo papildomi “rin
K..JLmas Lietuvos Stalinu. Rei
gaus) iš Lietuvos teisingų ir timo komisaras A. Venclo
kimai.” Vieninteliu kandi kia pripažinti, palyginimas
bešališkų žinių, kurios nėra va. išdergęs nepriklausomos
datu buvo pastatytas J. Pa neblogas...
IA
užterštos bolševikų propa Lietuvos mokyklas, kuriose
leckis. Ta proga sovietiško
Zarasuose buvusiam mi
ganda ir neišbraukytos jų ir jis pats ragavo mokslo,
ji lietuvių spauda ėmė dar
tinge Paleckio kandidatūrai
cenzūros nagais. Štai ką tos paaiškino, kokie turi būt
r-"'
kartą kelti viešumon Palec paieklamuoti kalbėjo šie
žinios praneša apie Lietuvos mokytojo uždaviniai Sovie
kio asmenį ir garbinti jo
K#
žmonės: Zarasų apskrities
kariuomenės likimą:
tų Lietuvoj. Pažodžiui jis
nuopelnus. Kokie šio vyro
komunistų partijos komite
Grįžęs iš Maskvos karo pasakė:
nuopelnai Lietuvos valsty to pirmininkas Petrovas: po
:A>.
“Taurus patriotizmas So
bės nepriklausomybės par
komisaras gen. Vitkauskas
: jo kažkoks A. šikailovas. o
vietų
Sąjungoje
ne
tik
nėra
davime Maskvai, lietuvių
pareiškė, kad ligšioi Lietu
į
pagaliau Archipovas. Ten
tauta gerai žino ir be šios
vos kariuomenės likimas bu smerkiamas, bet, priešingai,
ka prisiminti, kad kai;; sykis
reklamos. Bet iš Paleckio
vęs labai neaiškus, tačiau jis visomis priemonėmis ug
Zarasų apskrityje gyvena
naujai “rinkimų” proga pa
jau dabar esą tikra, kad domas. Musų jaunuomenė iš
{
daug
rusų, kurie caro valskelbtos biografijos sužino
tam tikras kareivių skaičius pat mažų dienų turi buti mo
<
džios
buvo atkeldinti Lietu
me kai kurių bruožų apie jo
liksiąs Lietuvos “liaudies koma mylėti savo tėvynę—
von
“
poselencai” lietuvių
išdavikišką veikimą. Dabar tautai rusinti. Dabar šie pakariuomene,” o tik likusioji didžiąją Sovietų Sąjungą it
jau atvirai skelbiama, kad
Lietuvos kariuomenė bu garbingąją Raudonąją ar
. tys burliokai kalba lietuvių
miją
išvaduotoją,
kuri
sau

Paleckis pradėjęs bendra
sianti sulieta su raudonąja
tautos vardu! Ukmergėje
go dirbančiųjų tėvynės sie
darbiaut komunistinėj spau
armija.
•
Paleckio garbei buvusiam
nų neliečiamybę. Musų jau
doj dar 1919 metais. O nuo mitinge kalbėjo taip pat ir
Šveicarijoj.
Čia
yra
olandų,
čia yra parodyta karo pabėgėlių grupė, kuri rado prieglaudą
Tačiau generolas taip ir nuomenė turi išmokti drau
1935 m., pasak “Darbo Lie
raudonosios armijos atstobelgų ir francuzų. Šveicarija juos maitina, nes dabartiniu laiku jie negali i savo šalis sunepasakė, kiek kareivių lik giškumo ir pagarbos ne tik
tuvos,” “sueita kontaktan su \ as.
iK.
grįžti; jas turi okupavusi priešo armija. Keli laivai su karo pabėgėliais jau yra atvykę ir
sią Lietuvos “liaudies ka savo, bet ir kitų tautų žmo
komunistų partijos veikė
Bostone.
»
Amerikon.
Viena
pabėgėlių
grupė
anądien
buvo
iškelta
ir
riuomenėje.” Deja, ‘lik” li nėms. ii turi įsisąmoninti,
jais, o vėliau Paleckio saitai Lytiškos Ligos ir kaip nuo ju apsisau
kusioji Lietuvos kariuome kad darbas visų gerovei yra
Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
su kompartijos pavieniais goti.
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
nė. kuri, pasak generolo, bu garbė, kad ne mažesnė gar PIRMOS VIETOS VISUR IŠTUŠTĖJO LIETUVOS PIRMUTINĖS CIVILINES
nariais metas iš meto stip Kc5r25c
SUTUOKTUVES.
TURGUS.
sianti sulieta su raudonąja bė yra buti Raudonosios ar TENKA ŽYDAMS KO
rėjo.”
“Salomėja", arba kaip buvo nukirsta
armija, bus tikrovėje visas mijos, didžiosios dirbančių
MUNISTAMS.
Lietuvoje jau pradėjo
Centralinis
Statistikos
šv. Jonuj galva. Drama vienam®
Dėl
šio
prisipažinimo,
tie

Lietuvos jaunimas, kuris da jų tėvynės gynėjos, kariu.”
veikti civilinė metrikacija. sa, gana kuklaus, tenka pa akte. parašyta garsaus anglų rašti
Biuras
paskelbė
žinių
apie
Prie darbo komisariato
ninko. Vertėtų kiekvienam per
bar turės ginti rusų imperia
Sugrįžęs iš Maskvos, ko
turgus Lietuvoje rugpiučio Pirmutinis civiliniu budu
lizmo siekimus. Juk žinoma, misaras Venclova jau atvi sudaryta komisiją “darbo 5—9 dienomis. Nors sovie susituokė justicijos komisa stebėti, kad Raleekis tokiu skaityti.............................................. 25c.
kad karo reikalai įeina į rai pasisako, kokį uždavinį įstatymams” leisti. Mat, “iš tiškasis “rojus” Lietuvoje į- ras Pakarklis su “drauge” atveju lietuvių visuomenėje
SSSR, o ne į “autonominių” jam pavedė Stalinas. Bū laisvinę” Lietuvos darbinin vestas tik prieš 2 mėnesiu, Nijole Reingert. Paskui su vaidino provoka t or i a u s PAGARSINIMAI
respublikų
kompetenciją. tent ruošti Lietuvos jaunimą kus, bolševikų komisarai už bet jau matome pasekmes. tuoktos šios poros: Idel Gi- vaidmenį Jis paskutiniuo
Tad, kaip anais laikais lie Raudonosios armijos ka draudė streikus. Iki šiol, kol Turgai liko pustušti. Komu van su Feige Kabakovska, sius 14 metų buvo latvių
‘KELEIVY’
buržuazinio laikraščio “Jau
tuviai turėjo guldyti savo riais! Tenka pastebėti, kad Lietuvoje buvo “supuvęs
Norint, kad pagarsinimas tilpti;
nistų kontroliuojamas Stati Antanas Inčiura su Feige
reikia priduoti
garsinimą }
galvas Mandžurijoje už ca ir kiti pavergtosios Lietuvos tinginių režimas,” įstatymai stikos Biuras pradeda savo Jalovič, Rubinas Tokeris su nakas Žinąs” koresponden GREIT,
administracijon nevėliau PANEDEtas
Kaune.
Dabar
šis
Rygos
rą Romanovą, taip dabar pareigūnai stropiai vykdo streikų nedraudė. Taigi da pranešimą pastaba, kad “di Chana Reibštein. Adolfas
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiust Iš anksto, kad pa
“laisvosios” Lietuvos vaikai jiems Maskvos pavestą dar bar reikalingas įstatymas, desniuose miestuose turgai Kundrotas su Leontina No- laikraštis yra uždarytas. O
siektų mus ne vėliau kaip panedėturės žūti už carą Džiugaš- bą—skiepija mintį, kad lie kuris streikuot ir “tingi buvo vidutinio didumo,” bet reikiene ir Stasys Palčins “Jaunakas Žinąs” buvo vie
ly.
Vėliau gauti garsinimai Į tos
na aktingiausių latvių vals
sąvaitės numerį nespėjama patal
niaut” darbininkams draus
vilį-Staliną.
tuvių tauta turės ginti Mas tu. Dėl to ir sumanyta išleistolimesnių paaiškinimų. kas su Sonia Šulgaser.
tybės prezidento K. Ulma- pint.
kvos
internacionalistų
vals

Norint, kad
garsinimas nesuslmatyti, kaip tikrovėje atro
Matyt, bolševikai lietuviu
ti “darbo įstatymą.
Įdomu pastebėti, kad se nio režimo rėmėjų, tuo tar
trukdytll,
sykiu
su
pagarsinimu
do dabartinės Lietuvos tur niau kai kurie lietuviai mėg pu gi J. Paleckis, kaipo to
kariuomenės bijojo, kad ji tybės sienas. Apie tai kalba
reikia siųsti ir mokest*.
Šitų įstatymų komisijon gai. Grudų pristatymas bu
neužsistotų už nepriklauso J. Paleckis, kuris sako:
korespondentas
DRAUGIJOMS rengiant . pikniką
davo tuoktis su lenkėmis ir laikraščio
“
Būdami
tokioje
atsakoar kitokį parengimą, trumpą prane
įpėjo
šie vyrai: darbo de vęs vidutiniškas. Kai kur
mą Lietuvą, todėl iki šiol
Kaune,
gaudavo
iš
šio
“
farusėmis, nes taip išrūdyda
šimą patalpinam už $1X0. Už dides
laikė ją apsupę ir nežinojo mingoje vietoje, mes visuo partamento direktorius Mi- mažas. Linų sėmenų tik vie vo “poniškiau.” Dabar gi šistinio” laikraščio atlygini
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
ką su ja daryti. Dabar ji iš met turime buti pasiryžę celmacher, advokatas Katz name turguje tebuvo atvež atėjo nauja mada—lietuviai mą. J. Paleckis bendradar
Už pajieškojimus darbininkų, par
sklaidoma. Viena jos dalis ginti ir musų didžiosios tė ir trys lietuviai: Akelaitis, ta. Linų pluošto tik pripuo tuokiasi su Feigėmis. Sonė- biavo ir kai kuriuose Kauno davimus ir kitokius smulkius prane.
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambesišskirstomą tarp raudonos vynės (Rusijos) sienas.” O Strimaitis ir Tiškus. Tačiau lamai vienur kitur po nedi mis ir kitokiomis Maižiaus laikraščiuose. Jis nuolat ra nėm
raidėm antgaivis—15c. extra.
armijos, o kita dalis palie ‘liaudies seimo” atstovas pirmos komisijoj vietos teko delį kiekį tebuvo pristatyta. tautietėmis.
šydavo bulvariniam dien
‘•Keleivio”
prenumeratoriams už
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
kama kaip Lietuvos “liau Šunauskas atvirai pasakė, ne lietuviams, bet žydams Dobilų pašaro turguose ne
rašty “Laikas,” kurį to pa
1c. už žodį. Mažiausio pajieškodies kariuomenė,” bet iš tos kad “negali, buti nei vieno komunistams: Micelmacher daug tepristatyta. Mėsinių ŽODYNĖLIS
ties Paleckio vadovaujama na
jimo kaina b5c.
“liaudiškos” dalies karei doro darbininko, doro vals paskirtas komisijos pirmi raguočių pasiūlos turguose LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR vyriausybė uždarė. Kaipo
Norlr.t
pajieškot
su
paveikslu,
tiečio, doro inteligento mu ninku, o Katz—jo juriskon buvo vidutinės, vietomis ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa uždarymo motyvas buvo nu
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
viai jau paleidžiami.
kainos.
sų tarpe, kuris nesirūpintų sultu.
mažos; lašininių kiaulių pri 18,000 žodžių. Labai parankus turėt rodyta, kad “Laikas” buvęs
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
-KELEIVIS.”
253 BROADVVAY,
Iš “liaudies kariuomenės” didžiosios Sovietų Sąjungos
statyta vidutiniškai. Veršiu
ISO puslapių. Parankesnio ir remiamas tautininkų reži
SO. BOSTON. MASS.
paleistųjų skaičius yra toks sienų saugumu.” Girdi, Lie KĄ SUŽINOJO MASKVO kų ir avių pasiūlos buvo skūra,
geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” mo. Tad išeina, kad J. Pa
didelis, kad reikėjo paskirti tuva turinti buti paversta
menkos. Kai kuriuose tur Kaina ........................................... $1.00
specialų karininką (gen. tvirtove, į kurią atkąstų JE KOMISARAS MICKIS.
guose dar buvo pristatyta
Juodišių), kuris rūpintųsi dantis bet koks Sovietų
Žemės ūkio komisaras po vieną kitą žąsį.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
jiems surasti darbo arba tar priešas.
Šioje knygoj telpa daugybė naujų,
Mickis pasakoja, kad Mask
labai gražių ir juokingų monoligų ir
nybas. Be to, jau pakartoti
AR ROMOS
Taigi, aiškiau jau nebe voje jis susitikęs su SSSR DAVATKŲ. G ADZINKOS ir kitos deklamacijų. Visokios temos: darbi
nai'prailginamos atostogos galima pasisakyti. Kaunas žemės ūkio komisaru Bene- linksmos dainos. Apart juokingu “Da ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių kos, humoristiškos ir laisvamaniškos.
“iki atskiro įsakymo” Karo buvo paverstas cariškosios diktovu. Šis parodęs didelį juokingų
dainų, eilių, parodijų ir tt. Visos skambios, visos geros. Tinka
Mokyklos II kurso kariū Rusijos tvirtove; dabar tą Lietuvos žemės ūkio reikalų Daugelis iš dainų tinka juokingoms visokiems apvaikščiojimams, baliams,
Sesta pagerinta
Koncertams ir tt. Antra pagerinta
nams šarvuotininkams ir I tvirtovę nori atnaujinti Sta supratimą ir pažadėjęs Lie deklamacijoms.
laida, 48 dus].................................. 10c. laida. So. Boston,....................... 25c.
kurso kariūnams kandida
linas. Bet prisiminkime, tuvą paremti. Pirmiausia
kad caro , laikais Kauno Kaunan busią atsiųsta in
struktorių, kurie žemės ūkio
Lietuvos kariuomenę pa tvirtovė trumpai laikėsi...
vertus “liaudies kariuome?
Ryšium su Lietuvos mo ministerijai padėsią persior
PARAŠE KUN. VALADKA
ne,” kareivinėse pradėta leii kytojų suvažiavimu. “Darbo ganizuoti į komisariatą.
sti vadinami “sieniniai laik Lietuva” nedviprasmiškai
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo sauli
Reikia pripažinti, kad pa
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
raščiai,” t. y. ant sienų lipi pasako, kad tie mokytojai,
nuskriaustoms minioms.
žadėtoji “parama” tėra la
garbintojų iki pat krikščionių
nami lapeliai iš kareivinių ir kurie nesugebės “perorgani bai silpna, jeigu siunčiami i
SKYRIUS H. (11 Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia.
bendrojo gyvenimo. II pės zuoti savo psichologijos,” tik instruktoriai ministeri
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4*, Romiškoji bažnyčia.
tininkų
pulkas
leidžia t y. neis komunizmo keliu,
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
jai į komisariatą paversti.
“Liaudies kario žodį.” Įdo ‘turės atskristi.” Taip pat Kol Lietuva turėjo žemės
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
mu pasižiūrėti, kas yra šio aukštosios mokyklos — uni ūkio ministeriją, tol Lietu
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas forlaikraščio redaktoriai. Jį re versitetai — busią žymiai vos žemps ūkis pajėgė ga
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
daguoja net 4 žmonės: Sa- reformuoti. Net ir tose mok
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
benti didelius maisto pro
bukonis. Kaganas, Mitrofa- slo šakose, kurios tiesiogiai
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
duktų kiekius net į Sovietų
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
novas ir Chaitas. Kokios neliečia socializmo mokslo,
cija ir popiežių prakeikimai.
Rusiją. Kai ateis komisaria
tautybės yra paskutinieji negalėsią buti profesorių
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai 1896 m.
tai, Lietuvos liaudis gyvens
trys redaktoriai, lietuvių ka nepersiėmusiu bolševizmo tam pačiam skurde, kaip ir
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
riuo menės “švietėjai,” " aiš- “mokslu.” Kadangi Lietu
visi kiti Stalino pavergtieji.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kiru nereikia...
je ligšioi nebuvo tokių mok
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
slų, kaip “marksizmas-lenibažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.
KREVE-MICKEVICIUS
nizmas” . profesorių,
tai BOLŠEVIKAI NEGALI
SAVO
PRIŽADŲ
BEŽE

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
NETEKO “DŽIABO.”
“Darbo Lietuva” siūlo par
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
MIAMS IŠPILDYT.
sikviesti jų iš Maskvos.
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
Kauno bolševikų spauda
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
Iki rugpiučio 14 dienos
paskelbė, kad užsienio rei LENDA i SVETIMĄ KIŠE
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislų ir tamkalu komisaras Krėvė-Mic NIŲ IR NORI JĮ “SAU
sinitnų .plačios visuomenės,
ypatingai
Lietuvos bolševikai užgrobė
cnes, >P*t
_ reikėtų. tą_ veikalą perskai
tyti.
i.
Taip
aiš*
aiškina
*
savo
knygoje
kun.
M. Valadka.
arba apkapojo 30,852 ūkių,
kevičius savo atostogas jau
Knyga
apie
230
puslapių,
didelio
formato; spauda aiški.
baigė ir pradėjo eiti savo
Finansų komisaras pa iš kurių sudarė iš viso 599,-1
Aadimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA $2.00.
pareigas. Bet įdomu butų skelbė, kad visi. kurie turi 616 hektarų žemės fondui.
Iš
to
fondo
jie
žadėjo
duoti
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
žinoti, kokios gali būt jo kokių serų, bondsų ar kito
“pareigos.” kuomet Mask kių vertybės popierių, pri žemės visiems Lietuvos be
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
va įsakė “likviduoti” visas valo sunešti juos iki rugpiu žemiams ir mažažemiams.
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
Senovės Lietuvių iisyčia
Lietuvos atstovybes ir kon čio 17 d. į Lietuvos Banką ir Bet kai dabar gavo 185,816
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
Ypatingai dabartinės krikiasnybės gadynėje kiekvienas tarėtų
sulatus, -gi pati Lietuva pa
erduoti juos “saugoti.” prašymų žemei gauti, tai
perskaityt, ate tik tada galva aiškiai suprasti Mera karima
versta Rusijos gubernija
oks tos neprašytos “ap jau pradėjo skelbti, kad vi
ayga didelio formate, tori 271 poslapi. Kaina popierų apdarais
KELEIVIO” KNYGYNE
kurios “užsienio reikalus” saugos” tikslas, “draugas” sų prašymų negalėsią pa
1.00; aadimo apd.—$1.2$. Pinigu galima siųsti popieriai doleri
M “Money Orderi”. Adresą ikit sekančiai:
jau veda Molotovas Mask komi s a r a s nepaaiškina. tenkinti, nes iš jų “žemės
283 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
neišeina prašan
voje? Ne, Krėvė-Mickevi Lenda į svetimą kišenių ir fondo”
KELEIVIS, 283 Broedway, So. Boston, Mara.
tiems nei po 4 hektarus.
čius jau neturi “džiabo.”
nori jį “saugot”

NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS
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piezius yra Kristaus
Vietininkas?

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?

GOT.”

g

A •11

«, iMA1* * * *.

vĄ \\\

\\\

\

•

• •

>aaW^ū»oa<

• *

rtrWM

*■*'* » ■» ?

t < < • ♦-* ų « a-m « >-«

Na. 37. Rugsėjo 11 4^ 1944 m.

SO. BOSTON.

Užpuolimas

MIRĖ JUOZAPAS
PRALCAUSKAS.

Automobiliai

SVARBUS PRANEŠIMAS
NEP1L1EC1AMS.

Pereito penktadienio rytą
ant Columbus road, DorPereitą panedėlį, įugsėjo
Pereitą sąvaitę MašsaLietuviai, nepraraskite savo
chesteryje. ginkluotas ban 9 d., mirė senas Bostono gy chusetts valstijoj automobi- darbų. Patapkite šios šalies pi
ditas sulaikė automobiliuje ventojas J. Pralgauskas. Ve liai užmušė 22 žmones, kas Mečiai® nelaukiant ilgiau. Jei
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projektuojaBANDITAS BROOKS NU South Bostone
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darbai.
TEISTAS MIRTI.

i banditas atėmė iš Green, Kongiesas yra paskyręs, bergo $3.000 pinigu, išmetė
dymįa?6« U aXmob.Wir nuva-
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Jo sėbras Žukau iltis gal

Bostono teismas pasmer- Bostoae ^gerinimams. Sauke mirti \ew Vorko bandi- ,-ajame
tą Josephą Brooksą, kuris

gegužės mėnesį nušovė Mil-'

doke bus taisomi
a

SeU^S. 2r£

licijai, bet, buvo jau pervėlu.

to> klir £įar 'į^ndasi

lionis buvo plačiai žinomas
lietuviams biznierius, pa
skutiniais metais kartu su
giminaičiu užlaikė duonos
keptuvę. Velionis pašarvo
tas pas graborių po num.
602 Broaaway, So. Bostone.
Išlydės j # kapus seredoje,
8:15 iyto.‘ Draugai ir gimi
nės prašomi dalyvauti pa
skutiniame
patarnavime.
“Keleivio** personalas reiš
kia velionio žmonai ir šei
mynai giliausią užuojautą
nubudimo valandoje.

padam iš viso jau 368 aukas jums nesiseks išgauti pilietybės
nuo naujų metų. Automobi- popieras, mes galėsime ant tiek
lių registracijos viršininkas patarnauti, kad jus patapsite
Goodtvinas kaltina dėl šitų piliečiais. Jei turite ir kitus reinelaimių daugiausia Plos, kalus, prašom ateiti, o čia gaukurie greitai važiuoja ir ku- «ke teisingą ir skubų patarnarie važiuoja išsigėrę. Dėl vimą^OTisą prižiūri Min. B. F.
greitumo daugiausia nusidę-! KuijJjĮMs ir ądv. Petras Šimonis,
da jauni vaikėzai. “
įjOfiam atlieka visus darbus lab-

------------- .4 '-dariniai. tisyčiee Patarnavimo
Adv. Bagočius išvažiavo TOftaryra palaikomas žinyčios
New Yorkan.
į pastangomis. Ofiso adresas:
Adv. F. J. Bagočius. kaip > 2 Atlantic st.. So. Boston, Mass.
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tono ponemaną.
i tuščia valstijos žemė. apie;
ėjikas.
Miltono policija tą dieną p stieetą, projektuojama'
Massachusetts saugumo
sulaikė vogtą automobilį su statvti valdžios dirbtuvė lai
SLA prezidentas, šią savai- •
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n ir šovė buvusi prie jo po- ninku ir $1,000.000 pinigų i
TYTOJAL
Bandymams buvo paimta; pietį užpuolė Bostone mote Mockus.
licmaną. Policmanas buvo statybos reikalams.
(Insured
161 automobilininkas ir 161; riškų baltinių dirbtuvę ir
užmuštas ir banditas sten
Moversi
ėjikas.
Klausimas buvo! pagrobė $4,800. Kiek toliau
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vynnamy
pereito
nedėldieį
p
as
‘
j
328
BROADWAY.
rodė, kad automobili salę ir išplėšė $2,511.
tuoj apkaltino už žmogžu
SO. BOSTON. MASS.
dystę ir dabar jis turės mir nio rytą buvo rastas nuogas ninkui susivokti reikia tik
TeL SOUth Boston 4818
moteriškės
lavonas
vieno
pusės sekundės, o ilgiau- Suvienytų Idiubų piknikas.
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tuo
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virtadalių
su juo du jo sėbrai. Pasiro
A. J. NAMAKSY
narde
buvo suvienytų kliu
do, kad vienas jų yra lietu ceveiykus o šiaip visa buvo tarpu ėjimas ima ištisą se- bų piknikas. Oras pasitaikė
Real Estate & Insnraace
vis ir vadinasi žukauskio nuoga. Ji buvo paguldyta kundę laiko, o kartais ir jiems labai gražus, tačiau
•414 V. BROAD1TAY.
pavarde. Jį gina adv. Bago irV0Il 11 u?^ota, Paklode, i daug ilgiau, iki jis nuspren- žmonių buvo ne perdauSOUTH BOSTON. MASS.
j—w
kas daryti.
Kartais jis
čius ir tikisi jį apginti, nes Kambary buvo kelios tus- džia. »--Office TeL So. Boston 9948
giausia. Per vasarą žmonės
čios
bonkos.
Valdžios
dakRES. 231 CHESTNUT AVĖ.
pradeda eiti į vieną pusę, •
jis šaudvme nedalyvavo ii
jau atsipiknikavę, tai rude
Jamaica, Plaia, Mass.
jokio ginklo prie jo nerado. taras pripažino, kad ji mirė bet staiga susimaišo ir me-! niop jieško kitokių pramo
Res.
TeL Arnold 1038
Jis sakosi susitikęs su nuo sunkaus smūgio į kaktą. tąsi į priešingą, patekdamas
gą
h», .7•
Brooksu visai netikėtai ii Ji tarnavo tame nakvynna- tiesiai po automobilium.
my
kaip
šeimininkės
padė

visai nežinojęs kad jo butą
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
jėja ir turėjo sau atskirą
PIKNIKAI.
Italai protestuoja.
DABAR TINKAMIAUSIS
bandito.
KOME NATURALĘ SPALVA, ir
kambarį
moterų
skyriuje
;
LAIKAS PATAISYT
Žukauskučio laimė esanti
Kadangi Amerikos laik
Buvo didelių ir mažų ir j taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT WAVE su speciatame. kad lis buvo jau įves to vyro kambary jai nebuvo raščiai ir veikėjai dabarti visokiu srovių, bet Ūkininkų i lišku
NAMUS.
tam aliejum. Darbų garantas policijos nuovadon, kuo reikalo būti. Tas vyras niu laiku dažnai įtaria čia į arba Farmerių. tai da bus: tuojam.
PAS MUS JUS GAUSITE
met jo sėbras Brooks pasili dingo.
gyvenančius italus
kaip 15 SEPTEMBER, ateinantį
83a L Street
VISOKIEM PADARAM
“penktąją koloną,” tai pe-| nedėldienį, National Parke,•
kęs gatvėj nušovė policmaSOUTH BOSTON. TeL 4845
ną. Jeigu šaudymas butų į- Užsidegė butas su
įeitą nedėldienį Bostono Moatelloje.
nėmis.
vykęs kuomet jie buvo dai’
italai buvo sušaukę mitingą
Lietuviai ūkininkai už-;
Roxbury Crossing gelž- ir išnešė protestą dėl šitokio prašo visus jaunus, senus, i
visi krūvoj, tai dėl policmaPas mus gausite: Geriausios Rano nužudymo butų kaltina kelio patiltėj’, ant Tremont jų įtarinėjimo. Jie sakosi bagotus ir biednus atsilan
Hca PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ.
mi visi trys, ir tada jau sun streeto, pereitą subatą užsi nesą jokia “penktoji kolo kyt į musų pikniką rugsėjo
rLUMBINGŲ. Visokių smulkių
reikamaų tt gelažim. SIENOMS
degė Elevated kompanijos na” ir neturį su tuo nieko 15 d. ~
ku butų buvę išsisukti.
Programa bus įvairi.
POPIERŲ, Visokių reikmeaų
busas. kuriuo važiavo 25 bendra*
Užtikrinam visiems “good SMAGI VIETA PASIVAISINT
i
EMttrae. Višakiu reikmeaų tt ge
stos, ate.
Pagamins baudžiamiems žmonės. Motormanas greit
tinę;” Nepamirškit, atei- Pas VINCĄ BALUKONJ
Geriausia
Tavoras, Prieina*
busą sustabdė, atidarė duris 800
Paliūnams iškabas.
miausia kaina. Pristatymas veltui.
nantį nedeldieni pas ukimn_ .
Uteikit ir Persitikrinkit.
kus!
Komitetas.' Visokių Stiprių ir Minkštų
Laisnių taryba yra pat h' žmonės išbėgo. Ugnis pa
Goodwinas praneša, kad
Cm.
darė
apie
$250
nuostolių.
Užkan8žb|.
varkiusi, kad kiekvienas sa-

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

liunas. kuris už bet kokį pra
sikaltimą bus tūlam laikui
uždarytas, privalo iškabinti
ant savo duių iškabą, kad
jis yra uždarytas, bet pat
varkymas nenurodo, kokia
tą iškaba turi būti. Todėl kai
vieną saliuną Bostone poli
cija uždarė keturiom die
nom. tai savininkas iškabino
šitokia*• iškaba
*. : “Uždarytas
»/
pataisymams, kurie padarys
musų vietą kostumeriams
daug malonesnę, negu pir
ma buvo.”
Dabar laisniu*■ tarvba
nu«r
tai ė pati padalyti iškabas
uždaromiems saliunams. Jo
se bus aiškiai pasakyta, kad
saiiunas uždarytas už baus
mę. Ir tą iškabą savininkas
turės laikyti ant savo durų
visą laiką, iki nepasibaigs
bausmė.

per rugpiučio mėnesį jisai
South Bostone prigėrė
atėmęs 800 automobilistų
vaikas.
laisnius. Jie buvo sugauti
Trys South Bostono vai važiuojant daugiau kaip 50
kai pereitą sąvaitę pasidarė mylių per valandą.
raftą ir leidosi ja važinėtis
po valką šalie Dorchester
Bostono laivyno dirbtu
avė. Raftą apvirto ir vaikai vėse bus statoma 13 naikin
sukrito į vandenį. Vienas jų tuvų. Dirbtuvėse jau dirba
prigėrė, kiti du buvo išgel 10,400 žmonių.
bėti. Prigėręs vadinosi Hen
ry Landry, 10 metų amžiaus.

8:30 ryto: (1) Dr. J. Lan- Sėtu
džius-Seymour kalbės svei
249 BROADWAY,
katos reikalu; (2) dainos ir
South
muzika.
Sept 15 programa per tą
pačią stotį nuo 9:30 ryto:
(1) Paul Peters Collegians
orkestrą iš So. Bostono; (2)
dainininkė Akvilė Siauriutė
iš Dorchesterio; (3) kalbės
Quincy laivų dirbtuvėj
į NELAUKIT!
kad kainos
pa- adv. A. O. Shallna iš So. Bo
dabar statomas vienas šar- 5,,
_ _ ,
,
vuotis, vienas naikintuvas ir, įkiltų. Dabar geras laikas tai- stono ateivių registracijos
reikalu.
St Minkus.
10 kreiserių: dabar užraky- 5^t pu7ll>in^ **
ta dar 6 kreiseriai ir 4 laivai “uk,t )<WI I**®! plamberj LATVYS LAISNIUOTAS

orlaiviams vežiok

' ‘“J““.

z kav*mui jūsų PLUMBINGO,

_______ i_

Tunelyje, tarp North sta- ! HOT WATER HEAT —
tiono ir Haymarket skvero, •STEAM HEAT—GAS W0RK
susikūlė
du gatvėkariai, J ir Oil Burnerių darbams.
smarkiai sukrėsdami apie ■ į Nieko nekainuos. Pasiųs60 žmonių.
j jkit atvirutę:
....

;

.....

. } CHARLES J. KUČINSKAS

K

R R.R

322 Dorchester St,
SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 0346

i5?

Flood Square
Hardicare Co.
828 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.__
TcL ŠOU 4148

FIRS1\wlh ihis Sensational

lietuve gydytoja
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.
488 BROADWAY

TEL. ŠOU 3712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Aki*. V Marių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Apsrat*.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
334 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
U

Specialistas Vyriikų ir----Ugų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valeadoa: aao 18 iU 12
aaa 2 iki 4. aaa 7 M 8
188 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON. MA8&
TeL

TsL Uabanitr B888

Dr. Sutan
GlodienetAJurry
LIETUVI DBNTISTg
VALANDOS: M k JA

<78
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(PRIE CENTRAL 8KVRRO)
CAMBRIDGH, MASS.

DR. G. L. KILLORY
į 40 SCOLLAY SUUARB,
i BOSTON. Telef. Lafayette
arba Someroet 2044-J
SPCCIALISTA8 KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo • ryt. IM 7 rak.

NadHiom, nuo 10 ryto iki L

DAKTARAS

J. L Paiakarfūs
OPTOMETRISTAS
Ofisą
Nm 9 ryte iki 7

KARPENTERIS.
Statom naujas ir
taisom senus na
mas. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas.
Padarom reika
lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
mų. Matyt geriausia vakarais.
J. J. KIRSIS
32 Hawthorne Avė.,
ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 5337-J

Nm 9

ryto Od 12

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TeL 28624

Gyv. 31122

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 8 ild
nuo 2 iki
7 iki
• iki
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Iktaiso defektuotas akis ir
nu laiku sugrųžinu 4i
išminuoju ir priskiriu

12
B,
R
U

114 SUBMM
LAWRKNCE, MASS.

Valgiui Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
tai užeikit pas Blinstruba.

hdha LneckuN.1

TaL ŠOU 280S

Village & Grill
Kas mylit gardžiai pavalgyti,

TaL KU 7118

A. J. ALEKNA, Savin.

IS KRANO . IR BONKOMIS
XXX ALE IR STOCK

BLINSTRUB’S

187 SUMMER STREET.
LAWBENCE. MAS8.

Geležies Reikmenn

Namų Savininkai

Sį panedeh du plėšikai
Policija pašovė ir suėmė
du banditu, kurie buvo api užpuolė Melrose gazolino
plėšę taxi vežiką. Abudu pilstytuvę. peršovė seną pa- »
i-, L
tarnautoją ir apiplėšę jį pajuodveidžiai.
į. XS.į; g'ž. S: S g ą s R

Lietuvių Radio programos. Puikų patarnavimą užtikrina*
Sept 14, programas per me. Vieta gražiai įrengta. Pra
stoti W0RL 920 k. nuo šome visų užeit pas mus pavie-

Valandos: ano 2 iki 4 po pistų,
nuo 7 iki 8 vakare.

MOTOR SERVICE

l-

Naujai įrengta vėsinimo sistema ir šokiams estrada.
SOUU»

VAIDOVIUS-FLOOR SHOW
KABARETAS,

DAINOS,

JOKIAI!

KURIE NORIT TIKRAI GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PERTRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVBČIUOT J BLINSTRUBŲ VAIGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.

Low MoitMy Fjyoorts
(SU PUMPA $8M8)

81 LAFAYETTE ST„
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Rcad,
Tel. SOUth Boston 2271.

ROLAND KETVIRnS & CO.
312 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

Tri, SOClh Bmtaa 4«49
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