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Anglijos Kanale Žu
vo 50ft00 Nacių.

Pereitą sąvaitę naciai jau
Ukraina, visa Lenkija ir
Lietuva busiančios prijung* buvo pasiruošę kelti savo ar
miją Anglijon. Jie buvo
tos prie Vokietijos.
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Karo Veiksmai Per AFRIKA “VIRTE
eina į Afriką.
VERDA”

Legijono
Seimas Bostone.

Ameri&os
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METAI XXXV

Stalino Cenzūra Lietuvoje
Bjauresnė Negu Smetonos

Paskutinėmis
dienomis
Francuzijos
vyriausybė
Šią sąvaitę Bostone seikad
visose muoja Amerikos Legijonas.
italai
pradėjo
ofensyvą prisipažįsta,
prieš anglus Afrikoje. Sa francuzų kolonijose Afriko-j Delegatų yra privažiavusių
koma. kad Mussolinio fašis je propaganda “virte ver-Jis visų Jungtinių Valstijų,
NEĮLEIDŽIA JOKIŲ
! neįsileidžia?
tams tenai padeda ir Hitle da.” Ta propaganda esanti Su savo delegacijomis yra
Iš
j
Taigi dėl to ir neįsilei
SPAUSDINIŲ
rio naciai. Jų tikslas esąs vedama iš Londono, francu- į atvykę ištisi Legijono posdžia,
kad mes pešamės su
AMERIKOS.
užimti Egiptą ir perkirsti zų generolui de Gaulle’ui tai, todėl žmonių yra labai
kitais
laikraščiais
—paaiški
—i*——— —
-įgū
Sueco kanalą, kuris Britų vadovaujant ir Anglijos vai- daug. TLaikraščiai
apskaito,
Net komunistų laikraščiams no man tas komunistas. Gir
Imperijai yra svarbiausioji džiai padedant. Kolonijos kad iš viso yra apie 300.000 nėra vietos “išlaisvintoj”
di, paskaitęs “Laisvę” ar
“gyvybės gysla.” Priešaki esančios kurstomos atsimes suvažiavusių vyrų ir moterų,
šaly.
“Vilnį” žmogus juk tuoj pa
niai italų būriai jau įsiveržė ti nuo Francuzijos ir prisi o su vietiniais ir aplinkiniais
“
Keleivis
”
andai
rašė
teimato,
kad Amerikos lietu
Egipto gilumon apie 60 my dėti prie Anglijos.
žiopsotojais priskaitoma iki
,
2.000,000 galvų. Legijonie- sybę.. kad Stalino cenzūra viai stoja už nepriklausomą
lių. Egiptas yra skaitomas
Šį panedėlį Anglijos lai rių posėdžiai būna trumpi. nejĮ®ls.,Me5u.v0P
a]k' Lietuvą ir smerkia okupan
Anglijos globojama šalis, vynas atplaukė prie Francu
tus. Stalino agentai Lietu
Delegatai
susirenka
priešrascių
iš
užsienio.
Pasirodo,
bet Egipto valdžia nenori zų Vakarų Afrikos sostinės
voje
negali šito fakto žmo
Anglijai padėti. Dabar ji Dakaro ir pareikalavo, kad piet porai valandų, priima kad taip ir yra. šią sąvaitę
teko dran' nėms parodyt. Jie tvirtina,
pasiskelbė busianti visai ne- francuzų karinės spėkos te iš kalno parašytas rezoliuci- Brookįyne
su vienu j kad visa Lietuvos išeivija
jas,
ir
tos
dienos
“
darbas
”
|J
skal
kalbėtis
įtrali. Dėl to iš ministerių nai pasiduotų. Kai tas reika
iš “Lais-' Amerikoje džiaugiasi
Lietu
atliktas.
Tuomet
prasideda
sčy™
komunistu
_
kabineto rezignavo net 4 lavimas buvo atmestas, angpatvirti-. vos panaikinimu ir sveikina
ministeriai. Londono žinio- jaj pradėjo
bombarduoti užimąs ir visokios “fonės.”,ves ,
Šį
utarninka
buvo
didysis
no
’
kad
Keleivis
rasė
tei- jos prijungimą prie Rusijos,
mis, Anglija siųsianti Egip: -Dakaro mįestą. ir daužė jį
naradas
(Sa
huvn
kpi«čiausybę.
Sako,
cenzūra
LietuDėl to ir neįleidžia “Laistan Amerikoje statomus j®1 į ištisas 8 valandas, pridaryciii
finu
vpyimn
fintu
innk
voje
dabar
esanti
kur
kas
ves
ir “Vilnies, kurios pabombanesius.
damį didžiausių nuostolių.
darių šokėjų ir tt. Paradas sunkesnė, negu yra kada lodo. kad Amerikos lietuŠitai ekspedicijai vadovau prasidėįo iš pat ryto ir tęsė- nors buvus prie tautininkų viai smerkia komunistus.
Afitonos Smetona jąs francuząs generolas de Si iki pietą.
klerikalą valdžią.
B
Kitas dalykas> dėl kurio

rekvizavę visus Norvegijos
‘New, York
šį ir Olandijos laivus. susodii ui n. Times
suiro” «
Uvaminką
Mvn j^jyjug
Vjawivills į: r
uvainuiM paskelbė Vokietiv uamu*,
lau.
jos planą Europai reorganitamsos. Bet sužinojo apie
zuot. Tas planas esąs gautas
tai anglai ir susprogdino
iš neabejotinų šaltinių. Jo
Hitlerio visą ekspediciją.
tikslai esą tokie:
Be to, tą pačią naktį kilo
Jeigu Anglija bus sumuš baisiausia audra ir galutinai
ta. tai 1941 metų pavasarį
išblaškė
vokiečių laivus.
Hitleris žengsiąs į Balkanus
Tūkstančiai jų žuvo kanale.
ir iš tenai pulsiąs Sovietų
Žinios iš francuziškų šal
Rusiją. Jo tikslas, esąs atsta
tinių dabar sako, kad šitoj
tyti Brest-Litovsko sutartį, katastrofoj Hitleris netekęs
kuria bolševikai buvo atida tarp 50,000 ir 60,000 karei
vę Vokietijai visą Ukrainą, vių. Tai įvyko rugsėjo 16
Lenkiją ir Pabalčio valsty
naktį.
bes. Užėmęs Ukrainą ir at
Esąs Jau Amerikoj.\^
e'
atsimetė nuo
----------------Amerikos dabar negeidžia- Amerikos komunistu laikskyręs Sovietus nuo Juodos
savo valdžius ir tęsia karą
JAPONAI UŽGROBĖ
raščiai neįleidžiami LietuMums teko girdėti net iš prieš vokiečius. Jo tikslas 4 VALANDAS BOMBARJuros, jis užimsiąs visą Rytų
FRANCUZŲ INDO
DAVO BERLYNĄ
,
heta
’ von. esąs tas, kad tie laikrašketurių
atskirų
šaltiniu,
kad
Lenkiją, kurią laikinai buvo
esąs iškelti Dakaro uoste
KINIJĄ.
bet durys esančios uzdaiy- ... talnina koresnondencibuvęs Lietuvos prezidentas anglų-francuzų ekspediciją
atidavęs Stalinui, o paskui
Šio
antradienio
naktį
Antos
net komunistiškai
Šį panedėlį japonų armi Antanas Smetona atvykstąs
išvysiąs bolševikus ir iš Pa
ir užimti visą Francuzų Va glijos orlaiviai bombardavo Vei” įr “Vilniai.” gako jas iš Amerikos lietuvių kokuivl8°
baltijo. Lietuva, Latvija ir ja pradėjo veržtis į francu Amerikon. Vieni tų šaltinių karų Afriką, kad jos nepa Hitlerio sostinę ištisas 4 va- “Laisvės” galim nusiųsti po
zų
koloniją Indo-Kinijoj, sako, kad jis jau gavęs Alandas.
Visą
laiką
staugė
vieną
egzempliorį
tik
kai
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Estija, lygiai kaip visa Len
griebtų vokiečiai ar italai.
nežiūrint
kad
Amerika
juos
Berlyno
sirenos
ir
šaudė
kuriems
g
komisarams,
bet
™kad
merikos atstovybėj Berlyne
kija ir Ukraina, busiančios
Francuzų valdžia atsakė,
"egaP^°'darbiprijungtos prie Vokietijos. įspėjo nekišti tenai savo na vizą ir išvykęs Šveicarijon, kad karo prieš buvusią savo
Norvegija busianti pri gų. Francuzai nenorėjo ja- o iš tenai, turbut, per Fran- sąjungininkę Angliją ji ne
nų įsileisti ir įvyko smar- cuziją ir Ispaniją mėginsiąs
jungta prie Švedijos.
skelbsianti, bet prieš jėgą sėdėti sulindę į skiepus ir kiaš nustebau. Sakau, man ninkai gerai gyvena, jei°u
s
susikirtimas.
Du
japonų
i laivą Amerikon, vartosianti jėgą.
Olandija da šį rudenį bu
tokias slėptuves.
Hitleris tai nesuprantama. Juk jūsų jie gali automobiliais važi
orlaiviai
buvo
nušauti
žeiti gftvirtina, kad p. Smesianti formaliai inkorporuo
dabar griežia dantimis ir laikraščiai džiaugiasi Lietu- nėtis ir baliavoti. Šitokio da
mėn.
Dabar
japonai
prane-!|
ona
j
au
New
Yorke.
ta į Vokietiją.
FRANCUZAI TURĖS
siunta. Jis dabar anglams VOs prie Rusijos prijungi- lyko irgi negalima Lietuvos
M jau apgalėję francuzus.iJfe tlį^sJ Amerikon orŠveicarijos kantonai busią
BADAUTI.
atsilyginsiąs. Jis nušluosiąs mu, sveikina Staliną, skel- žmonėms parodyt, sako tas
240
francuzų
buvę
paimta
j
a
į
v
j
u
padalyti
tarp Vokietijos.
jų visą salą. Mat, vokiečiai bia savo džiaugsmo rezoliu- komunistas. Lietuvos žmo
Okupuotoj
ir
neokupuo

nelaisvėn
ir
130
užmušta.
nėms dabar esą aiškinama,
Kurie tų gandų teisingesFrancuzijos ir Italijos, atsi
toj
Francuzijoj
jau
įvesta gali Londoną bombarduoti, ciįas ir kolioja kitus laikraš- kad kapitalistiškose šalyse
žiūrint į vietos žmonių kal FAŠISTAI NUTARĖ PAmes kol kas nežinom, nes
bet anglams Berlyno bom-čius, kurie tam nepritaria.—
tai kodėl gi jūsų laikraščių daiblnmkal yra pavergti,
SIDAL1NTI AFRIKOS
nei
su pačiu Smetona, nei maisto kortelės. Be kortelių barduot nevalia.
bas.
FRlft
niekas
jau
negalės
nieko
nu

kad jie, retežiais surakinti.
Belgija busianti padalyta
KOLONIJAS.
icu J° vienminčiais jokių rysipirkti, o pagal korteles ga
,
velka
sunkų
kapitalizmo
tarp FYancuzijos ir Vokieti
Pereitą sąvaitę pas
»®turim..
še li gauti labai mažai. Vie
j'ungą ir vaitoja laukdami
jos. Bet iš Francuzijos Hit šėlinį buvo nuvykįVokieJdal®P“J°»t\aziąyimąeina
i Los
laimingos valandos,
leris atsiimsiąs Alzaciją ir tijos užsienio reikalų minis-!i®u.P*a?i®.V**! š®"1 būt, kad nam žmogui per mėnesį lei
džiama
ne
daugiau
kaip
3
j
kuomet
Stalino raudonoji
- -----  iis jau ištikrujų yra AmenLotaringiją, o Italijai fran- teris
Ribbentropas. —
Konfe
svarai
mėsos,
ketvirtdalis
I
armija
juos
“iš tos prakeik
cuzai turėsią užleisti Niceją, rencijoj dalyvavę taipgi Is kon atvykęs; o jeigu da ne
svaro
sūrio
ir
tik
apie
1
sva

tos buržuazinės vergijos išKorsiką ir Tunisiją.
panijos ir Portugalijos fa atvyko, tai gali atvykti.
laisvins.”
------Mums tuo tarpu įdomu rą ryžių. Amerikos maineRumunija ir Jugoslavija šistai. Tartasi 4 dienas. Po
rys
per
dieną
daugiau
su

TAIP
PATARIA
JUSTICI

nepriklausomoji
valstybė
Dėl to sovietiškoji ccnzubus panaikintos. Jų žemė to Mussolinio organas Ro butų žinoti, ką jis galės čia
JOS DEPARTAMENTAS. buvo sudraskyta ir padaly- ■ ra ir neįsileidžia jokių laikmis busiančios padidintos moj pranešė, kad toj konfe veikti. Kiek mums teko iš tų valgo.
Vengrija ir Bulgarija.
rencijoj nutarta po karo pa pačių šaltinių girdėti, pini DANIJOS IR SOVIETŲ Komunistai tegul sau regist ta tarp dviejų imperialisti-! raščių iš Amerikos. Dėl tos
nių agresorių—tarp Rusijos pat priežasties žmonės iš
Vokietijos generalis šta dalyt Afrikos kolonijas tarp gų p. Smetona visai neturįs.
PREKYBOS SUTARTIS.
ruojasi kaip Stalino burir Vokietijos.
Sovietų Sąjungos negali ir
bas užtikrinęs Hitlerį, kad Italijos. Vokietijos, Ispani Turto jis turėjęs, bet tai bu
dingieriai.
Nepiliečių
registracijos užsienin išvažiuoti, kad nejų armija galinti sutriuškinti jos ir Portugalijos.
Tarp Danijos ir Sovietų
vęs daugiausia nekilnoja
Dabar Jungtinėse Valsti- direktorius Earl G. Harrison pamatytų, jog kitose šalyse
Rusiją per porą sąvaičių.
mas turtas, ir jis likęs Lietu Rusijos pasirašyta nauja
iTieči registrą- apie lenkus pasakė: “Polish yra daugiau duonos, Kau
Visa kliūtis jiems esanti tik EGIPTE SUSIDARĖ NE- voje. Komunistų skleidžia prekybos sutartis. Sovietai jose eina nepiliečių
tai Anglijos galybė. Jeigu ITRALI VYRIAUSYBĖ. mi paskalai, buk Smetona pasižada pirkti Danijoj lai- cija. Daug nepiliečių yra ir aliens may register as sub- giau laisvės, pigesnės ir geAnglija bus nugalėta, tai
Pereitą sąvaitę iš Egipto bėgdamas Lietuvą apvogęs vus, Dieselio motorus, elekt- lietuvių, taigi ir jie privalo jects of Poland, not of Ger- resnės drapanos n- visi gy
Vokietija busianti išplėsta kabineto pasitraukė 4 mini ir išsivežęs “milionus dole rimus motorus, kompreso-, iki 26 gruodžio užsiregist-, many or of Russia.” Reiš- vena daug geriau, negu Ru} grynas melas. Gali- rius ir kitokias mašinas, ku- ;ruoti. Iki šiol tokie lietuviai, I kia, lenkai nepiliečiai gali sijoj, kurią valdo komunuo Baltijos iki Juodosios steriai, kad valdžia atsisako i rių,”
as daiktas, kad ko- rių rusai nemoka pasidaryti. ‘ kurie neturi Amerikos pilie- j registruotis kaip Lenkijos nistai.
Brooklynietis.
Juros.
tuojaus paskelbti Italijai mas esąs
magjnas rusjn žada lybės popierų, buvo skai- piliečiai, bet ne Vokietijos
----------------Lietuvon
karą. Italijos fašistų armija munistai patys
tomi
Lietuvos
piliečiais.
Bet
ir
ne
Rusijos.
Naciai Nuskandino įsiveržė
mokėti
danams
visokiomis
Banką
apvogę,
todėl
ir
kal

VEDĘ VYRAI NEBUSIĄ
Egipto teritorijon
dabar nepriklausomos Lie-į Lygiai tą patį jis pataria
žaliavomis,
kaip
medvilnė,
tiną
Smetoną.
Reikia
esą
NUO KARO TARNY
Laivą Su Vaikais. jau 60 mylių, bet valdžia ne neužmiršti, kad įsiveržę Lie žibalas ir tt.
tuvos valstybės jau nėra. Ją ir lietuviams daiyti. Sako:
nori
jai
priešintis.
Šią
sąvaiBOS LIUOSI.
Vieną pereitos sąvaitės tę rezignavusių ministerių tuvon, bolševikai visų pirma
sunaikino raudonoji Stalino (“It is perfectly proper to adnaktį naciški žmogžudžiai vietas užėmė kiti. Dabar vi- P™1? P™ bankų ir nęleide 172 AMERIKOS LAKŪ armija. Nepriklausomos Lie- vise Lithuanian residents in
Washingtono pranešiimu.
nuskandino anglų laivą, ku sas kabinetas pasisakė už|ni®Į(.am nel vento iš ją iš- NAI ĮSIRAŠĖ ANGLUON. tuvos valdžia jau nuversta,; the United States. who are vedę vyrai ne visi bus nuo
ris vežė apie 400 žmonių į
paliuosuoti.
Kanados žiniomis, 172 iš jos armija išsklaidyta. Lie-; not citizens of the U. S. A., konskripcijos
Tačiau
dvi nes«*
Kanadą. Submarina užpuo neitralumą.
tuvos vėliava panaikinta irto answer the registration Jeigu žmona turi kokių palė jį už 600 mylių nuo Ang stambiausios partijos minis-j ANGLIJOJ SUARDYTA lavinti Jungtinių Valstijų net Lietuvos himnas už-' ęuestion accordingly.” Rei- jamų ir gali gyventi be vyro
lakūnai įsirašė Kanadoje
nedali
6,000 FABRIKŲ.
lijos pakraščio. Laivas nu terių kabinetee nedalyvauja,
Anglijos tarnybai. Tai su drausta giedoti. Nepriklau- škia, Amerikos lietuviams, pagalbos, tai toks vyras bus
skendo per 20 minučių, nu nes nesutinka su vyriausy
Berlyno žinios sako. kad taupę Kanadai apie 4,000,- somoji musų tėvynė sunai- j kurie nėra šios šalies pilie- imamas armijon.
sinešdamas su savim 293 bės politika.
kinta, o jos žemė su gyven- čiais, visai tvarkoje yra re----------------vokiečių orlaiviai suardę
gyvybes į juros gelmes. ITALAI NUSKANDINO Anglijoj jau 6,000 fabrikų. 000. nes išlavinti vieną la tojais prijungta prie Stalino gistruotis
PADEREWSKIS
PRAŠO
Lietuvos
piliekūną kainuoja $25,000.
Tarp žuvusiųjų buvo 83 vai
ISPANŲ LAIVĄ
imperijos.
i
čiais,
taip
kaip
lenkai
gali
Nuo liepos 10 d. vokiečiai
SI AMERIKON.
kai nuo 5 iki 15 metų am
Tai
registruotis
‘
Lenkijos
pilie

Taigi
prieš
Amerikos
lie

te
Anglijon
50,600.000
nume
SUSTABDĖ KUNIGUI
Pereitą nedėldienį Ispani
Lenkų pianistas Padežiaus.
tuvius, kurie nėra šios šalies čiais.
bombų. Tos bombos COUGHLINUI RADIO
jos pakrašty italų submari svanįį bombi|.
rewskis kreipėsi į Jungtinių
Mat.
Jlat. Jungimą VąĮstiįą
-jjįį. ■ " - 4
piliečiai, dabar kilo klausi
Anglijoj
PAMOKSLUS.
na nuskandino ispanų žvejų sunaikin u s i o s
ANGLAI PALIKO 400
mas: kokios šalies piliečiais
MYLIŲ UEPSNOJAN- laivą. Iš jo įgulos išsigelbė $600,000,000 vertės maisto.
Kun. Coughlin paskelbė, jie furi registruotis?
vos ir Berlynodiktatoriams
Bet
kaip
Berlyno
melagiai
jo
tik
vienas
žmogus.
Pas

Tį KELIĄ.
Aoi
i
no) Lenkijos
JF pastoviai apsigy
kad
daugiau pamokslų
per
gali
žinoti,
kiek
jų
iš
oro
nu

...
.
r
Lietuvos
pasiuntinybė
nei
Lietuvos,
nei
kui Italijos fašistai pasitei
venti. Jis yra jau 80 metų
Pereito nedėldienio naktį sino.
radU4
,U
S
?
au
neberakysiąs.
.
Washingt
O
ne
kreipėsi
šiuo
pavergimo
kad jie padarę klaidą; mestos bombos sunaikino
ja.* „ amžiaus senelis ir dabartiGalingi žmones uždarę kiausjmu j Immigracijos iri Komunų
Anglijos orlaiviai sprogdino
Komunistai, kurie
jie manę, kaa tai anglų lai maisto?
" niu laiku gyvena šveicarijam
bumą.
—
*
-'
bombomis visą vokiečių už
Natūralizacijos Žinybą prie giasi, kad Stalinas musų tėvas.
MEKSIKOJMAISTAS.
imtą pajūrį antroj kanalo
Justicijos
Departamento.į vų šalį pavergė, gali sau už-/ J *
___________
SVEIKIAUSIS
MIESTAS.
pusėj. Roterdamas, Flish- KONFISKAVO ROTSILIš Meksikos ateina žinių,
Atsakymą gavo tokį: bet siregistruoti Justicijos Desivn vvba ,d
Voin
Stalino
VYRĄ IR
ingas. Antwerpas, Ostenkad generolo Almazano ša
DO TURTUS.
Haverhill, Mass. — Vietos kinio svetimo krašto H.:-;
(taigi n.n4on,onto
partamente
kaip
parta
PATI
NUSIŽUDĖ.
das, Dunkirkas, Boulogne ir Gen. Petaino valdžia kon lininkai tenai jau pradėjo sveikatingumo
viršininkai ir Lietuvos) pilietis gali už burdiingienai. Bet tikrieji
Galais paskendo liepsnose. fiskavo visus bankininko kelti riaušes. Jie reikalauja, sako, kad šis miestas esąs siregistruoti savo krašto pi lietuviai, kurie stoja už ne
Whitinsville, Mass.—CaPer 400 mylių liepsnavo vi Rotšildo turtus Francuzijoj. kad jų vadas Almazanas bu sveikiausis visoj Amerikoj, liečiu.
priklausomą Lietuvą, priva therine Starry pereitą sąvaisas kelias, kuriuo perskrido Rotšildas pasišalino į Ang tų pripažintas
Meksikos nes čia mažiausia žmonių
vM.^.tę čia nušovė savo vyrą ir
Toks pat klausimas yra lo registruotis kaip Liietuvos
anglų Lakūnai.
_
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KUR TAS “RUBINAS MATUSEVIČIUS”
GAVO SAVO UNIFORMĄ?

neabejoja, jis butų viskuo
' pilnai pasigyręs, butų savo
NE VISKAS PASAKYTA. tovių liniją, visi užsidarė ar
Amerikos lietuvių komu ! nuopelnus pabrėžęs. Tai pa
monikas ir kaip vienu balsu
nistų laikraščiuose paskuti prasta žmogaus natūra savo
22I-tame “Vilnies“ nu pradėjo ‘graudžius verksmus’
niais laikais labai rekla darbus kelti. Jie buvo labai
mery L. Pruseika rašo:
raliuoti.”
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“Pereitą sąvaitę vokiečiai
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“
Vilnies
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si. kad—
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tarnavęs Lietuvos armijoj.
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Kad įrodžius, jog tai ne bainistas
’
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pareiškė,
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porcijomis.
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Kad daugiau tiems “tašpasaulis imperialistinio pa
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kytojams” butų “garbės.”
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kvaišimo laiku *
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Pruseikos
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Petrauskas
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“Tai ne civilizacija, bet bar- .
, . - . .
T.
,
Lietuvoje.
lis Jurgis Petrauskas.’
tariznw. O maži lietuviški P* ,net " fak?u8’ JV! «£?■
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tiesa.
ketvirto mėnesio, ir vistiek
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kas
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Juk šitokio absurdo nėra da samdytis bernus, arba kad J. J. “Naujienose” jis rašo padarė pasakydamas, kad
remsiąs
republikono
Willir
“
trupino
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“Tas p. Rubinas Matuse
203
artilerijos
pabūklų.
“Jis pasakojo, kad yra
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552 trokų ii’ autobobilių. apdraudą ir įsteigė VVPAj Slovakiją ‘parduoti’? Ir. su darbas žemės ūky nepanai dėjęs net kariuomenėj tar asaba, dėl kurio čia tuoj rei
josi, kaip raudonoji Stalino
kia rašyti ilgiausius straips
kuri aprūpina bedarbius į prantama, yra netiesa, kad
1,560 arklių.
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sunkiais
ir
pavojingais
laikais.
Misloslavskis sušuko
O
kas
yra
tas
Willkis?
nistų laikraščiuose savo fo
trumpą
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priesaikos laužytojo ir jo razNepriklausomoj Lietuvoj no kaip yra vadinami karo Lietuvos universitetą’ ne
“Tra-ta-ta-ta!...
“
profamty
in
his
campaign
d
t
rinkimu
neleide
iam
kalba su įyškiu nelietuviš
baininkų gaujos smurtas. Du speeches” ir daro “irrespon- Slbu Si te 1 Hfe darbininkai
nariai.
galėjo nors
"I’ach-pach-pach!...”
ku akcentu, ir nedaro nedo
ir pusė miliono suomių, su sible statements.”
SL
streikuoti ir darbą nutrau
“Toliau R. M. kalbėjo, vanotinų gramatikos Jiį sin
ir butu išrinktas, nes pirma kę galėjo reikalauti žmoniš
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“Nemanau, kad reiktų Jus
Ji dalyvavo su naciška tironišku žiaurumu triuškina
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ja Nėra Joks So bolševikiška vergija. Šito kas to termino nenaudoja. mokyti, ir aš Jus nemokinu.
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kalbėti
apie
buvusi
iššluota
kartu
su
je
gyvenančius vokiečius buotės’ Lietuvoj periodą jis kas, tai tiesa. Bet už tai gi
“triuškino” ir “taškė.” Pa
“
Laisvės
”
pastogių
giria.
Rooseveltą
su
tokiais
įžeidiSmetona
ir
jo
supuvusiu
rė

nuversti
dabartinę tos res tik keliais neaiškiais žo kultūringesni žmonės neno
vyzdžiui, šių metų 67-tame
Giria
kruvinus
imperializ

mais
ir
panieka,
sumuša
jo
žimu.
Dabar
Lietuvos
darri su jais turėti nieko ben
publikos
demokratinę vy džiais peršoka
“Vilnies” numery skaitėm
mo žygius ir tuo pačiu laiku paties tvirtinimus.
Jeigu bininkai busią patys sau po- riausybe ir įsteigti “vokišką
“Tas irgi įtartina. Jei p. dra. Mes negalim būti stor>
šitokį cinizmą:
šneka, kad Stalino imperija Rooseveltas butų diktato- nai-—laimingi, laisvi “šo valstiečių koloniją.” Aštuo- R. M. taip daug Lietuvai žieviais vien dėl to, kad ko
“.. kai Raudonoji Armija su tuose žygiuose
“nedaly rius. tai VVillkie negalėtų cialistinės tvarkos” pilie- ni sąmokslininkai esą jau dirbo, net laikraščiams ben munistai
elgiasi storžie
triuškino. ’Manaerheime’ tvir- vauja!”
šitaip blaškytis.
! čiai. Taip anądien aiškino areštuoti.
dradarbiaudavo. tai niekas viškai.
Lietuvos armijoj tokių
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KAR SKAITĄ BAiO

TAS BUOMO!

KMUVH. SO. BASTO*

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Karas Afrikos Dykumose

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

Musų kolonijoj nėra su
rių diktatorių. Todėl čia ir
tarimo.
nėra reikalo karščiuotis. Ži
lengvus žiponus. Jis nurodė,
Rugsėjo 13 buvo LSS 19
Į Jau vasara praėjo ii* ru- noma, piliečiai turėtų but
kuopos susirinkimas. Daly* kaa čia turėtų delegatas įsi
apdairesni ir ant kiekvieno
maišyti
ir
reikalą
sutvarkyti.
' duo pasirodė. Žmonės ruo
vavo nemažas būrelis kuo- Delegatas pridūrė, kad kol
šiasi jau šaltam sezonui. popiergalio nesurašyti.
piečių. Taip pat lankėsi ir kišeniniai nesustos, jis tų
• Draugijų
susirinkimuose
viešnia iš Chicagos. tai p. reikalų negali sutvarkyti.
Lietuvių salė perdaug
;
jau kalbama ir svarstoma,
Mikužienė. Ji palinkėjo mu*
apleista.
Mičiulio dirbtuvė po ilgo,
. ką ir kaip veiksime ateinansų kuopai gero pasisekimo; stovėjimo pradėjo dirbti ir;
Daugelis kalba apie lietu
, čią žiemą. Visgi rankas su
nors ji nesanti LSS narė, bet darbo kol kas turi. Kišenių ’
sidėjus negalima laukti, nes vių salę. Vieni nori kaip
LSS organizacija gana do dėjikai buvo sustoję čielą
jkas perilgai laukia, tas retai nors pabaigti skolas mokėti.
misi.
sąvaitę ir jie šiek tiek gavo
; ko ir tesulaukia. Dabarti- Kiti gi norėtų matyti Lietu
Kuopa nutarė šį i*udenį pridėti daugiau mokesties.
Į niais laikais visi turi eiti ir vių salę amžinai palaidotą.
surengti LSS 35 metų gyva
Šimaičio čėrmonas nuro
vimo jubilėjinj bankietą ir
ko reikia jieškoti, o ne lauk Na, ir taip sau tos kalbos ei
ti. Pereitą vasarą buvo labai na. o salė vis stovi ant tos
bankieto išvakarėse suruošti dinėjo. kad pas juos yra
bloga parengimams. Iš pra pačios vietos. Tačiau reikia
prakalbas. Tam darbui iš- dviejų firmų darbo. Darbo
i inkta komisija: St. Straz yra gana daug. Ant naujos
džių buvo šaltas oras. o pas pažymėti, kad jau mažiau
das. W. Balvočius, A. Žilin firmos darbdavys skundžia
kiau lietus daug piknikų ir lietuvių ją belanko. Gal to
skas, B. Spudienė ir M. si ; sako negalįs mokėti tų. i
išvažiavimų sugadino. Tas dėl, kad nėra patogumų ir
pačių
algų,
nes
darbas
esąs
Strazdienė. Visi kuopiečiai
pridarė draugijoms išlaidų. trūksta švarumo. Nežinia
Kurios turėjo daržus išnuo kodėl valdyba nepasiiupina
pageidavo, kad į vakarienės pigus. Bet jis (čėrmonas)
mavusios, turėjo nemaža ją daugiau apšvarinti. Da
ir prakalbų komisiją apsi pasakęs, kad nuolaidų šiuo
nuostolių, žodžiu sakant, bar kambariuose, kur drau
imtų J. Glaveckas ir P. Tiš laiku nebus ir dabar darb
davys
daugiau
jo
netrukdo.
j
pereita vasara draugijoms gijos laiko susirinkimus,
kus. Bet jie neapsiėmė. Ži
sėsdamas ant kėdės turi ge
buvo nuostolinga.
noma. kurie apsiėmė suruoš
Šimėno dirbtuvėje darbo
ti tokius svarbius parengi Unkšta. Kiek seniau jiems:
Bet ką darysime ateinan rai apsižiūrėti, nes kitaip
mus, savo darbą atliks irgi davė J. Freedmonas darbo, į
čią žiemą? Visgi reikia vei drapanas reikės valyti. Dėl
gerai.
bet dabar neduoda. Kaip
kti. Reikia traukti lietuvius to daugelis į Lietuvių salę ir
Iš industrijinio kuopos bus Šimėno dirbtuvėje to
į didesnį vieningumą, ypač nežiūri.
• • •■; •
komiteto šiuo kartu raporto liau. sunku pasakyti. Esadabartiniu laiku, kada Lie
8p-nebuvo, nes pats komitetas • muoju laiku, tai tikras netuva pateko po svetimu jun Laikas pagalvoti apie pre
:
T
;
r"
zidento rinkimus.
kol kas posėdžių nelaikė, darbas.
.
•. .
gu. Dabar mums reikia dau
\ < V : • « ' all
Bet kiek teko išgirsti iš sek
Šalaviejaus dirbtuvės čėr
giau spiestis i vienybę. O su
a j|a '■/aaa
Prezidento rinkimai jau
retoriaus. jie posėdžius tuo- monas J. Yasaitis priminė, į
sirinkti galima tik lietuviu artinasi, o ką mes lietuviai
jau pradės laikyti ir ateity-; kad pas juos jau dirbama;
šiame vaizdelyje matom Libijos čiabuvių raitelius, kurie italams vadovaujant puola
parengimuose. Todėl rengė-įdarome? Ar veikiame, kad
-•
- in- pirma jie kentė didelį ne
je duos pranešimus
anglus.
jai turi pasirūpinti, kad pa- išrinkus Rooseveltą dar viedustrinės veiklos.
darbą. Darbininkai taip sa
rengimai butų Įvairus irįnam terminui? Mes matovęs gana gražiai sutinka. nežino, kad rjA poryt tokia WATERBURIO LIETUVIŲ REZOUUCl- trauktų publiką, kad žmo- me, ką republikonų kandiIš kriaučių dirbtuvių pirmi- Darbdaviai algas darbinin biznierius, kuns juos dabar
7
gus atėjęs turėtų kuo pasi-į datas daro: skleidžia biauninku susirinkimo.
kams išmoka laiku ir gerai. remia, gali but paskelbtas
JA DEL LIETUVOS PAVERGIMO. džiaugti.
riausius melus. Jis net drįsRugsėjo 13 buvo kriaučių
d,arbo bu>k,dau‘ “vagimi,” “žuliku” ir kiGaila. net ir nemalonu ta sakyti, kad Rooseveltas
54 skyriaus dirbtuvių
gw«. ta. butų gera dirbtuve, taip.
Wsterbury, Conn.
Į rai and other Įmes of human kalbėti apie savo kolonijos padėjęs “parduoti” čekų
Užėmus
--------- rusams Lietuvą.
Waterburio lietuvių masi-; endeayor, and the Republic, lietuvių nesutarimą. Mesį tautą Hitleriui. Čia jau daumonų (pirmininkų) susirinMatulio čėrmonas pranekimas. Dalyvavo beveik visi ša, kad jų dirbtuvėje darbo vienas tų brooklyniečių, ku ufs susirinkimas, kur daly-|of Llllhua.nia and its people matome iš spaudos, kad ki-įgiau negu melas. Roosevelčėrmonai ir komisijos na- kol kas yra užtektinai. Ma rie dabar areštuoti, rašė iš vavo apie 2,000 žmoniu. were
enJoy de'i tose kolonijose i parengi-: tas siuntė Hitleriui net protūlis dažnai susivaidina su Kauno: “Manome, kad mu- rugsėjo 1 dieną priėmė pro- m^ratlc nberties, progress mus publįkos atsilanko po testo telegramas dėl Cekoriai. štai jų pranešimai:
n^kzo’ bendrovė bos
u.o testo
. _ . rezoliuciją
—
T. .  and prospenty, being at:tukstanti j,- daugiau. O nas slovakuos pagrobimo, o redarbininkais, bet kol kas sų ‘'Drobės
dėl Lietu
peące with all its neighbors „S publika aSko tiktai publikonų kandidatas drisAtkočaičio dirbtuvės čėr
pavyksta nesmagumus gra suvalstybinta. Tiek to. Juk i vos paveigimo. Rezoliucija
monas pranešė, kad jie turi žumu likviduoti. Kas liečia
-..................................
tik kaipr kada _
bu- ,ta i.viešai .sakyti,
Roosevisgi mes esame jos savuiin- ■ buvo parašyta anglų kalba and all the nations of the dėsėtkais.
- - čekus
- , kadparduo«
labai
prastą
sezoną.
Kaip
boi
rrol
nroncimn
maiv
ziivRf'U
•
•
. _
v
• •
tt
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na vienas-antras šimtas.
Tai . veltas
padėjo
iShaitre navairiniu švarku algas’ toi
vieną ^vai-ikai. gal gausime nors dubti į. nusiųsta Jungtinių Vaisti woi ld; and
ni?JT
lieka pas
pmigais įsteigtam
įsteigtam fab-.iu
pas darbdavį,
darbdavį o už savo pinigais
Whereas, the present im- jau tikrai sarmata tokiai di- ti! Taigi mes lietuviai atjų vvriausvbei
vyriausybei, Lietuvos
Lietuvos napa
siuvimą, tai iki šiol dar nerike.
Juk
mes
Amerikoje
siuntiniui Washingtone ir perialistic government of j delei lietuvių kolonijai. Iš buskime ir stokime į darbą,
pradėjo dirbti. O dabar- sa; a" Yuškevičiaus dirbtuvėje
dirbome kaip mulai, taupė Rusijos ambasadai.
the Union of Communist to jau kožnas gali suprasti, kad Rooseveltą palaikyti.
ko čėrmonas, musų dirbtuve d
nenprdauff- dar- me centus ir parvykę Lietu
Soviet
Republics. without kad pas mus nėra vieningu- Palaikyti žmogų, kuris stoJi skamba taip:
‘Drobės’
bininkai dirba po tris-ketu- von užsidėjome
any cause or provocation on' mo. O rengėjams išlaidos ją už. darbo žmones ir priediabuzių siuvimo. Tas, zmodjenas Darbas sunkus, bendrovę. Bet mes darbo
Resolution.
the part of Lithuania. but' susidaro nemažos. Salės šinasi mažųjų tautų paverma, palies dirbtuvę. Nes narbdaws aitras išmoka nebijome ir jeigu mus nesu.
.........................................
.....
. ..............
1. ___
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1____
_
* kuris
užtarė ir už Lien
.
e
8U
?
i
At
a
Convention
of
Ameretying
pūrely
on the
brute‘_________________
nuoma, muzikantai,
garsinigimui,
ki
prie militanškų drabužių j iR ir^ek jo darbininkai
dės į kalėjimus, mes dirbti į rjcan Cjtizens of Lithuanian s*rength of 180 millions of mai ir kiti dalykai reikalau- tuv3- Jęi žmogus išlaiko sanereikia rankinių knaucm ir
J
ji-------1- ---------v ja
Draugijų komisijos vo žodį per dviejų terminų
birth rStašcUonr’heTd ai iz.*s-------servile
people,
encroachprosmmkų.
Kuri tie
Rį
auba turi
• i •
-j-* dariuluauua
lun gražią
ui azia ir
ii ruirui- eaaiirc
esame uaiuu
darbo žmones. Bet >
------ed upon Lithuania, abolishdžiaugiasi, kad nors išlaidas tarnybą, tai galima pasitikėSMnXia.Je 83 ••5SSE»
Lithuanian* Park, on the Ist ed .its goyenunent and insti padengia.
ti, kad išlaikys ir per trečią
Dėl šitokios padėties ga-viVj?*'!me
,
.
.•.
darbo. Jie siuva moteriškus ie jau sėdi Kauno kalėjime day of September 1940, tuUons-P'aceį a puppet goArmakausko dirbtuve po žiuponiukus; kainos ant jų ;aip “vagys,” kaip “fcnmi- under the auspices of the vemment, and1 by force of jjma kaltinti vadus.kurie suiet^i padekime
ilgų stovėjimų gavo naujos tjek žemos, kad unija net atdemokra- Waterbury
Lithuanian
In—
arms enslaved 3 million .Valdė mus i visokias narti- Palaikyti demokratiją Ame
GaIim’ pokyti?kad "k°i; Užtarkime už paverg
firmos darbo. Apart vyriškų gigais nustatyti atlyginimą tija dabartinėje Lietuvoje. de n(jent poytical Club, Lithuaniąns, abolished Lithziponų, pas Armakauską ug jy siuvimą.
Vytautas
v—— Katilius.
f—'“ ov£ 2.000 persons partiei- uania’s independence and kas
-keli
- žmonės, tai vis kotauta® «„ P^identu
siuva ir motenskus drabu
kia
nors
organizacija.
ŽmoRooseveltu
pnesaky.
incorporated
the
Lithuan
pating, the following resožius. Algos mažos. Darbi-; Brooklyniečiai areštuoti
NAUJA LIAUDIES
Jonas Jarus.
i lution was unanimously nian Republic against the nės suskirstyti ir nebežino
ninkai kiek gali moka į uni
Lietuvoje.
will
of
the
people
into
the
DAINUŠKA.
adopted:—
kur jie priklauso.
ją duokles, dešimtį nuošim
Soviet
Union;
Butu labai mažus dalyKARO AMERIKOJ
1920
metais
keliatas
broo(Aukoju “Laisvės” ir "Vilnies"
čio nuo uždarbio.
Whereas. the Lithuanian
ka^ jeigu ateityje musų kt BUSIĄ SUNKUS LAIKAI,
komisarams.)
Therefore be it resolved;
Diržio dirbtuvėje darbo k!.vn>eęiV ?“d«i<>
Nation, one of the most anThat
we protest, with all lonijos lietuviai sueitų į benyra. Valgas tik su kontrak- "lua 1 Lietuvos ‘Drobes
šiandien Amerikos fabricient ethnological entities
Tri derevni,
the ardor and force of free drą veikimą. Nežiūrint kas kai ūžia, gamindami karui
torium, kad jis nemoka dar- hęndiovę Kaune. Tarpe suEurope, after centuries of
dva siela;
bininkams už darbą tol. kol deJusl« “v» centus yra šie
^bppression and persecution people. enjoying the bene- kokių politiškų pakraipų, ginklus ir amuniciją. Gauna
vosiem
dievok,
Šimaitis,
nepabaigiamas lotini. Tan- asmenys: Juozas Slma
by the neighboring imperia- fits and liberties of the de- kad tik remtų visus lietuvių darbo miestu darbininkai
odin ja,
of the United parengimus, remtų lietuvių ir farmeriai gali parduoti
buvęs
kriaučių
kontraktokiai būna lote po kelis šim
listic uiations, regained its mocracy
Kuda dieVki, tuda ja.
States,
against
the enslave- veikimą tautos gerovei. Nie- savo produktus neprastomis
rius;
Jurgis
Garšva,
grabotus žiponų, ir jeigu tu nepa
national independence as a
ment
of
the
land
and people kas dar negali pasakyti, kas kainomis. Bet po karo ateis
riaus
Garšvos
broly
s;
Jurgis
Dievki
v
lies
—
baigei desėtko-kito, tai mo
result of the finai outcome
buvęs kriaučių ja za nimi;
kėti negausi. O žmonės dir- Šiugžda,
of the World War, the no- of our origin or that of our pasauly ištiks. Lietuviai dar nedarbas ir krizis visiems,
—Lithuania, and gali nepriklausomybę at- Ir jei Amerikoj bus republibę sąvaitę, nori gaut užmo- kontraktorius; Antanas Sla- dievki sieli,
ble principle of selfdetermi- forefathers
JV1
i
ja
s
nimi
—
kZsfi
nes
nr£rvvenimšs
viekas,
buvęs
Brooklyno
resgauti. bet tam reikalinga konų valdžia, tai pasikartos
kestį,
nes pragyvenimas
,
nation for all nations protaurancikas:
Pranas
Štnrazgovarivaju...
vienybė ir išeivijoj.
Hooverio laikai, kada užsibrangus, visiems pinigo reimulgated by the American •
kja
mas, , taip sau pasiturintis
ffovpmmpnt and adontpd ^terln? thls Protest against
--------dalė beveik visi bankai, kaMenia solnce
Kaspersko dirbtuvėj dar- brooklynietis. Visi jie gerai
by the Powers at Ule Treaty
ne grieiot—
Triukšmas dėl komunistų da žmonės neteko visų savo
nf
VproflilU®barborous acts of the rulers
bo yra pakankamai. Pirbi’ooklymečiams
nad golovuškoj
peticijų.
sutaupų ir net pastogių. Taiot versanies,
of Soviet Union, as an inmiau buvo nesmagumo su ^aiP nJ?t.1 asJnenyj- Dabar tuman.
...
.
j
1
v
j
gi. kad tas neatsitiktų iš'
Whereas, the mdepen- gult to civiHzation, that this
algomis, bet dabar tie reika- į«.. l»M«mi. užkulisiniais
Vietos
spauda
kelia
daug
atėjus prezidento
dence of the Lithuanian na- re®oiution be published in triukšmo iškeldama vardus naujo
Menia dievki
lai pasitaisė. Darbininkai keliaisgavo žinią, kad visi
tion was recognized by.Jhe tke American and Lithua- tų asmenų, kurie yra pasira rinkimams žmones turėtu
tarp savęs sutinka ir moka }le,arestuo>i naujosios Pa ne liubiat—
Govemment of the United njan
an(j copies there- šę ant peticijų už komunis balsuoti už Rooseveltą ir jo
pereda
iredamsia,
po kiek gali unijos duokles.
partiją. Taip sako Henry A.
States
and
other
Nations
of
of
to theFstate 1*.
babki, vam.
tų
kandidatus
pereitose
noWallace. buvę* agrikultūros
the world, and was conKarvelio dirbtuvėje dar- ma. A. Bimba per “Laisvę”
Ech. kuril,
departamento sekreto) ius.
bo yra. Darbdavys nesutin- išvadino juos “vagimis” ir
kuril machorkų,
ka su dirbtuvės čėrmonu. “sukčiais.” Argi jau ant tiek
da sieičas—
NUVAŽIAVO NUO
Tri' lica and
Ambassy of,U komunistinio judėjimo
Kuris jų kaltesnis, sunku su- tie žmonės
sudumavojo,
prostoj tabak.
TILTO.
riSv ^LJri^l^nU. S. S. R., and
I rėmėjais. Bet neg-alima sažinoti. Bet jie vaidinasi ga- kad nuo savęs pradėjo
dūly ąfurmed m 1920,
k* ;♦
1
J v.,a
pasirašę ant Claremont, N. H.—Perei
na tankiai ir net buvo lokalo, vogti?
Ech. tiubil,
pildomojoje taryboje. Kaip
visų areštuotų žmonių
liubil devčionku,
komunizmą. to penktadienio naktį čia
ten jų reikalą išrišo, komisi- rekordas Brooklyne gana
da siričas to—
mažai tega- nuvažiavo nuo tilto automostaiych bab.
jos naiys nesužinojo. Bet po geras. Jie nekartą išmesdaindependence sident of the United States,' Ii paskaityti ir jie nepatėmi- bilis su dviem vyrais. Mašito čėrmonas pareiškęs, kad yo dolerį kitą ir komunis(Šitą dainušką mums pri- through
superhuman ef- and the State Department ja ant ko pasirašo. Kada na nulaužė tilto atramas ir
šauks dirbtuvės darbininkų tams, kuomet tie aukų kau* siuntė vienas draugas iš forts, after the terrible de- of the United States oiipn
of prie jų prieina kaimynas ar- nudardėjo 40 pėdų žemyn
susirinkimą ir rezignuos iš tindavo. 0 Bimba dabar Norwood Park, III.)
vastations of the World America, for the refusal toiba draugas ir prašo pasira- ant akmenų. Abudu vyrai
čėrmonystės.
į tuos žmones kolioja “vagiWar, and invasions of Im- recognize the annexation of šyti už tūlą kandidatą, tai užsimušė. Policija nustatė,
Lapašausko dirbtuvės ko- mis!” Šį faktą turėtų įsidė- natLTS 8UVAIMUOTOJA8.
perial Russian, German, the Republic of Lithuania, i jie ir pasirašo, visai nesu- kad vienas jų vadinosi John
Vieno veiksmo Komedija. Patart
misijos narys sakė. kad jie; mėti musų biznieriai, kurie m.
prasdami, kad rašosi už ko- Golinski, o antras—(Joseph
Koalas. Gana jvokingas veika White Russian and Bolshe- into the U. S. S. R.
darbo turi, nors ir ne per ir dabar nesidrovi savo ap- las. Daųvanią f mortrys ir d vyrai. vik armies, suceeded in remunistus.
O seniau ir komu- Stankevricz, abudu jie iš
President:
KUNIGO MEILI. Vieno veiksnio Kodaug. Darbdavys turi ginčų garsinimus dėti į komunistų mediją.
Thoanas
Matas.
building
the
land
and
made
nizmas
nebuvo
taip baisiai Springfieldo. Vt.
SprenPsraM Ben. Ramins. Jookiasu kišenių dėjikais, nes jiem
us. Daugelis ir damagnificent progress in all
Secretary:
piešiamas. pakol komunis- dziant iš pavardžių, jie ga
darbas apsunkintas, o už-i bar duoda jiems aukų. Jie ,,ur"1’
economic, m
trial. cultutai taip atvirai nerėmė žiau- Įėjo but lenkai ar lietuviai.
1

Iš LSS 19 kp. susirinkimo. mokesnis tas pats, kaip ir už
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KAS TIE BALKANAI?

j, čemogoriją ir kitas. Iš
Kas yra tie Balkanai? Ko ! to, palikta Turkijai (Make
įjos gavo dar dalį
dėl nuolat ten kunkuliuoja donija). Rytų Rumeliją ir
Tuo budu
ir verda nesantaika? Čia Dobrudža gavo autonomijas Makedonijos.
prieškarinė
Serbija
buvo tik
I
(Turkijos
globoj).
Tuo
bu

Klaipėdos krašte Hitleris kad Rusijoj labai puiku, nors trumpai peržvelgsime
dalina medalius ir kryžius taip, kaip “rojuje.” ir perša Balkanų valstybių istoriją du Berlyno kongresas Bal nykštukas prieš naująją Ju
daugvaikėms
molinoms, visiems
lietuviams, kad (bent paskutiniuoju laiku) kanuose pasėjo didžiausią goslaviją.
Bet užtat -naujojoj Jugo
dziaugtusiUetuvoj
tokia tvarka.
ku- ir jų tarpusavius santykius. nesantaiką: Bulgarija jau
Nep.oUujanttems zmone- irf
kdoma
slavijoj yra didžiausias tau
tėsi
nuskriausta
(atimta
iš
Balkanais vadinasi ne ku
liams duoda bevertę ziban*,
.. .
. .
ri nors valstybė, bet pusiasa jos Makedonija ir Dobru- tų mišmys: be. pačią serbą,
dža). nebuvo patenkintos ir kurių nėra nei 5 milijonų (iš
f*
J
J
•
1 i su ašaromis akyse apie bau- lis Pietų Europoj, kur yra
15 milionų gyventojų), Ju
ana dar daugiau vaiky tu- džiavos laikus ir džiaugėsi. keliatas nedidelių valstybių, kitos tautos.
goslavijoj
yra kroatų (apie
rėti. Bet žibančiu medaliu kad tie laikai jau praėjo, o butent: Albanija, Bulgarija,
Dobrudža buvo Bulgari
4 milionai)', slovėnų (apie 1
ai* kryžiumi nepasotinsi nei lietuviški Rusijos* agentai Graikija, Jugoslavija ir da jos ramstis rytuose: čia gy milionaš), po keliatą šimtų
vaiky, nei jy alkanos mo giria ir perša mums naują lis Rumunijos. Kraštas kal veno 47 nuoš. bulgarų. 34.8 tūkstančių bulgarų, vokie
baudžiavą. Į peklą su jusu nuotas. turtingas minera nuoš. turku, 2 nuoš. rumunų
tinos.
čių, rumunų, vengrų, turką,
“rojum”!
Kūjų Vincas. lais, žibalo šaltiniais ir ki ir kitų. Makedoniečiai kelia
žydų,
albanų, graikų, Dal
tais gamtos turtais.
tą kartų darė aršius sukili
Tame pat Klaipėdos kraš
matijos italų ir kitų.
Senovės laikais Balkanai mus, norėdami prisijungti
te areštuoja ir baudžia žmo Paslaptinga Sodyba
Rumunija po didžiojo ka
priklausė Bizantijos imperi prie Bulgarijos. Turkai var
nes. kurie be Hitlerio leidi
tojo
griežčiausias
priemo

ro
taip pat daugiau kaip dvi
Pietį Meksikos jai (Graikijai). Tautų kilno
mo pasipiauna paršą ir pa
jimosi laikotarpy per Balka nes: žudynes, kaimų sude gubai padidėjo. Iš Vengri
sigamina sau ir vaikams
Giriose.
nus praėjo įvairios laukinės ginimus ir kita. Žymiausias jos buvo prijungta Transylkąsnf maisto. Na, ir su
Prieš kiek laiko Meksiko tautos (ostgotai. vestgotai, sukilimas buvo 1903 metais. vanija — Bukovina. Banato
prask tokią “tvarką”: Čia
tave ragina: veisk vaikui je buvo susektas keistai hunai ir kt), palikdamos Prieš 26 tuksiančius sukilė dalis ir Semigradiia. Iš Sov.
čia savus pėdsakus. Žlugus lių turkai sut. a kė 300 tūks Rusijos, pasinaudojusi jos
kuo daugiausia, kad butų reiškinys.
tančių kariuor enės. įvyko suirute, 1918 m. pradžioj
daugiau tėvynės gynėjų, o
Piety Meksikoje įvyko Bizantijos imperijai, visi daug mūšių. Bet sukilimas Rumunija prisijungė Besa
čia juos sodina kalėjiman, žemės drebėjimas, ir po to į Balkanai atiteko Otomanų
buvo numalšintas. Sudegin rabiją. Tuo budu Rumunija
kad nori pavalgyt. Nema Oračo miestą
prisirinko imperijai — Turkijai. Žiau ta 12,500 namų, 71.000 gy pasidarė taip pat marga tau
nau, kad dauguma vokiečių daugybė pabėgėlių. Tarp jy rus buvo turkų viešpatavi
yra patenkinti tokia “tvar buvo dvi indėny šeimos, ku mas Balkanuose: pavergtų ventojų pasiliko be pasto tiniu atžvilgiu.
Graikijai po didžiojo ka
ka” ir kad jie noriai eity rios visiems krito į akis. nes jų tautų persekiojimas, di gės. apie 5,000 gyventojų iš
plauta, o 36,000 pabėgo į ro buvo prijungta daug že
ginti ją.
visi jy nariai buvo akli. Vie delė priespauda. Mažos Bal Bulgariją. Ėmė gręsti Tur- mių iš Turkijos (net pačioj
nas to miesto akių gydyto- kanų tautos iš turkų val kijos-Bulgarijos karas, ta Mažojoj Azijoj). Turkai,
Lietuvių tarpe buvo ir yra i jas, žinomas tos srities spe džios pačios negali išsilais
didžiosioms negalėdami bepakęsti to
tokių sutvėrimą, kurie sięi- cialistas, susidomėjo tų sei vinti: Otomanų valstybė di čiau įsikišus
lę agitavo ir visaip stengėsi j mų aklumo priežastimi ir delė. galinga, turkai veržia valstybėms, prie karo nebu kios padėties, 1923 m. pra
—Tegul bus pagarbintas, tokį pasišventimą duot jam Lietuvą prijungti prie Rusi- besiteiraudamas didžiai nu si net toliau į Vakarus. Tik vo prieita. 1907 metais Ma dėjo karą su Graikija ir lai
vaike!
medalį?
jos. Taip, mažai valstybei stebo, kai jam pasakė, kad tai jungtinės austrų, vengrų, kedonijoj vėl įvyksta dideli mėjo. Taip nuo Graikijos
tačiau visi buvo atimta tai, kas jai bu
—I^abas, tėve! Tai tu da
—Išrodo, tėve, kad tu jau turėti užvėją už didelės Pietų Meksikoje yra ištisa lenkų ir kt. jėgos sulaikė bruzdėjimai,
vo priskirta po didžiojo ka
nepabėgai?
pradedi politika indomauti. valstybės nugaros butų ne- sodyba, kurios visi gyvento- prie Vienos turkų verži bruzdėjimai nuslopinami.
. —O kodėl tu, Maike. ro- , .“Tvaike, as senas politi blogas daiktas, bet tik ne jai — indėnai — yra akli. mąsi.
1908 m. spalių 5 d. Bul ro. Visi graikai, gyvenę Tur
kuoji. kad aš turėčiau bėgti? kiens. Kai buvau jaunesnis, prie tokios, kuri praktikuo- įr tai akli ne tik dabartinė"
Aštuonioliktame amžiuje garija pasiskelbė visiškai kijoj, turėjo išsikraustyti ’ į
—žmonės kalba, kad tu tai ne.?\lenllan^, bedle’ ja baudžiavą. Juk Rusijos kartos žmonės, bet buvo ne- Austro-Vengrijai kai kurį laisva nuo Turkijos. Tuojau Graikiją, o turkai iš Graiki
konšHiipcijos nusigandai.
yiams išdaužiau. Ale vieno dabartinė tvarka, tai niekas regiai ir jy tėvai, ir bočiai, laiką buvo pavykę atimti iš po to Austrija okupavo Bos jos—į Turkiją.
_ : *
,
... daikto tai as da nežinau, daugiau, kaip baudžiava, kiek tik atmenama.
Tokia yra maždaug Bal
Turkijos
Serbiją, tačiau niją ir Hercogoviną. Rusija,
—Tui bobų plot Ros, Mui*
kanų
tautą istorija (pasku
greitai
turkai
serbus
vėl
pa

Francuzija. Anglija, Turki
ke. Juk žinai, kad aš jau x __ jęo tajp?
vuka&kuris daaX^eno°bauTasai ^d>lojas aPie tei
tiniųjų
laikų). Kaip mato
sigrobė.
ja ir kitos valrtvbės protes
persenas tai manęs į yaiską
_Kodėl žmonės dabar vuka., Ru»k da gyveno bau pranešė vienam universiteme,
vienos
valstybės yra
1804 metais Serbijoj įvy tuoja, bet tai nieko nepade
neims. O jeigu ir imtų, tai pradėjo komunistus vadinti dziavos laikais, pasakodavo f.:
tuos laikus. Dabar ir
™ . .
. . ,
ko sukilimas prieš turkus da. . Tuomet Rusija,. užkirsti “prisisotinusios” kitų sąvyčių generolas nuo tokios «penįctaj.ojajsr» Mudu su apie
pačios Rusijos laikraščiuose:
^uvo sudalyta ko- (vadovavo Kara Georgas). Austrijos brovimuisi kelią, skaiton; užtat kai kurios
sluzbos nebegs. Tik Bimbos zakristijonu buvom net nu- atspindi lygiai tokia pat
taranuosUibiamreisjaučiasi nuskl iaustos.
pakalemja lenda, į surpaianę jy mjtingo pažiūrėti. tvarka, kaio anų laikų biu- kul‘ul .^inti. Komisijos Serbija buvo paskelbta ne pradėjo organizuoti Balka
priklausoma valstybė ir to nų valstybių santarvę. Pa
Pes* vt
. i '
bet su penkiom kojom nei džiava. Anais baudžiavos narais į tą vietovę apsiėmė kia išbuvo iki 1813 metų: galiau 1912 m. Balkanų val DH Karo Italai Pasi
. ^a* tai
tu, teve. pe- vjeno tenai nesimatė. O gal laikais ūkininkai negalėjo nuvesti tų dviejų seimų nu
reitą sąvaitę buvai, jeigu tenai buvo ne regli komu- turėti nuosavos žemės ii nal- “ok?t,S'* P«>»«o™* tais metais buvo nužudytas stybių santarvė sudaroma.
liki Be Kelinių.
Kara Georgas, ir Serbija Ją sudarė Bulgarija, Serbija
mekur nebėgai?
nistai?
nieko vertingesnio; jie tik'^P^Vfa^^a1 stebėjosi,. kad vėl atiteko Turkijai. Bet jau ir Graikija. Po sąjungos su ’lš Romos pranešama, kad
~^s* Maike’ Bruklyne —-pas pavadinimas jiems turėjo kasdien eiti j dvarus ! « »**'«« vad?v?‘ ^aclal ap
1814 m. vėl įvyko sukilimas, darymo tos trys valstybės Mussolinio valdžia pradėjo
buvau.
duotas juokais, tėve.
dirbti “lažų” ir už tai gau- įt1,kett,nal.Vknal
"Py vadovaujamas M. Obreno- tuojau paskelbė karą Turki vajų prieš ilgas vyrų keli
~Ve kad tu ir eekavas
~Na* Ui denkiu> Maik«’ davo kelis svaras gradų ar-, kl^?>aai juos vede painiais
vičiaus, ir Serbija vėl atga jai. Kare daugiausia nusi nes. Fašistų spauda, radijas
Vi^noriltaot. “ka'aS- kad išklumočijai.
1 ba nieko. Taip ir laba? Ru-I £“!kll Meksikos g*™! tavo laisvę (nors dalinai vis pelnė Bulgarija: ties Kima- ir kalbėtojai aiškina žmo
sijoj; žmonės turi kas- k*18- Pagaliau, prasiskverbę dėlto buvo turkų priklauso novu ir Ku-Kirisi buvo su nėms. kad ilgom kiškom ke
dien eiti j Stalino dvarus ir i
į,e , p5slekc
triuškinta Turkijos kariuo linės vyrams visai nereika
tenai kokiais blogais tiks- CaUtOrmjOJ SuimtūS už savo darbų gauna kiek Tiltepes kaimų, kui įame gy- mybėje).
menė.
Balkanai iš turkų lingos. Šita mada esanti ne
Išsivadavus serbams, ir
«
lais. kad sarmatiniesi pasa
j
’
vena Lakandono gimines
‘
Kidnaperis
”
jungo
buvo
galutinai išva tik nepraktiška, bet ir nuo
kitos Balkanų tautos pradė
kyt?
*
, *, u j-; indėnai.
jo siekti laisvės. Čia joms duoti. Rumeliją, dabartinė stolinga, nes suvartojanti
Anų laikų baudžiavos po-! w , .. . . .
, ,
Hillsborough • miestely,
—Na, jeigu jau tu taip
Rumunija, gauna visišką daug materijos be reikalo.
nai
duodavo
ūkininkui
skly;.
Mokslininkai,
patekę
i
kalbi, tai galiu pasakyt Va Californijoj, pereitą sąvaitę pelį žemės pasistatyti lindy- kaimą lssyk taresj busią pa- padėjo didžiosios Europos laisvę.
Geriausios kelinės esančios
valstybės, o ypač Rusija
buvo pagrobtas nesenai iš
žiavau Smetoną pasitikti.
nėlę;
o
jeigu
ponui
tos
lin-tekę
1
"oraialių
žmonių
gvBulgarija tikėjosi sujung trumpučios, aukščiau kelių.
(Rusija norėjo tapti mažųjų
Francuzijos atvykusio di
—Ar jau Hitleris jį pa džiūno Marc’o de Tristan’o dvnės “savininkas” dėl ko venamą
vietovę
;
čia
žmonės
venama vietove: cla zmone’ Balkanų slavų tautų globėja ti c avo žemes. Tačiau kai Marškiniai ilgom rankovėm
leido?
gyveno,
vaikščiojo ir dirbo, ir svajojo iš turkų pasigrob kurių žemių panoro ir Ser taipgi nuostolingi. Ranko
Tu„*u
— 3 metų amžiaus vaikas. nors nepatiko, tai ponas jį
. .TIsiO7°; ¥aJke’ kad Pa‘ “Kidnaperis” pagrobė jį iš išmetė, o lindynę davė ki pažiūrėti, normaliai, kaip ir ti Konstantinopolį).
bija bei Graikija. Ir taip bu vės nereikalingos ir nereika
visi
sveiki
žmonės.
lingos apykaklės; iš užpa
leido. ZaKi istijonas gavo aukias ranku itraukė i auto- tam.
1828 metais prasideda vę santarvininkai susivaidi
paviestką. kad Smetona jau
t*i* •
f-;
Taip dabar ir Rusijos “roTačiau iš arčiau pasižiu- graikų sukilimas. Jį pare ja tarp savęs. Serbai su grai kalio ir priešakio marški
I^^^Snuofbuvo
juje”: davė tau sklypuką, o rėjus tuoj paaiškėjo visas mia Vakarą valstybės, ypač kais susitaria ir paskelbia niai turi but iškirpti raidės
užėjo komisaro nemalonė, padėties liūdnumas: plačio-j Rusija, kuri į sukilimą atvi Bulgarijai karą. Prie serbų V pavidalu. Kaklaraiščius
tai tave išvarė ir įleido kitą.' se kaimo gatvėse žaiaė vai-! rai įsimaišo. Turkai lieka ir graikų prisideda ir rumu reikia visai panaikinti.
Per amžius pripratę prie
nai. įvyksta antrasis Balka
Oficialinė Sovietų Są- kai, kurių akučių lėlytės bu-;
kad®
X HekS’ k«i-kad tikat^,-us Wva ir jungos telegramų agentūra vo visiškai pabalusios: jie j nugalėti ir Graikija paskel nų karas (1912 m.).
ilgų
kelinių ir čielų marški
biama nepriklausoma vals
kad n man gale;
galės kiek is- sveiką savo kudik| Tačiau “Tass” patiekia takių žinių buvo akli ir tik rankutėmis i
Bulgarija tikėjosi gauti nių, italai nelabai nori šitai
tybė. Serbai gauna beveik
mesti.
apie
“
sovchožus
”
ir
“
kolapsigraibydami
stypčiojo)
grobikas paklydo Califomipagalbos iš Rusijos, bet jos naujai “karo madai” pritar
visišką laisvę.
—O ką jis čia veiks?
ti. Jie sako, kad trumpas ke
jos kalnuose ir atsidūrė net chozus.” — Dabar jau ru- gatvėse. Girios skynime aria
Po rusų — turku karo negavo, todėl karą pralai lines tik maži vaikai nešies
—Nežinau, Maike. ba aš už 200 mylių nuo tos vietos, dens laikas ir javai suvalyti, ūkininkas — ir artojas, ir jo
(1870 m.) pasirodė, kad mėjo. Makedonija, anks
jo da nemačiau.
kur pagiobė vaiką. Tuo tar tai išbadėję “sovchozų” ir jungo jaučiai akli. Keleivius Turkija yra milžinas moli čiau tiek ilgai kovojusi už ja. Suaugusiems vyrams jos
—Komunistai jį čia pa- pu žinia apie tai buvo kuo “kolchozų” darbininkai pra- užpuolė lodami akli šunes.
netinka. Bet fašistų laikraš
nėmis kojomis. Rusai jau savo laisvę, buvo išdalinta
piauių.
čiai,
turbut valdžios para
plačiausia paskleista spau šo savo užveizdų. kad jiems Aklos moterys, prieslenkstarp Graikijos ir Serbijos.
Ju rong. Maike! Aš ro doj ir per radiją. Ir du me- duoty grudų maistui. Jei ku- čiuose sėdėdamos, nėrė pui buvo priėję net prie Kon Tik maža dalelė teko Bulga ginti. pradėjo aiškinti, kad
stantino pilies vartų. San
ris užveizda yra sąžiningos- kius nėrinius. Visame kaime Stefano sutartimi Turkija rijai. Be to, Serbija gavo tokios kelinės esančios ne
: nis ir duoda grudų pirmiau tebuvo tik du neakli kudi- pripažino Bosnijai ir Her- Ochridą, Monastyrių ir ki tik vyriškos, bet ir labai
savo darbininkams, negu kiai.
cogovinai autonomiją, o čer- tas Bulgarijos sritis, o Grai-, “patriotiškos.”
mų. Kiekvienas bueeris uz- jįuje vaiką, sustabdė jį ir ; Stalino valdžiai, tai tokį užItalija buvo jau arti ban
Mokslininkai vėliau pasa- nogorai
(juodkalniečiai) kija — Solonikų uostą ir kt
simoketų dolerį įžangos, pradėjo klausinėti. Jis išsi- veizdą traukia i teismą ir kojo j jg arčįau pasižiurėkroto
prieš karą ir todėl ji
Rumunija užėmė Dobrudžą
kad pamatyt kaip išrodo pa- trauke revolveri ir liepė nubaudzia net po kelis me- ti Tilt^ės kaimo gyvento sukuria mažytę nepriklau su Silistrija. Taip po antro bijojo iš karto įsivelti. Mus
bėgęs musų tautos vadas.
jiems pasitraukti. Bet me- ms kalėjimo. Tokių kol- jaj atrorjo kaip šmėklos, la-! somą valstybėlę. Serbija pa jo Balkanų karo kaimynai solinis įklampino savo šalį į
tapo visiškai nepriklausoma
—Gali but. tėve.
džiotojai jį apgalėjo ir su- chozų m “sovchozų yra bai klaikiai a{rodo j akyss valstybė, jos žemės buvo visiškai nuskriaudė Bulga karą tik tada, kai Francuzi
ja suklupo. Jis tikėjosi, kad
ir baiįanos. praplėstos. Sukuriama di riją.
—Šiur, Maike. kad gali. ėmė. Tuoj buvo duota žinia daugybe kurių uzveizdo; lWėfUfios
Aš girdėjau Bruklyne šne- valdžios agentams. Suimtas atsiduie į_ kalėjimus uz tai, profesoriai ėmėsi tyrinėti, džioji Bulgarijos kunigaikš
Kilus Didžiajam karui. už savaitės jau viskas bus
kant, kad Smetona ir meda- vyras tuoi prisipažino, kad kad davė grudų pirmiau kokia žibuti tokio gau tija. Prie Bulgarijos priskir Bulgarija prisidėjo prie Vo pabaigta. Bet jis apsiriko.
aį<iumo priežastis, bet ta didesnė Makedonijos da kietijos ir Austro-Vengrijos, Anglija gerai laikosi. Ir jei
liu komunistams atveža.
jis tą vaiką turi pagrobęs. dai binmkam.-, negu Stali‘—šito aš nesuprantu, tė- Jis esąs vokietys, nesenai at- nuk v
o, v
-- - tiesioginių priežasčių jiems lis ir rytų Rumeliją. Naujoj norėdama atsiimti iš Serbi karas ilgiau užsitęs, tai ita
ve.
vykęs Amerikon ir da nesąs
Dabar Stalinas , uzeme pje^ai p nepasisekė susekti. Bulgarijos valstybėj, rusai jos ir kitų prarastas žemes. lai valės likti visai be keli
—Na, matai. Maike. ar aš pilietis. Jis gaus, turbut. ka- Lietuva. Atėmė iš visų Lie- jje tjk tjek nustatė, kad tas dvejus metus galėjo laikyti Tačiau Vokietijai ir Austro- nių.
tuvos ūkininkų ukius ir daro aklumas nėra limpamas, nes 50 tūkstančių savo įgulos. Vengrijai karą pralaimėjus,
tau nesakiau, kad per didelį Įėjimą iki gyvos galvos,
tą
patj kas daroma Rusijoj, komisijos nariai ir jų pagel- Tuo budu Rusija panoro į- Bulgarijai vėl teko nuken STALINĄ PALIEKA UE
raštą tu išeisi į kraštą. Jau
DURŲISPANIJA | KARĄ NE Lietuvos žmones turės dnb- binjnkai Tiltėpėje išbūvo kelti koją į Balkanus. Tai tėti. Austro-Vengrija visiš
lietuviškai nebesupranti.
SIKIŠ.
ti po prievarta
savu? kelis mėnesius, ir nei vienas nepatiko Austro-Vengrijai kai subyrėjo: iš jos pasida
—Lietuviškai aš suprantu,
Žinios iš Romos sako. kad
ukius.. akimis nesusirgo. Pagaliau ir kitoms didžiosioms vals rė Austrija, Vengrija, Čeko Mussolinis su Hitleriu tuoj
(valdžios
atimtus)
ukius
tėve; bet aš nesuprantu, koItalų spauda buvo anądėl Sni. tona turėtų vežti dien paskelbus, kad greitu bet gnidų ir kitokių reikme- mokslininkai pripažino, kad tybėms, todėl buvo sušauk slovakija. Be to, dideli plo šauksią Balkanų konferen
aklumas bus, greičiau- tas Europos valstybių kon tai buvo prijungti laimėju ciją, kurion buriančios pa
komunistams medalius.
laiku ir Ispanija paskelb nų gaus ne tiek, kiek kam
iei
ij
e
~
bet
kiek
Jo
šiai,
dėl išsigimimo: La- gresas Berlyne peržiūrėti sioms valstybėms.
ei kodėl ne. Maike? Ar . sianti karą Anglijai Bet IsTaip, kviestos Graikija, Jugosla
valdzios
išduota
korčiuke
kandono
indėnai senovėje San Stefano sutarčiai. Kon Serbija, kuri po karo pasi vija ir Bulgarija. Bet savo
gi komunistai už jį nesisto- panijos spauda paskelbė
y,^ buVę aukštos kultūros, gresas pripažino Serbijos vadino Jugoslavija, gavo frentą Stalinu Hitleris su
rojo? Juk pats Rokas Miza oficialų pranešimą, kad tie nurodys.
ra apieravojo savo proletar- gandai neturį jokio pagrinO musų lietuviški Mask- bet netvarkingas gyvenimas nepriklausomybę, o jos že Kroatiją, Slovakiją, Baską, Mussoliniu paliksią už durų.
ską pėdę į Smetonos ginklų do. Ispanija apie karą visai vos agentai — komunaciai ir paleistuvystė jiems bus mes dar padidino priskirda vakarinę Banatą, Bosniją, Maskvos diktatoi ius žada
fondą. Tai argi neverta už ^negalvojanti
drysta be paliovos tvirtinti, atėmę regėjimą,
mas sritis iš Bulgarijos. Bv Hercogoviną. Dalmąt i j o s netylėti.

Svarbu* Unijų Kongresą*. ! skyrius, pirmiausiai atsiliePartAU—Irai yalo*i BUO k©- pė
nė mnnt»w»ft1i<*ėifll.
sildflrvmontrealiečiai, sudary
Kodėl suretėjo darni iš trijų organizacijų
~ '
M
laikina komitetą. Iš Vakarų
Kanados gražiai atsiliepė J.

Pa iešką u LUCĖS GUDINA USKUTĖS, 1903 m. jryvenome kartu
Amsterdame, N. Y. Paeina iš Akme
nės parapijos, neatmenu iš kokio
kaimo. Girdėjau kad ji dabar gyve
na Hoosick Falls, N. Y. Mano pra
vardė buvo Mary Rupšiutė, po vyru
Kupstienė. Meldžiu atsiliepti, jeijru
I urie žinote kur ji randasi, malonė
kite pranešti jos adresų, busiu labai
dėkinga.
(0)
Mrs. M. J. Kupstis
21 Westwood avė. Waterbury, Conn.

jis nutarė suvienyti šias dvi i i b?ndr«
kovai
»*unijaj i vienųAM steigimą Laisvos Neprikišuunijos turėjo po 50 tuksten-i8“”.08. Lietuvos. Visai ne
šiu narnj, tai dabar susivie-;a!>ei?Ja,P.e'. ka4 J- Murinto
mis turts 100 tūkstančių.. "•«,užpildys, ir ne
Naujai suvienyta unija va-i*lk■W,nnipege ir Montreale,
dinas: Canadian Congress i
ir visoj Kanadoj issilies
of Labor, vietoje ACC of L'kovų ban<? “2 islaisvintmą
ir CIO. Atrodo, kad nuo šiol Lietuvos is Maskvos paverKanados CIO unijos nutrau gano.
Šį nauja kanadiečių atbukia ryšius su Lewis’o maši
..
^-u
.
dimų
gerai užuodžia Maskna Jungtinėse Valstijose.
Siiya7.iavimp
dalyvavo Y?s Vadelių agentai iš Liaunuo abiejų unijų apie 165 ^!es Ęalso ’ pastogės, nes
delegatei, kurie nutarė or- kiekvienam savo laikrastpaganizuoti
neorganizuotus laikio numery puola Tary
darbininkus,
įtraukti šin bų. “Vyriausis” (kas žino,
kongresan neprigulmingas įka? 3^® vyriausias?) jo reunijas ir siekti tokio
pat su daktonus J. Y., prisiklausęs
sijungimo
su
Canadian Agnieškos (buvom bepraTrades and Labor Congrė- dėję jų užmiršti) pletkų ar

Pajieškau tetos Uršulės Raulinaitienės po tėvais Staloraičiuke, iš
Girnupių kaimo^ Rudos valsčiaus, gy
veno Brook lyne apie 15 metų atgal.
Prašau atsišaukti; kurie žinote kur
ji randasi prašau pranešti.
(0)
Ona Mitrauskiute-Žind’jliene
♦52 Geneva st..
Elizabeth N. J.

Antanas Baranauskas pajieškau
savo pusbrolių ŠIMKŲ — Stasiaus,
Ib-anciškaus ir Domininko, iš Arraunu kaimo Betigalos valsčiaus. Rasei
nių apskričio.
(->
Antanas Baranauskas
32 Fifth st.,
Ansonia, Conn.

šitokiomis toli šaunamomis kanuolėmis dabar yra apstatyti visi Anglijos pakraščiai. Vaizdely galima/matyti viršum
kanuolės stogas. Tai kamuflažas, kad priešo orlaiviai negalėtų kanuolės Įžiūrėti. Kareiviai bėga i savo pozicijas, ir
plieniniai armotos nasrai tuojaus pradės spiaudyt ugnimi ir bombomis.

atskirai, todėl jos bū Reikalinga* Darbininlca*
Prie taisymo batų, turi būt kiek
da
nevienodos
ir ----negra~:
------------------------—
o----buvo dl- S?,;' pragyvenimas
„tatrvvenimas ūžtikrimSt.
* C*
*• •
. • • na" snaudžia Sakoma i ta frnn ne* Albertos lietuviai, kaip lų tose provincijose. Visi į žios. Bet vistiek tai buv
užtikrintas. T»inTaip;
SkėUVTZSuXPg’a^ “itoukteX’dluZū
.fci?>b?;iiel?„.?ralim^..,^is pro- gui
S* pageidaujama moteris, kuri turi

Pajieškau: JUOZO BRAZAUSKO
Vsikaštaičių kaimo: Prano ir Veroni
kos LABAKAŠINSKIŲ iš Zalakiškių
kaimo; Stefono PLAKŠTĖS iš šunkepiu kaimo; Kotrinos KARABINUTĖS iš Uturų vienkiemio; visi paei
na iš Šidlavos valsčiaus, Raseinių ap
skričio. Jieško Barbora Karahiniutė,
po vyru Baranauskienė. Malonėkite
atsišaukti, kurie žinote kur jie randa
si malonėkite pranešti.
(-)
Rarbora Baranauskienė
32 Fifth Street,
Ansonia, Conn.

Aš,
Zelma rFridenfelt.
buvusi Wemo
’, z.e«ina
nueitieji. ouvusi
vvembėrę pajieškau mano gimimų ir drau
gų Lili ir Frank Zaree-kų; pirmiau jie
gyveno Lawrence, Mass., dabar neži-

darbininkams.
Tuoj bus jau metas laiko
nuo to kaip Trades and La
bor kongreso unijos nutarė
a«menu
.......... davo
Kominterno propa-‘sas žinias ir nurodymus
Pajieškau draugu Kazio šalčiaus,
d?kteturak gartteto^ Ir taip, neva lietuvių (taip 8“*iĮ. Mi šių priežasčių ir icentralinės Tarybos.
,lomos, todėl knygos ir laikpaeina iš Lietuvos Barštinės kaimo,
Tki gini
I iplnviu raščiai šiandien labai pigus, i
Parduodu Farmų
Sasnavos valsčiaus, Mariampolės apjų P„£, lromraaciai tumu komunaciai sako) leidžia- W>
IKI S1OI rvanaaos LdeiUVių
1 ° - i sn akerių—60 akerių dirbamos že- skrieto. Girdėjau kad gyvena kur tai
nradėin Iteti tai i CIO tai i mo laikraščio bet ne jų
Mano apskaičiavimas dar Tarybon Toronte inėjo 5
- 777.~~•
•
■ mes, 20 ganyklos, Žemė jrera ir der- aP’e Washingtoną, ir .Juozo Valaičio,
pradėjo
I
įsu
tai
j
Uft
tai
Į
»•_
.*h
j
e
«
aiškiau
nušviečia
“
Liaudies
srovių
organizacijos.
Su
S«do
Vitaminai#
Pai
Ali Canadian Conere^s of rinktas redaktorius J. Y.. alskla,¥ nušviečia "uaumes srovių organizacijos. Su DlUlO F liuminuis <"<<•: i^'^č i/k^’budiS^geri Ir^skTš smskų valsčiaus, Mariamnoiės apsk.
• •
Raišo”
dabartino na dėt i
1
--- ------- -— fl —
tvark-ni#* S
Labor, ir varė josT demo- trumpais ir baidančiais
sa- Bako
įst°ji™U KzU- Ryp°
Žmonių
SpOT- ,££
kratiioms nracaištinea nro-kiniais atpasakoja Agnieš- Tvirtinu, kadjis neturi dau- parapijos, organizacijų skai4..^
Parduodu labai pigiai, priežastis— pantieji apie juos malonėkit pranešt,
^sSl. kos sapnų. Jis surandi To- gum kaip 3o0 pilnai uzsi- čius padidėjo iki 6-šių, ir
tumą.
^^S^^.PaJ,esk°
lerio “ugovorų” ir jau buvo ronte net “devynias sroves” mokėjusių prenumeratorių dabar nėra Toronte nei vieCalifomijos Technologi- pirkti, aš esu* pats savininkas.
(0)
- Albina Maeejunas
(0)
bepradedų aiškinti, kad Vo- (neskaitant raudonos) , ku- Kanadoje ir virai maža šios n«s tikrai .7 lietuviškos drau-1 jos Instituto —
1„,Jonas Kiškunas
129 Bnunma st., Mer.de.., con,..
mokslininkai i
r. 1,
Webberville, Mieli.kietijos nacių partija, dėka fios sudaro Tarybų. Kad skaitlinės nuošimtį J.A..V. gijos bei grupėskuri nepri- pasiuie Jungtinių Valstijų i APSIVEDIMAI.
Įstojusiems jop komunis- sapnininko redaktorius nietelpa *1 šiol^Maskva guleių prie Tarybos.
j vyriausybei planų pakelti
. Parsiduoda Fi
Pajieškau apsivedimui merginos;
akrų, vieta
palei Hudson River,,Mį
tame
Rt*t ko nenusimano ame
ūžiame
anat
ios Lietuvių
Lietuviu TaąTarv- ' ^yentojų
<rwpntnhi spartumą
snnrtuma ’sustin-!
*W|
tems. ““ciid*»vbiniTilroi<»
sudarbininkėjo.”
” Bet
apie kitas «
2lal'« net ot. pilnai apmo- • j<
Kan
ad<te
sustip- «50
SS; f35».~,S5S
-»« «
55 metų, pa^j
geidautina gražios .sya
išvaizdos ir sūdė-;
šis suvažiavimas labai tin- sroves, tai kanadiečiams vi- tarnusįieuivisaus agentus, jj0S etatai jau pagaminti ir rmant vitaminais visus mai- mų vasarnamis, maudynė, elektriką, ge.dant.na
kitas 2 ruimų vasarnamis jimo, ir kad butų biskį pasiturinti, be
karnai įvertino nužemintų sai ne naujiena, nes jis tai kur.le’
matome, gyvena greit bus išsiuntinėti sky-’sto produktus. Institutas da- telefonas,
4 vištininkai, barnė, 20 akrų apsodin- skirtumų tikėjimo bet kad neturėtų
komunacių
pasitamavimų ilodė atveju atvejais. Tik geriau uz paprastų darni- rfams. afilijuotoms draugi- į ręs su maistu moksliškus ta vaisiais; 4000 vinuogių, 4000 ser- vaikų. Aš esu 52 m. ir laikau salluį500 picheu, 2 akrai aviečių, nų. Be reikalo nerašykite AtsakyStalino ir Hitlerio imoeria- stebėtina, kad jis tikisi šiuo ninKų: . gerai valgo, daly- joms įr specialiems organi-jbandvmus ir priėjęs išvadų, bsntų,
100 obuolių. 7000 tomeičių. Viskas *iu tik ant rimtų laiškų. Prašau salizmui ir nutarė nepriimti į savo plepalu pakenksiųs Ta- vauja puriose
partese, zatoriams. Ruošiami ir dar- kad pusė šios šalies gyven- pirmos rūšies. Kaina $5,000. Rašykit vo paveikslų prisiųst sykiu su laišku,
(9)
Wm. Yamulevieh
(0)
unijas nei komunistų, nei r.vbos darbams. Taip pat auKoja (ne savo pinigus) jprojektai įvairioms kolo- tojų yra silpnos sveikatos lietuviškai.L. Savininkas.
Rubian
:>3 N. Broad st., W. Hazleton Panacių, nei fašistų.
žioplai jis meluoja ir apie vairiems tondams ir visui nįjoms.
- - - P. O. Box 165,
Marlboro N. Y.
arba
prastai- maitinami
dėl
Petronėlė Lamsargiene
Čia tenka pažymėti, kad susirinkimų, kur buk tai da- Švaistosi doleriais. Visų seBuvo suprasta kad at-! to, kad jų maistui stinga rei
Parduodu
Šuniukus
Užlaikau
visokias LIETUVIŠKAS
oronte leidžiamas lietuviu lyvavę tik 25 asmenys. Kol SW B^ajino žvalgybos pa- Vyks į Torontu si
su prakalba j kalingų vitaminų ir minera12 sųvaičių. Shepherd veislės, geri GYDUOLES nuo visokių ligų. Knrie
- jokiu susirinki- stumdėlių
---------metines
ias p.
t Dauž- lų.
kalba rusiškas pliauškalas, kas Taryba
meunes algos Lietuvos konsu
konsulas
' prie gvvulių farmeriams. Už kalaites turite kokius nesveikumus, kreipkicinln ! S4 0°, "šuniukai $5.00. Pinigus siųskit tės^ pas mane: duosiu gerų patarimų
“Liaudies Balsas ” nieko
apart posėdžių, neturė- slevK? P61*
įdėjus Vai dis iš Jungtinių Valstijų.
šiti
Šitie mokslininkai
(43)
. .
^1U1O, | su olįjerjU- Uį persiuntimų užsimokė- ir vbusit patenkinti.
*“ ‘
nepasakė apie komunacių jo. o posėdžiuose tegali da- ^'^nSnėHmo S^ir'
>,asirod«’. kad negalės, kad valgomieji daiktai butų šit patys. Antanas Zabett
PET. LAMSARGIENĖ
(9)
1814 S. Water SL, Philadelphia. Pa.
bėdas šiame suvažiavime, lyvauti tik Tarybos nariai. Įus». siuntinėjimo įsiaiaas ir jelgu negausime iš pasiun- “fortifikuojami” (sustipri-i__________ Greenviiie, n. y.
Šis Stalino-Hitlerio liežu- Tas visiems torontiečiams įvairius kitus įskascius, su- tinybės kalbėtojo, Taryba narni) ten pat, kur jie paga-;
JEIGU GALVĄ NIEŽTI
SIENINIAI
vis, “Liaudies Balsas,” šer- žinoma. Taip meluoti tegali ma pasieks per $6,000. Man nu;al ė kviesti J, Stilsonų, minami. Šitaip daug ir ne- j
arba
plaukai pleiska
is jį r
AI
noti, krinta, vartok
damas melais ir prasimany-tik dorovės netekęs žmogus, atrodo, kad kiekvienas, zi- “Naujosios Gadynės” re- kainuotų. Per I11W
« užtek-i
„„va
metus
lAALaEiLi VIJIM AI
ALEKANDER-S
rnais savo aklus pasekėjus kuris stebuklingu budu pa- {lodamas oent KieK apie lai- (jaktonų, o vėliau — kun.'tų vienam asmeniui $1. Vi-i
Užlaikau
daug visokių
rusi.} irBizyi
SHAMPOO
teko
į
redaktoriaus
urėdų,
krascio
leidimų
be
nuosavo
g
a
|
kūnų.
Itaminais
reikėtų
užtaisyti
šokia
kaina Sieninių
Kalendorių.
ir slėpdamas nuo jų teis
50 centų už bonka ir
preso ir su pilnai apmokaNutarta, kad visi Tarybon visus miltus, cukrų ir kruopV^Turie“ norėtfTSbmano atliekųs didelį “ap
ALEKANDER’S
Visiems
kanadiečiams,
J
113
}
8
J*
darbininkais,
sutiks,
jneiną
korespondentai,
ra
pas, O taipgi ir prezervuota i vinėt pavieniais arba norint agen- STIPRINANTI TONIKA.
švietus” darbų.
hpi honl IUuti’ fferos iš!yE°s- Turime ir Dakurie seka lietuvių gyveni- ka« $6,000 suma yra mini- švHami prielankiai apie Ta- maieta
50 centų už bonką. I’risiunčiam
maLių SKcll ūme. C oei OOll ; rjaus_Girėno Kalendorių su jų aeroir per paštą.
—
,..A
.
m«m
Gi
“
Liaudies
Balso
”
-«
”
’
--------—------Susikūrus Toronte Kana- mų. aišku, kad “Liaudies P1?01; U1 "liaudies baiso ryhos reikalus, pasiųstų nuo- kose.
planu. Prisiunčiame į namus kas rei*
<alauja.
Vienas
25c.
—
5
už
$1.
ALEXANDER
’S CO.
dos
Lietuvių
kai ------Balsas
suretėjo
dėl stokos
ragUS visų -----srovių
laikraš— --------v Tarybai,
—, —
-- ” ------------------------- įplaukos
.per ..paskutinius. du ------x ---------Šitokį planų siūlo vyriauZ. GILEVIČIUS
(kurie veikėjai Montreale ir pritarimo ir reikalingos pai*? . Y*1. * nevirsl* čiams. Tačiau Taryba neat- sybei Dr. Millikan, prof.
414 W. BROADKAY,
73 Hartford Are.,
vakarų Kanadoje imasi stei- ramos. Šį metų nei sudbu- J° $3,200, įskaitant prenu- saLys už atskirų korespon- Henry
Borsook
ir
kiti
SO.
BOSTON. MASS.
NEW
BRITAIN.
CONN.
Henry
gti Tarybos skyrius. J tary- riečiai, nei winnipegiečiai jneratų, aukas n- kitasJplau- dentų raštus.
autoritetai iš Califomijos
bos atsišaukimų tverti jos nesurengė šios gazietpalai- kas- Klausimas kįla, kas fi-; Už K. L. T. Valdybų,
., _
Technologijos Instituto. Jie
nansuoja lietuvių komunis~
*
VIRĖJA
P. —
Kundrotą*,
vice-sek. j siūlo įtraukti šį planų į šatų
organizatorius,
jų
spaudų
Kn.vga
apie
valgių
gaminimą. Knygoje randasi 340
---------------- i lies apsaugos programų. Jie
FOTOGRAFUOS SAULES UŽTEMIMĄ.
ir visų judėjimų?
receptų,
224
puslapiai.
Moksliniai aiškinama maisto rū
9OO Hetų Nuo Spaib įtvirtina, kad pradėjus gaProtaujančiam nereikia
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
minti maisto produktus su
ilgai galvoti, kad atsakius
taisyti
maista, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtųdos Išradimo.
reikalingais vitaminais, tuo
iš ko daro pragyvenimų 5
balansuotą
vitaminų kokybę.
Civilizuotas pasaulis šį- jaus padidėtų ne tiktai žmo
Toronto
ir vienas iuuiuieaiu
Montrealo „ .
1 ui omu 11
-aa
Knygą
sutaisė
K. Petrikienė, išleido A. L. D. L-. D
; met svęs oOO metų sukaktu* nių spartumas ir energija,
Moterų
Skvrius.
Kaina >1.00.
komunistas. Jie patys tai į* «nandns išradimo bet padidėtų ir jų ūgis.
Ste^nSrii Iie4Xrime
voShIsT
i
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
.^naikinti pasaulio dviliza- ^"n.oGu;enb*rg ® Mai"Z’°
_____ 253 W. BR0ADWAY,
90. BOSTON. MASS.
ciją ir sutriuškinti demokra- m TJ ’
tijas. Tik aklas gali tikėti ju w AKT’„S
nriS h
mas žmonėms ir prieš ji.
fr^vpnd^mi
nirkdaST aiT bct žmonės da nemokėjo
sPau^nt*
Giesmės,
poemos, įstatymai ir kitomaziau algos per sųva tę. j.je dalykai buvo rašomi
ria/vra^^ake kad visi ko- ranka- '*eiSu kas ir P»ra^Xi<u įmokami vede davo koki« kn^ šitok,u
? budu. tai ji buvo tik viena,
daibimnkai gauna po $2a. TodėJ R į* buv6 ,abai
________ _
agu brangios ir žmonėms nepri
TARYBOS ORGANIZA- į
naĮno±_1.9JtL!?^
einamos,
u aei knygų sto'•rZJ plėYORIUS VAKARU
kos ir mokclas negalėjo

Browno universiteto (Providence, R. I.) profesorius Char
les Smiley i&važiavo su šiuo aparatu Brazilijon fotogra
fuoti visišku saulės užtemimą. Prof. Smiley pamdytm* iš
kairės.

Lenkai Padeda
Anglams.

I

Iš Londono pranešama,
kad pereitų nedėldienį ang
lams bombarduojant vokie-1
čių užimtus uostus antroj j
kanalo pusėj, dalyvavo ir du
lenkų bombanešių eskadro-(
nai. Nedėldienio naktį buvo
sprogdinami iš oro Antverpas, Ostendas, Flushingas,
Dunkirkas, Galais ir Boulogne, kur vokiečiai turi su
koncentravę daug laivų,
KANADAI
V
totis*
amunicijos ir kareivių Ang-į
į Gutenbergas buvo pirmu- lijon veržtis. Lenkų bomba
Paskutinis Kanados Lie- tinis žmogus, kuris sugalvo- nešiai bombardavę vokiečių
tuvių Tarybos posėdis pa- jo spausdinamas raides, ku- užimtų Francuzijos uostų
skyrė J. Martinonį, 351 riomis sustačius koki nors i Boulogne. Čia buvę numesta
Magnus av., Winnipeg, M a- rasta buvo gaHma jau at -! 40 tonu sprogstamųjų ir
nitoba, generaliniu orgar.i- irusti kiek patinka egzenųi- 1,000 uždegamųjų bombų,
lankai sugryžę Anglijon pa
zatoriu visai Vakarų Kana-Jiorių.
’ dai. Tikimės, kad braljo J. į Tiesa, jo raidės buvo da sakoja matę didžiausių eksj Martinonio ryšiai su Va ka labai netobulos. Jis piovė pliozijų ir gaišią jų bombo
;
pą provincijų lietuviais, jo jas iš medžio, kiekvienų mis sukeltu.

K.aras Europoje

NAUJIENOS"
1739 South Kabtod Stmi
CHICAOO, 1LUN0B
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Na. 39. Rugsėjo 25 A. 1940 «.

KELEIVIS, SO, BOSTON.

Moterims Pasiskaityt
AT
SĮ

OtrVTJfTT
SKYRIŲ

TITAOrn
TVARKO

M. MICHEISONIENĖ.

Keliatas Naudingų Patarimų.

Aktorka Su Savo Pavaduotoja

Mano Pastabos
. Francuzijos santikius su SoMano “draugas” Andriu-;
„
lis Dvksta savo “Vilnv ” kad i a T>a*gi’ Pasakyk. drauge
į , - 7, . . Andriuli, ar tu durnaropių
.
Budriai, Gnęai-; prfvalgei, ar šiaip sudurnaiciai ir Karpiai nepnpazjsU; vojai, jei rašai, kad Blumas
į Stalino karalystei
galybes, i “brutaliai puolė darbininkų
Į Jis sako: “Jiems rusai tiek' organizacijas?”
500,000 priei 1.

džio. rožmedžio, ebono, rie
šuto ir tt. Jie parsiduoda
Daugelis moterų mėgsta ualevų krautuvėse ir ant
silpni, kad vos paeina. Bet!
_____ 1_____
padailinti savo namų bal įų skai dinių paprastai būna
visą Lietuvą valdąs vienas j
Komunistų
Browderiui
atspausdinti
nurodymai,
dus, o kai kurios ir sienai
kaip juos vartoti. Tie nuro
Dekanozovas.
V admasi, • teismas uždraudė išvažiuot
aptepa. Bet nedaug moterų dymai nėra paduodami tik
vienas tų silpnųjų bejėgių g New Yorko apskričio. Vaapie šį darbą nusimano šiaip sau, dėl mados. Jie yra
išbaidė is Lietuvos daugybę;u kokį riksmą dėl to kelia
Man teko matyt moteli te >arašyti ekspertų, pasire
galingų Smetonų. Vileišių, Į lietuviški penkta kojai!
pant dažą ant malevoto me miant ilgais bandymais ir
Škirpų. ’
! Browderis esąs jų kandįdadžio. Išėjo šlykštybė, ir pas
patyrimais,
todėl
visuomet
Bet “draugas” Andriulis tas į prezidentus, o čia koks
kui labai sunku buvo ją nu •eikia juos atydžiai perskaičia klysta. Smetoną iš Lietu- ten teisėjas neleidžia jam
valyt.
vos išbaidė ne Dekanozo-į bačkinės agitacijos varyti!
Reikia mat žinoti, kad yti ir laikytis jų.
Tai
tiek
apie
dažus.
vas. bet 500,000 raudonar- i Gewalt! Bet tegul pasako
dažas ir maleva yra du skir
Dabar
keliatas
žodžių
miečių ir 2,000 Stalino tan-Į tie Maskvos agentai, kaip
tingi dalykai ir vartojam
įkų su bombanešiais. Reiš-buvo Lietuvoje
“liaudies
visai skirtingiems tikslams. įpie malevas.
i
kia,
prieš
vieną
Smetoną
seimą
”
renkant
—
ar
komuMaleva (angliškai: paint)
Dažas (angliškai: dye)
!
reikėjo
pusės
miliono
rusų.
nistai
tenai
davė
kitų
partivartojamas ,paprastai ge ietuvių kalboje tinkamo
! Dekanozovas atvyko Lietu- jų kandidatams teisę važiriems ir brangiems dar ia vadinimo da neturi. Ji
; von tik tada, kai Smetonos nėtis su prakalbomis ir agibams. padalytiems iš bran įaimta iš lenkų kalbos (ma• jau nebuvo.
tuot už save? Ne, tenai kigaus ir gražaus medžio. Da ovvidlo). Todėl Lietuvoje
_ . .
.
,,,
„tos partijos negalėjo nei sažo tikslas yra ne uždengt iodis “maleva” dabar ir ne
■ a ^ia.lgli’
- Raugas vo kandidatų pastatyti. Tai
vartojamas.
Tenai
malevą
medžio audinį, bet pakeist
i Anį1U°?,es
•saY? kokią teisę jie turi reikalauJudžių aktoriai visuomet turi sau pavaduotojus. Jeigu gaminant filmą aktoriui kas atsi
tik jo spalvą. Dažai būna iš vadina “dažu.” Bet dažas,
kt
• ^dny
atitaisyti.
ko jie nepripažįsta
tinka. tai jo vietą tuojaus užima pavaduotojas, šiame vaizdely matome žinomą judžių ar
tirpyti arba vandeny, arba kaip jau nurodėm aukščiau,
Nes kitaip as manysiu, kad . kitiems ?
tistę Bette Davis (kairėje) ir jos pavaduotoją Sally Page (dešinėj). Jsitėmykit, kad abi
alkoholy, arba terpentinoj. nėra maleva. Jis yra visai
jis aritmetikos nemoka.
’___________
dvi jos vienodai pasirėdžiusios ir vienodai atrodo.
Ir jeigu juos reikia praskies kitaip padalytas ir visai ki• Mizara rašo “Laisvėj,, (Nr.
ti, padaryti šviesesniais, tai ;okiems tikslams vartoja
Čia jau ne klaida, bet..
i 216), kad Smetona “apiMARMELADA IŠ TOMEI- svogūnus ir grybus, pasureikia vartoti tą patį skiedi mas. Maleva vartojama tik MIRĖ NUO ANTAKIŲ
Tas pats mano “draugas”; plėšė” Lietuvą ir bėgdamas
nį, nes jeigu į alkoholinį da paprastiems darbams: na
' dyk, įdėk biskelį pipirų ir
PEŠIOJIMO.
ČIŲ
IR
OBUOLIŲ.
Andriulis
tam pačiam “Vii-! Vokietijon išsivežė... $80.žą įpilsime vandens ar ter mų sienoms, tvoroms ir tt. i
į uždengus labai lėtai virink
nies
”
numery
(Nr. 220) 000,000! Taip. nei mažiau,
Kasžin kodėl, bet reta ku2 svarai nunokusių to- ; kol inkstai bus minkšti Tapentinus. tai jį visiškai su Ji medžio nenudažo, tik už
rašo
:
! nei daugiau, kaip 80 miliori mergina yra pilnai paten- meičių.
dengia jį.
i da jau patrova bus gatava.
gadinsime.
“Francuzijos
socialistų ! "M dolerių! Tai yra daugiau
Malevą galima vartoti ir kinta savo išvaizda. Graži
j svaras rūgščiu obuoliu,
Vandeniniai dažai yra pi
Norint, galima įdėti ir su
galva
Leon
Blum
suimtas
su ■ dolerių, negu Lietuvos Banar
ne,
kiekviena
stengiasi
2*4 svaro cukraus.
giausi ir prasčiausi. Dažai ant dažyto medžio, bet dažų
pjaustytą bulvę.
Dalake y1"3
nors įŲ buvV- h'
buvusiais premierais
yra geriausis tas. kuris gi negalima vartoti ant male būti gražesnė. Vienai-kitai
2
lemonai.
nežiūrint
tų
80 milionų dodier ir Reynaud.
liausia į medį įsigeria. O vos, nes jiems reikia į medį tas pasiseka, bet didžiumai
GĖLĖS
U
ŠIENO.
Nuplikink tomeites karš...
„ ,lerių, Smetona dabar lauvandeninis dažas giliai ne įsigerti, o per malevą jie įsi ne. nes perdidelės pastangos
Aš surinksiu aiei vieno
“
Visi
jie
padėjo
gen.
Pe- kiąs auku iš Amerikos,
save
“
pagerinti,
”
perdirbti,
tu
vandeniu,
kad
butų
galiįsigeria. Be to. medžias nuc gerti negali.
visus
pievų
žiedelius
tam; visi jie brutaliai puolė j Raįp
norit. čia jau
Perkant malevą. visuo dažnai turi visai blogu re- ma lengvai nulupti. Nulupus
jo brinksta ir šiaušiasi, vė
iš
nupiauto
rytą
šieno
darbininkų
organizacijas,
«
kas
nors
netvarkoj.
Kažin,
liau reikia jį popieriuot ii met reikia pirkti gerą. Gera zultatu. Dažytais plaukais, obuolius supiaustyk, sumai- ir svirnelio kampelius
ypač
komunistus.
a
r
tik
“
draugas
”
Mizara
ne
vietomis nusitrina daugiau, maleva išeina pigiau, nes ji perdaug raudonais veidais šyk su tomeitė ir lėtai virink jų galvutėm išdabinsiu.
čia išeina, kad Petaino perdaug buvo paėmęs “įkvėnuolatos
vietomis mažiau, pasidaro uždengia didesnį plotą, il bei lupom ir Išpešiotais ant- ištisą valandą,
O
kai
grįš
jis
iš
lankos
valdžia areštavo socialistą Į pimo lasų?...
nevienodas darbas. Alkoho giau laikosi, geriau išrodo ir akiais mergina kartais išro- maišant kad neprisviltų. Po ir prie kiemo apsistos—
valandos įpilk cukrų, lemo
do
blogiau
negu
prastai.
Jos
daug
greičiau
ir
lengviau
su
Blumą dėl to, kad jis “bru-1
liniai dažai įsigeria giliai
aš jį tyliai prakalbinsiu
“Laisvė” (Nr. 210) plio
nų
sunką
ir
sutarkuotą
žie

tipas
tau
tuoj
primena
iš

taliai puolė darbininkų or
bet medžias nuo jų taip pat ja dirbti. Niekados nepirk
ir
svirnelin
pavadinsiu
voja
vę. Dabar smarkiai pavi
ganizacijas, ypač komunis.. ant, -prezidento
.. , . Roose,
pasišiaušia. Geriausis dažas malevos iš “dešimtštorių.” gverusią moteriškę, o vie rink, kad sutirštėtų. Supilk atsikvėpti nuo kaitros.™
tus.” Išeini kad gen. Petain
nok
šiandien
daugelis
musų
Geros
malevos
galionas
kai

yra iš terpentinos. Angliškai
O dėl to, kad sužinočiau,
stoja už darbininkų organi- i Utinei Anglijai aO karo
zaAjas ir net už koUistus.
tokie dažai vadinasi “oil nuoja tarp $3 ir $4. Piges dorų. gerų lietuvaičių taip karštą į sterilizuotus stiklus. ar jis myli kiek mane,
save
sudarko.
Taip
pasidainės
kaip
-S3
neužsimoka
stains.” Reikalui esant, jie i
kai paklaus mane, dėl ko čia
GERAS KEIKAS.
linus mergina rimtų vaikinų
praskiedžiami terpentiną, j pirkti.
Kažin, ar “draugas” And- Stalinui ar Hitleriui, tai
tie žiedeliai balsgani
Gera maleva yra tiršta, prie savęs nepatraukia.
2 puodukai miltų.
taip
pat
žydi
kaip
lankoje
nulis
negavo kaip nors dur- “Laisvės” penktakojai butų
Dažai vartojami papras- • švelni, lygiai klojasi ir ne
Nepamėgdžiokim filmų
2 puodukai cukraus.
ir
taip
kvepia
kaip
šile
—
naropių
užvalgyt, nes per! džiaugsmo mitingą surengę,
tai tik naujiems darbams. ■ bėga čiurlėmis. Kur užtepta, aktorkų. kurios yra privers
12 puoduko cocoa.
klaidą
tokių
dalykų žmogus, i
Raudonas Pipiras,
nesakysiu,
kad
dėl
jo
jie...
Jeigu senas darbas yra kur! ten ir pasilieka. Pirmam tos taip daryti, nes jų dar
2
kiaušiniai.
rodos,
negalėtų
parašyti.
Į
Tik užminsiu, kad atjoja
nusitrynęs, tai jau “užlopyt” i “coatui” patartina malevą bas to reikalauja. Jos turi
12 puoduko rūgštaus pie man bernužis iš toli...
Juk visos Amerikos žinių
jį sunku, nes sunku pritaikyt' praskiesti. Ji praskiedžiama skirtis nuo paprastų mergi
no.
agentūros, kurios praneša
Ir
žiūrėsiu
tylumoje
tokį pat dažą. Geriau to- į terpentiną. Nekuomet ne nų, todėl jos yra priverstos
13 puoduko riebalų (Cris- į jo veidą, į akis,
apie Blumo suėmimą, aiškiam atsitikime nuvalyt vi- j pilk į malevą tokių skysčių, griebtis visokių priemonių.
co ar Spry).
kiai pabrėžia, kad jis suim- MYTAI APIE KRISTV
kol man jos tik pasakys,
są seną dažą ir uždėti naują kaip kerosinas ar gazolinas. Jos grimiruoja savo veidus,
1 šaukštukas baking sotas
ne dėl darbininkų ir konUt. legendas apie Kristų,
ką
jis
mąsto,
ką
dūmoja
perdėm. Bet tai jau ne mo Ir nepilk sėmėninio alie plaukus nudažo, gi antakius
dės.
apie
tą,
kuris
atjoja...
munistų
persekiojimo,
bet
kaip
jisai
buvo įdievinUs, ir kaip
teriškės darbas. Ne kiekvie- į jaus, nes ji bėgs ir ilgai ne joms išpešioja ekspertai, to
1 šaukštukas vanilos.
Jeigu
veidas,
greit
nubalęs,
kaip tik priešingai: jį suėmė ta^K|j|g J'rristv. todėl turime
nas ir vyras šitą darbą pada- { džius.
dėl tas jas ir padaro gražesverdančio
1 puodukas
staiga
rausti
vėl
pradės,
ir kaltina UZ tai. kad būda- iinoti kaip mytai apie Kristų susida*
rys. Čia reikia prityrimo.
Prieš malevojant visuo nėm. kitokiom; bet pati mo
mas
valdžinip
tisai Švedė
tiaoete
kaip krikščionys
pasisą-,
vandens.
mas
vaiozioje jisai
įveoe
BUO
#pie Kristp
jeigu
lupos,
kaip
gėlelės,
Uždėjus dažą. jeigu jis1 met reikia žiūrėti, kad male- teriškė namie tai darydama
Ištrink cukrų su riebalais, nejučiomis sudrebės,
darbininkams naudingų re- Kalėdų irVdĄų šventes, o dabar
bus aliejinis, reikia 5 minu vojamas daiktas butų visiš tik apsitepa ir sugadina sa
įmušk kiaušinius,
supilk ir, be vilties nusiminęs,
formų, 40 vaĮąndų.darbo sųtes palaukti, kad įsigertų į kai sausas. Medžias turi būt vo išvaizdą, o kartais net ir
miltus
sumaišius su baking jis nuleis žemyn akis
vaitę ir pakele Visiems vals- BO kada Kristų* gimė, mirė ir kada
medį. o paskui švariu sku sausas netik paviršium, bet savo sveikatai pakenkia.
sode ir cocoa, užpilk ver ir “sudie“ man pasakys.
lybės
darbininkams algas,
sSre kSstv
duru gerai nutrinti.
ir jo viduje neprivalo būt Plaukų dažai dažnai turi dantį vandenį, ant galo įdėk
Oi,
tada
aš
prie
krutinės
kas
sumažino
produkciją
ir
iri
III
nuslepiuKaina tiktai 35 cenPrieš dažant reikia žiūrė-! drėgmės, nes jeigu drėgną nuodų, ir jei galvoj bus pravanilą,
.
viską
gerai
sumai
susilpnino
šalies
apsaugą,
g
*
uti
“Kel*ivio” afi8e »rjį priglausiu taip tvirtąi!
ti. kad nebūtų ant medžio! medį numalevosim, tai vė driegsta oda, tai /galima
šyk. supilk į blėtą ir kepk Taip meiliai jam pasakysiu
Toliau Petaino valdžia kai, { KUČINSKAS,
jokių riebalų, klijų ar liku-- liau maleva atšoks pūslėmis kraują užnuodyti, o ant
vidutiniam
karšty.
tina
Blumą
da
ir
tuo,
kad
jis
kad
jis
vienas
yr
tiktai
šio šelako. nes per tokias* ir pradės luptis.
akius pešiojant galima gauti
5312 So. Halsted St,
mano sieloj ir mintyse;
dirbo išvien su komunistais
vietas dažas į medį neisi-į Reikia taipgi žiūrėti, kad celuličio ligą. kas reiškia už
CHICAtiO. ILL.
“liaudies fronte.” rėmė Is
kad žiedeliai tie iš šieno
gers ir jos paliks šviesesnės. ' ant malevojamo daikto ne sikrėtimą tarp odos.sluogs-į INKSTAI SU GRYBAIS.
panijos lojalistus ir gerino
12 avies arba du nedideli anksti rytą sulyg diena
Kai dažas išdžius, antrą būtų jokių riebalų. Yra nių. ir ta liga neišgydoma
rūpestingai atrasti
ar trečią dieną reikia uždėti žmonių, kurie mėgsta sienas Tik šiomis dienomis mieste; Jaučio inkstai.
ir svirnelin dėl jo vieno,
praskiesto šelako. Šelakas ir duris valyt kerosimi. Jei Sioux Falls. S. D., mirė 21 i ?
dėl meilužio sunešti...
praskiedžiamas alkoholium. gu uždėsit malevos ant to metų amžiaus slaugė, kuri: į j13,1- *asinu‘<|JBet... Jei vietoj nusiminti
į didelis svogūnas.
Niekados nedėk į jį nieko kios sienos, kur yra kerosi- pešiodama antakius užsijis į juoką paverstų
J. puodukas
verdančio
kito. Šelakas džiūsta greitai. no, tai ji niekad neišdžius. krėtė ir po 10 dienų jau bumano žodžių tiesią mintį...
Už poros valandų jis jau iš Tą patį reikia pasakyt apie vo negyva, nežiūrint dakta- buliono ar vandens,
O. o tada jau nuraminti
rodys sausas. Tačiau bus muilą, mašininį aliejų ir mė ru pastangų jos gvvvbe iš-i . Puodukas (arba ir dau- nieks manęs nebįstengtų.
‘
‘ ‘
giau) supiaustytų grybų.
daug geriau, jei leisim jam sinius riebalus. Jeigu siena gelbėti.
Nieks tada nesužinotų,
Nors ši liga yra reta ir antDruska ir pipirai,
padžiuti per dieną ir naktį. ar kitas daiktas bu< apčiupi
kam tos gėlės iš lankos
Supiaustyk inkstus į nedi- čia tarp sienų samanotų,
Tuomet reikia uždėti antrą, nėtas riebaluotais pirštais, akių pešiojimas jau eina iš
“coatą.” ir vėl tegul padžiu-' tai maleva tokiose vietose mados. vienok daugelis mer- helius šmonelius ir užmerk lyg lankoj dailiai marguotų
sta kokią parą. Tuomet švel neišdžius. Tokias vietas rei ginu ir moterų vis dar užsi- sūriam vandeny ant kokio niekas, niekas niekados...
Supiaustyk
GRAŽIOS EILES, DAINOS
niu pieskiniu popierium rei-' kia nuvalyt terpentiną ir ima‘ savo antakių “taisy- pusvalandžio.
K. Binkis.
mu.
”
Kad
apsisaugojus
nuo
lašinėlius
ir
išspirgink
;
spirkia nušlifuok kad nuimti duot išdžiūt.
IR BALADOS.
DAVATKI
KV GADZINKOS ir kito*
Bet pasitaiko ii taip, kad užsikrėtimo. joms patartina gučius išimk, o į taukus su- linksmom
medžio šiurkštumą. Tuomet
dainos. Apąrt juokingu "Daladiinkos’” telpa 30 įvairių
duodamas vienas “coatas” medžias buvo virai švarus, o antakiai nors muilu nu- dėk supiaustytą svogūną, vatkų Gadzinkos
Kayga pu*eoita daageiia upuh autę geikif paveiksiu,
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tL
vaško pastos, kurią reikia tačiau maleva nedžiu ta ir prausti ir ištrinti alkoho- grybus ir paspirgink. Kada Daugelis
iš dainų tinka juokingoms
223 iMadapią dydMe, apie IM (vairią eilių.
gerai įtrinti. Kai išdžius, gana. Taip būna dėl to, kad lium, žiūrint kad nepatektų .jau gerai aprus, išimk juos deklamacijoms. Šešta pagerinta
JI
PAUNKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
taukų, o sudėk į tuos tau- laida, 4H ousl.................................. 10c,
vaškuojama antru kartu. pirmutinis “coalas” da ne i akis. Ir repliukės plaukams
DARBO VALANDA8.
išdžiuvęs, pešioti turi būt sterilizuotos, kus miltais apdulkintus inkVaškas duoda švelnią, ma buvo visiškai
arba kaip buvo nukirsta
Po
operacijos,
antakius
vėl
®tus,
gerai
apkepink,
užpilk
KNYGOJE
YftA TRUŲ RUSIŲ EILfiS:
šv.
Jonui
guba.
Drama
kaip
antras
tapo
uždėtas.
lonią išvaizdą. Ypač jis tin
raštireikia
suvilgyt
alkoholium.
verdantį
bulioną
ar
vandeka ąžuolui ir riešutui (wal- Pirmutinis “coatas” visuo
ninko. Vertėtų
TAUTIŠKOS, SEIMYN1SKO6 IR DARBININKIŠKOS
met turi būt taip išdžiuvęs, nTmppActaaas:------------- ni- sudėk atgal spirgučius.
nut).
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Jei kam patinka stipriai kad traukiant per ii ranka Parašė daktaras A. J. Karalius.
KAINA TIK S14S.
blizganti išvaizda, tai vietoj visai nek’btų ir kad nagu Si nauja knyga užpildyta vien rcceptms,
aiškiausi
nurodymai
kokius
Aetaae apderah S1JS.
vaško reikia ant šelako už nebūtų galima jo nubraukti. vaisins dėl kokios ligos naudoti. Ver
LIETUVIŲ
kalbos
gramatika
Maboriu*.
dėti porą “coatų” vainišio.
ta šita knyjm įsigyti visiems, nes Na
kayga.
mu Daktaras yra vienas iš reikalini geriaasi*
Bet šitoks blizgėjimas yra MOTERIS IR S(K I .\ LIZAI AS. Para giausiu
knygų kiekvienam lietuviui
^iog paprasPritaikyta
Aaierikes
Lietuviaan
Makytte
Kalbą
vertė V. K. R. Isigykit tuoj. Didelė knyga, anie
skaitomas labai prastu, ne še- Augusi
tame konverte, be, _____
Keleivio” adYra tai svarbiausia ir geriausia kny 3»>0 puslapiu. Kaina
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbua Mokytoju pri*
tesu ir nepamirškit prfUpyt e*S
lavintu skoniu ir ant gerų ga lietuvių kalboje tame svarbiame Au«l«-klo viršeliais ................... $2.fio
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OP EDUCATION
rakandų jis nevartojamas. klausime. Pusi. 42:>. 1915 m. ..
“KELEIVIS”
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų A MM NOS DAINOS.
i
KAINA «1.00.
Šioje knygutėje te’t>a 44 geriausių
apsisaugoti. Paraše D-ras F. Ma
283 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Dažai yra daromi visokių tulaitis.
DR. D. PILKA, 82B Cohimbųn Ave^ Boaton, Mase.
Antra, peržiūrėta ir page Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- į
spalvų: ąžuolo, raudonme rinta laida. Kaina....................... 25c. joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.
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KOMUNISTIŠKI RECEP- PIRMA KAIMAI SKIR.
TAI DARBININKAMS.
TESI I VIENKIEMIUS,

Komunistiškoji
“Darbo DABAR VIENKIEMIAI
į Lietuva,” kuri Stalino dik- JUNGIAMI į KAIMUS.
: taturą vadina “socializmu,’
Sovietų Sąjungos orgaduoda Lietuvos darbininįkams šitokius
receptus: nas “Izviestija” įsidėjo ve
į “Svarbu ne tai, kiek tu už- damąjį straipsnį, kuriame
' dirbi, pilieti. Daug svarbiau. nurodoma, kad Sovietų Są
' kokiž? naudą atneši savo so jungoje vienkiemiai (sody
cialistinei tėvynei. O tuo pa bos) turį būti kuo greičiau
čiu ir sau pačiam. Šita min siai likviduoti. Iš vienkie
timi turi vadovautis, Įsi mių turį būti sudaromi kai
jungdamas į socialistinį dar mai. nes vienkiemiai dau
giausia
kliudė susidaryti
bo procesą.”
“
kolchozams.
’’
’ Kitas receptas: “ ‘Tiesa,
Tenka pastebėti, kad nau
bankų ir fabrikų nacionali
jieji
Lietuvos valdovai taip
zacija įvykdyta, bet aš vis
pat
veda
propagandą už tai,
dar gyvenu taip pat, kaip
anksčiau’. Šitaip kalba nesą kad vienkiemiai jungtųsi i
moningas darbininkas. Ne kaimus. Ar tik ne tam. kad,
sako “Izviestija,” vienužmiršk, drauge, kad paau ..kaip
.
kojai visus savo gyvenimo kiemiai Sovietu
Sovietų Sąjungoj
metus, kol išmokai tokį pa- daugiausia kliudė susidaryti
prastą dalyką — stovėti' “kolchozams?”
dviem kojom.”
----------------Komunistai įvedė Lietuvo-; PER 6 MĖNESIUS VISA
j*
bet fašis-iSOVIETŲ PRAMONĖ PAtiskai-bolsevikiską vergiją GAM!NO VOS 9 VIRDUdarbimnkams:
uždraudė
. ,Tie
„.n-n
streikuoti, uždraudė dauL,bS KAVAI VIRTI
giau algų reikalauti, užRugpiučio 25 d. “Izviestidraudė darbą pamesti,. o ja” praneša, kad sovietų
dirbti verčia daug sunkiau elektros pramonė per šių
ir sparčiau. O kad darbinin- metų pirmuosius šešis mene
kai prieš tokią vergiją nesu- sius" pagaminusi... 9 elekkiltų. tai komunistai rašo triškuosius kavos virdulius,
jiems “receptus” ir aiškina, Tuo budu labai kukius gakad toji vergija eina darbi- mybos planas išpildytas tik
ninkams į sveikatą. Taiku- l*;. Elektriškieji arbatos
nigiškas žmonių mulkini- virduliai visai nebegaminamas:
dirbk
ir melskis, mi. špyžinių indų pagaminskursk ir dėkavok Dievui ta nepilni 8 nuošimčiai nukad gyventi sunku, nes po statyto plano.
mirties gausi už tai dangaus — "...........'----------------karalystę.

BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KAUNE ATNAUJINA- I ARMONIKA IR ŠOKIAI
MOS CARO TVIRTOVES.! “LINKSMINA” JAUNIMĄ

Iš Kauno gaunama žiniųJ
“Valstiečių
Laikraštis”
kad sovietų okupantai vėl deda tokių korespondencijų
stengiasi atnaujinti buvu-'iš Salako:
sias cariškąsias Kauno tvir“Daug kas kalbėjo, kad
toves. Kaunui vėl virtus ėmus valdyti darbo vyriautvirtovės miestu, daug lietu- sybei,
Lietuvos jaunimui
vių inteligentų “kariškais teks pergyventi liūdniausias
sumetimais” išsiunčiami iš laikotarpis, bet tas pranašaKauno ir gabenami Sovietų Į vimas neišsipildė. KiekvieRusijos gilumon. Taip pat nų sekmadienio vakarų j
ypač lietuviai kraustomi iš liaudies salę susirenka bu
geresnių butų, kuriuose ap riai jaunimo ir pasikvietę
gyvendinami
raudonosios muzikantų,
linksminasi.
armijos karininkai.
Jaunimo džiaugsmu pasida
lyti ateina ir tėvai. Jauni
ŽYDUKAI VADOVAUS mas šoka, o tėvai susėdę
LIETUVIŲ JAUNIMUI. džiaugiasi laisve ir kalba
Palangos gimnazijos ko apie praeit}, apie vergovės
munistinio jaunimo kuope laikus, kurių pančius narsio
Čia yra parodyta karo pabėgėlių grupė, kuri rado prieglaudą Šveicarijoj, čia yra olandų,
lės sekretorium paskirtas ji raudonoji armija savo
belgų ir francuzų. Šveicarija juos maitina, nes dabartiniu laiku jie negali j savo šalis su
tvirtu rankos mostu sudaužydukas Faivel Semenčik.
grįžti; jas turi okupavusi priešo armija. Keli laivai su karo pabėgėliais jau yra atvykę ir
Ukmergės apskrities ko žė.”
Amerikon. Viena pabėgėlių grupė anądien buvo iškelta ir Bostone.
munistinio jaunimo sekreto
Tačiau net ir “Valstiečių
rė paskirta žydelkaitė Le Laikraščio” redakcijai toks OKUPANTAI STENGIASI
PRAGAIŠTINGA SAUS
KAIP DANGUJE, TAI
“linksminamasis”
atrodo IŠNAUDOTI LIETUVOS
vin.
IR ANT ŽEMĖS.
I RA SUNAIKINO RUGIUS.
perdaug tuščias, tad redak
DARBININKUS.
Sovietų Rusijos laikraš- ■ v “Valstiečių Laikraštis” ra
KAIP IŠRODO ŠIŲ METŲ cija deda tokį prierašą:
Rugsėjo 30 d. visoje Lie čiuose nuolatos skaitome;s9: “Sausra, kuri tęsėsi visą
DERLIUS LIETUVOJE. “Jeigu jaunimas linksmina
tuvoje rengiamasi minėti bolševikišku valdininku ap- i pirmąją vasaros pusę, smėAgronomas Vasinauskas. si tilc muzikantą pasikvie Stachanovo sąjūdžio pensileidimą. " girtuokliavimą, Uingoms krašto vietoms bukuris ėjo dabar jau likvi tę, vadinasi, tik šoka, o jo kerių metų sukaktuves. Ta
pareigų
nepaisymą ir tt.
'vo rikra nelaime. Rugiai be
duotų žemės Ūkio Rūmų kios kultūrinės programos proga jau dabar vedama
direktoriaus pareigas, sutei vakarėliuose neturi, tai taip smarki agitacija už šio judė-| . Tokių pat žinių dabar at- (VQ ant jauĮi0 Tokių rugių
kė spaudos atstovams pasi 'besilinksminantį’ jaunimą jimo išpopuliarinimą Lie-i*1?1* ir 1S subolsevikmtos! derlius visai mažas/ Jei kukalbėjimą apie numatomų galima tik papeikti.
voje. Ypač iškeliamas tas | Į^tuvos. T*ors į>ol^evik^ j liant ir išbyra vienas kitas
šių metų derlių Lietuvoje.
faktas, kad mūrininkai ir į diktatūra Lietuvoje įvesta ^das. tai jis vistiek sėklai
Pasak jo, rugių derlius smė “PROGRESAS” I ATBU tinkoriai, kurie dirba prie ivlsal nesenai, bet laikraščiai ■ netinjęa Smėlingu vietų valLĄ GALĄ.
linguose rajonuose, kaip an
kareivinių statybų raudona- Įi Paneša, kad valstybine ze- j stječiai pateko į didelius ru
Pradžios mokslo departa jai armijai Lietuvoje, pra-im<Įs, komisija,b.-u?n -(abar pėsčius.' Pasak laikraščio,
tai Vilniaus krašte, Zarasų,
PAGARSINIMAI
Rokiškio, Utenos ir Alytaus mento direktorius Vincas dėję darbus pagal stachano- j vykdo bolševikišką žemes vvrįausybė nutarusi paskirti JAUNIMĄ VILIOJA I KO
‘KELEIVY’
apskrityse, esąs blogas, o Žilionis “Darbo Lietuvos” viečių metodus. Mat, šimtai i Ve^°Fm?. Lietuvoje, sudaro 206,000
litu
nukentėjuMUNISTŲ EILES.
Norint,
kad pagarsinimas tiipttĮ
kai kuriose kitose vietose bendradarbiui pareiškė apie tukstančių raudonarmiečių, į Jau.trecl5viet?s komisijų sįems nuo sausrų sušelpti,
Lietuvos komunistų parti GREIT,
reikia priduoti
garsinimą
besiartinančius
mokslo
me

rugių derlius geresnis, negu
atgrustų į Lietuvą, neturi j
sudėt}. Apskričių ir šie pinigai skiriami rugių ja. siekdama užnuodyti lie administracijon nevėliau PANEDE.
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
praėjusiais metais. Taigi, tus. Pradžios mokslui nu tinkamų patalpų apsigyven- įvaį?C1^ žemes komisijose ■
aprūpinti.
tuviškąjį jaunimą, paskuti tą,
reikia pasiust iš anksto, kad pa
matoma
palikti
4
metus.
rugių derlius išsilyginus ir
ti, todėl tariamais stachano-; Padaryta jau visa eilė pa-į
----------------niuoju laiku rengia visą eilę siektu mus ne vėliau kaip panedėVėliau gauti
garsinimai 1 tes
nesąs blogas. Kviečiai visur Tuo busią prisitaikinta prie viškais metodais Lietuvos'Uodimų. Nėra beveik nei. ŽYDELIAI SUSISIEKImitingų, specialiai skiriamų ly.
sąvaitės numerĮ
nespėjama patalsovietinės
sistemos.
Nepri

blogi. Kviečių derliaus šį
darbininkai raginami įtemp-! vięnos komisijos, iš kurios;
TVARKYTI.
jaunimui. Tuose mitinguose pint.
met bus žymiai mažiau, ne klausomoje Lietuvoje, kaip ti jėgas ir kareivines kuo nebūtų
pašalinti pirmiau
. . .
Norint,
kad
garsinimas nesusllabai aktingai dalyvauja
trukdytu.
sykiu
su
pagarsinimu
gu praėjusiais metais. Vasa žinoma, visur buvo pereina greičiausia statyti. Pirmieji paskirti ju sąstatan nariai.! Kol Lietuvos susisiekimo raudonarmiečiai su orkest reikia
siusti ir mokestį.
rojaus derlius šįmet taip pat ma prie 6 metų privalomo Lietuvos stachanoviečiai y- Daugiausia naujų “šeimi- ministerija. da nebuvo likvi- rais, kazokiškais šokiais, c
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
busiąs mažesnis nei praėju pradžios mokslo. Taip pat ra rusų mūrininkai ir tinko ninkų” pašalinama dėl ne- duota, tai jos tiltų sky- taip pat apdalinami vaikai ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
siais metais, ypač dėl to. busiąs sutrumpintas viduri riai. Prienų statyboje (ka mokėjimo savo pareigu eiti riaus vyriausiais mžmie- raudonais kakliaraiščiais.
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
nis
mokslas,
kuris
busiąs
tik
ir dėl girtuokliavimo. ‘
«ais komunistai buvo pa
kad nelygiai sudygo: anks
reivinėms)
vadovauja
šie
Už pajleškojimus darbininkų. par
du žvdeliu:
Anatoli Lengvas Budas
čiau sudygęs noko, o vėliau šešių metų. Lietuvos gimna asmens: darbo vedėjas Jof-' Taigi, kaip danguje, taip ■ state
į
.
Ahrnmjl
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodi.
Stambes
Išniokt Angliškai.
o technikas Joeė, inž. Dul- ;i žemėje.
išdygęs tebėra dar žalias. zijų kursas, kaip žinoma, ffe,
žemėje. Kaip
Kaip bolševikiškoj
bolševikiškoj - Kozenbliumą n Abi omą
nė:*: raidėm antgaivis—15c. extra.
buvo
8
metų.
Tokiu
budu
ir
'
Rusijoj,
taip
ir
bolševikišRozenbl.umą,
nors
LietuvoRačkius reikalingiausių žodžių ir
Bulvės esančios geros. Nors
man, nišų ltn. Kirkorov _
. ...
••Keleivio”
prenumeratoriams už
le yra kompetentiškų lietu pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip pajleškojimus
lietaus dabar dažnai pasi sovietinė valdžia panaikina Merkin. “Darbo Lietuva”; koj Lietuvoj,
giminių ir draugų, kai
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
sių inžinierių.
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškonas gali greitai išmokt kalbėt angliš
taiko. bet masinio puvimo bent kelis mokslo metus. nusiskundžia, kad valstie-į *nnvhie>1 lą
jimo karna t>3c.
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
Tai
vis
“
progresas
”
!
Dabar
Lietuvos
susisiekinegirdėti. Pašaro kai kurio
čiai nesą dar priėmę stacha-! ŽODYNĖLIS
i™
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
Toliau Žilionis pareiškė,
—k
y
i UET|;ViŠKA| . Ax<juškas ir mo mimstenja jau likviduo- bo jieškant, važiuojant kur nors, nu reikia
se vietose šįmet mažiau nei
pasiųst fotografiją ir klaust
noviškų
metodų.
!
angliškai” LiETŪvišKA&'tefp^ ta. Lietuvos geležinkeliu rei- ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
kainos.
praėjusiais metais nuo 30 kad iš dėstomųjų dalykų šį
.LietUVOS Clarbininkai 1 va-,is,000 žodžių. Labai parankus turėt l-alne nuėmė i «avn rankas zdaskutį. pas kriaučių ir tt. Su fone
••KELEIVIS.”
253 BROADVVAY,
iki 60 nuoš. Tai pirmažolis met iškrinta tikybos pamo riamus stachanoviškus metiškų ištarimu ir gramatika. Antra
atrytas dirbtinez
SO. 8OSTON, MASS.
padidinta
ir
pagerinta
laida.
Sutaisė
skūra,
160
puslapių.
Parankesnio
ir
■
“
draugas
”
KaganOVlČ
Maš

kos,
o
įvedama
rusų
kalba,
pašaras. Atolai pasitaiso, ta
todUS Žiuri kaipo į paprastą: geresnio kišeninio
St Miebelsona= Pust. 95.............. 35c.
ininio žodynėlio lietuviu
L-ni-ic T iofuvoc
išnaudojimą. į Riboje nėra. Gaunamas Keleivį ^oje, Kuns Lietuvos temo
čiau jaučiama sunkumų ato kuri jau šiais mokslo metais darbininkų
lus suvalyti. Ęet jei oras pa įvedama net į pradžios mo Prisidengę stachanoviškais !k,,na .................................. s. »o njoje esantiems gelezinke
liams viršininku paskyrė
sitaisys ir neblogai užderė kyklų paskutiniuosius sky obalsiais. okupantai stengia-;T,KĖJ,MV istorija.
rius.
Taip
pat
mokytojų
se

jusį atolą bus galima gerą
si iš Lietuvos darbininku' saye,
Para-^
?• P- chantepie.de įajSau- draugą" Lochmatovą.
Teologijos profesorius. Vertė
minarijose
kaip
pirmoji
sve

suvalyti, tai bendrai pašarų
išspausti lietuvių kalbon J. liaukis. Knyga di- : Kašte Istorija. Pagal A. B. ScbnitzerJ
kuo daugiausia
jnn-olvri<i delio
su oaugytx
daugybe : sutaisė Šernas. Aprašo,
bus mažiau nei praėjusiais tima kalba įvedama rusų darbo ir
ir iomi
lemi TV
naiurplvip
aeno formato,
Iormato* 1080 puls. su
.
. kokiu budu
.
.“
| paveikslų visokių tikėjimų dievų, die- žmonės rašyti išmoko, kokiu.budu iskalba.
Mokytojų
žinioms
metais apie 30 nuoš.
vietų dirbama net po 10 va-i^čių, relikvijų, bažnyčių, Šventiny- dirbo sau raštą kiekviena žmonių taulandii i Hipną lr»H tiktai na čių ir
Gražiais tvirtais apdarais, ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Žemės Ūkio Rūmų spe “pagilinti” per radiją bu įanaų
} aieną, Raa iiKiai pa- chicajro 1914
Kaina ........... $7.©o i Apdarvta..................................... «5o
cialistų apskaičiavimu,stam siančios skaitomos paskai kėlus darbo našumą. “Tietos, kuriose figūruoja tokie
baus pašaro šiais metais mokslai,
kaip’marksizmas- ®" nusiskundžia kad jotruks apie vieną milijoną - - - ’
—
kiose kitose statybose, kur
tonų. Normaliais metais Lie leninizmas ir panašiai.
dirba
vietiniai lietuviai inži
Mokslo metai šįmet Kau
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tuvos gyvuliams sužeriama
nieriai,
stachanoviškas june
busią
pradėti
sporto
salė

apie pusketvirto miliono to
dėjimas visiškai neprasidė
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo
Knygoje apražov*: Dievai, pradedant nuo saulė*
nų stambaus pašaro per žie je bendra švente, kurioje jęs. Tai reiškia, kad lietu
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
dalyvausią
vyriausybės
na

garbintojų ied pat krikščionių gadynės.
nuskriaustoms minioms.
mą. Todėl kilus klausimas,
vių
inžinieriai
nenori
darbi

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
ar bus galima iš kur papil riai. teatro artistai ir kiti. ninkų taip išnaudoti, kaip
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Reiškia,
jaunimui
bus
su

dyti pašant kiekį, ar teks
visokie
Joffės,
Dulmanai
ir
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
apie trečdalį gyvulių likvi rengtas dar vienas mitingas. Joesai, atvykę iš darbinin
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
duoti. Ūkininkams siūloma
kų “rojaus,” t. v., iš Sovietų
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
surinkti bulvienojų ir visų SUNAIKINTA GRAŽAUS Sąjungos.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
DARBO PRADŽIA.
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tekio
pelkių vėlyvąjį atolą, be to.
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Iš
Liškiavos
pranešama,
žiemą sušerti šiaudus. To
NEPRIKLAUSOMOS LIE
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
liau agronomas Vasinaus kad šią istorinę vietą buvo TUVOS ĮSTAIGOS LIK
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
kas išsitarė: “Dabar eina norima paversti kurortine
VIDUOJAMOS.
vieta,
neš
gražus
pušynai
ir
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. ISpfi m.
pasitarimai ir apskaičiavi
Paštų valdyba praneša,
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
mai, galimas daiktas, kad banguojantis Nemunas. Ka kad ji skubiai persiorgani
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
koncentruotų pašarų nema dangi čia blogi keliai, tai zuojanti,
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
prisitaikydama
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
žus kiekius gausim iš kitų buvo suprojektuota išvesti prie sovietų santvarkos. Ka
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
per
Liškiavą
naują
vieškelį.
respubliikų.” (!) Bet nežiū
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.',
buvo dangi* paštai, kaip ir vi«as
rint viso to, esą reikalinga Praėjusiais metais
kitas
susisiekimas,
yra
tie

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
likviduoti apie 20,000 ark pradėti darbai, įdėta keli sioginėje Maskvos okupan
knygų, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
lių ir apie 100,000 senesnio tūkstančiai litų, bet dabar tų žinioje, tai tas paštų val
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
nieko
nebedaroma.
Lietus
amžiaus raguočių. Esą. bu
dybos pranešimas faktiškai
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamišgriovė
suvežtą
palaidą
tų rizikinga visai nieko ne
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
smėlį ir įdėtus tuksiančius reiškia, kad ji likviduojama.
likviduoti.
Panašiai likviduota ir visa
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
nusinešė
į
Nemuną.
Dėl Žemės Ūkio Rusų lik
susisiekimo ministerija.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
vidavimo agi*. Vasinauskas
gos vardas, KAINA <2.00.
išsitarė, kad jie, esą, negynę PRADĖJO STIPTI GAL- KUNIGŲ CELIBATAS.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina <1.25.
—Išaiškinta kunigų oepatystės isVIJAI.
ūkininkų interesų ir nebuvę
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
puolimaa. Šią knygą turėtų perskai* į
Iš Imbrado valse, ir greti torija, pasekmės ir jų doriškas na-1
tinkamai sudaryti. Visa Rū
Senovės
Lietuvių
ttiyfli
REV.
M.
VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
mų tarnyba pereinanti že mų apylinkių (Zarasų aps.) tyti
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterjs,
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
Ypatingai dabartiaėo kriUėionyhės gadynėje
pranešama, kad šįmet labai dukteris :r mylimosios nepapultų j
mės ūkio komisariatui.
perakaityt. net tik tada galės aiškiai suprasti Dieve ku
tokią
kunigų
globų.
Parašė
kun.
Geo.
Toliau
buvo pasakyta, daug raguočių krinta dėl iš- Towsend Fox, D. D., sulietuvino
Kayga Mėlio feratate, tori 271 puslapį. Kaina popieros
*KBLEIVUr KNYGYNE
kad apie 60 agronomų per utimo. Ypač paskutinėmis Ferdinand de Samocitia. .......... 25c.
—1.00; audimo and.—<1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį
irba
"Money
Orderi
”
.
Adresuokit
sekančiai:
eina dirbti į Lietuvos suda ienomis, kada pasitaikė "O. S. S.” arba SlisbinT tekilini.
2S3 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
romus valstybinius ukius daugiau lietingų dienų ir Vieno akto farsas, labai juokinga*
KELEIVIS, 283 Bru«dway, So. Boston, Mase.
pasitaisė ganiavos.
Ir geros perstatymai. Kaina .... lia
(sovchozus).
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SPAUDOS PIKNIKO SEK* draugams ir draugėms, ku-* Blinstrubų vilaio pokilis. daug. Dalyvavo kone visi
RETOR1AUS RAPORTAS, ne platino tuos bilietus, so-' Pereitos seredos vakarą South Bostono lietuvių biz TuL TBObridgu SSS*
-----cialistinės spaudos vardu brolių Blinstrubų vilaže bu- nieriai ir profesionalai.
Dr. John Repshis
Socialistinės spaudos pik- reiškiu draugišką ačiū. čia, i vo šaunus pokilis. Tai buvo
Blinstrubams sekasi, tur
(IKPtYS)
nikas įvyko Maynarde šių žinoma, nepriskaityti bilie- j lyg ir inkurtuvės arba įšven- būt, dėl to, kad į politiką jie
LIETUVIS GYDYTOJAI
metų rugsėjo 1 d. Kadangi tai, kurie buvo išparduoti j tinimas atremontuotos jų į- nesikiša ir niekam neprieš
Vabadmi S-4 Ir A4
man
buvo
pavesta
išsiimtiprie
vartų,
pačiam
piknike.
'
staigos.
Mat,
jų
įstaiga
nuoNedėtiem!*
Ir RvuatadtaaMi
tarauja. bet yra mandagus
PILIEČIŲ DRAUGIJOS buvo prijungta prie Sovietų
mm II Si U ryta
nėti
į
kolonijas
to
pikniko,
N
.
naminei
ir
tiio«
Iatos
2U
&
a
dažnai
būna
REZOLIUCIJA.
Rusijos.
m HARVARD STBBR
bilietus ir sukolektuoti pini^/drauges, kurie
did.inama,į biznieriai ir myli lietuvybę.
Visa jų šeimyna priklauso
. lamu *4. arti
Tai South Bostono Lietu
Protestuoja dėl Lietuvos pa vių Piliečių Draugijos rezo
CAMBRIDGB.
prie SLA, Net havajiečių
vergimo ir prašo pasaulio liucija prašo civilizuoto pa
pikniko k5okhisJ oaUrnavi- ^^ne betir visoj dainininkus p. Blinstrubas
tų pardavė. Imsime v..i™-.
kiekvie
Pavyzdžiui, Milda’*?
tautų užtarimo.
išmokino sudainuoti keliatą
šaulio tautų, kad jos šito So ną koloniją i™.™
Tciefmum 21324
atskirai:
lietuviškų dainų. Ir havajieSouth Bostono Lietuvių vietų Rusijos smurto nepri
Anestaitė, H. Ramanauskai- ’
MEDICINOS DAKTARA8
tė, K. Zabitis; J. Kairaitis, ‘
JS5?
čiai gerai lietuviškai trauPiliečių Draugija, kuri turi pažintų, bet užtartų paverg
South Boston, Mas*.
Village,
kuri
randasi
Broad:
C.J.MIKOLAITIS
apie 700 narių, priėmė Lie tą nedidelę lietuvių tautą ir
V. Anesta .......... .... 6.87 K. Venslauskas ir F. Varei way ir D gatvės kertėj.
tuvos klausimu rezoliuciją padėtų jai iš tos vergijos paValandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
K. Armonas............ 3.00 ka dirbo prie kasų bei barnuo 7 iki 8 vakare.
ir išsiuntinėjo ją šios šalies siliuosuoti.
Kitąsyk
šitoj
vietoj
buvo
į
čekių.
Per
jų
rankas
perėjo
Bu* maskaradas Petro Rim
P. Brazaitis............ 3.59
1*7 SUMMER STREET.
vyriausybės ir Kongreso na
šos skolai atmokėti.
Pasirašo visa valdyba:
Jurgis Gegužis .... $15.00 visos pajamos už gėrimus ir garsaus Lazausko saliunas.!
LAWRENCE. MASS.
riams. o taipgi Anglijos,
N. Jonuška ............ 3.00 valgius. Ir savo pareigas jie Tai buvo gal apie 30 ir dau
Mus prašo pranešti, kad
Titus P. Grevis. P. S. ZaFrancuzijos. Lietuvos ir So
giau
metų
atgal.
Lazauskas
atliko
pagirtinai.
Lietuvių Dailės Komitetas,
siman, J. Lekys, S. J. Min K. Taurinskas ........ 9.00
vietų Rusijos atstovybėms kus, A. Macejunas. V. J.
tais laikais buvo skaitomas kuris paėmė iš skulptoriaus
K. Trainavičia ........ 3.00
Prie saldainių darbavosi Bostono lietuvių “milionieAVashingtone ir spaudai.
TeL KU 711*
V.
Gegužis
........
6.15
P. Rimšos jo sukurtąjį “Lie
Jakštas,
A.
J.
Namaksy.
J.
draugės
Valeikienė, Anes•
rium.
”
Jam
mirus,
jo
įstaiga
J. Virbickas J........... 6.00 tienė. Dorothy Hermanson,
tuvos Artoją” ir pastatė Bo
Rezoliucija parašyta gra L. Petrauskas. Anthony L
buvo
parduota.
Nupirko
ją
LnedsslU.
F.
N.
Ramanauskas
3.00
stono
muziejuje, dabar ruo
žia anglų kalba ir labai ilga, Kapochy, S. Mockus, F. J.
Frances Vetaitė, Helena senas Lietuvos patriotas
LIETUVĖ GYDYTOJA
M. Žilinskienė....... 3.00 Jakštaitė, Izabelė Traskausšia maskaradą norėdamas
bet, suglaudus, jos turinys Bagočius ir A. Ivaška.
Blinstrubas.
Bet
neužilgo
VALANDOS:
nuo 2-4 ir 6-8
P. Senk . .
3.00 kaitė. Per jų rankas perėjo
padaryti pinigų už tą kurinį
toks:
užėjo
prohibicija
ir
saliunų
SEKMADIENIAIS
PAGAL
R. Pemickas
........ 1.71 104 dėžės saldainių. Čia jos
skulptoriui atlyginti. Mas
Kadangi 1918 metų vasa PILIEČIŲ DRAUGIJA
SUTARTI.
biznis
užsidarė.
Senis
Blinskaradas įvvksiąs spalių 31
padėjo nemaža savo energirio 16 d. Lietuva yra pasi PRIEŠ KOMUNISTUS.
Cambridge, Mas*.
4*0 BROADWAY
• iišvažiavo Lietuvon ir dieną, Halloween vakare,
skelbusi nepriklausoma val Nutarė nebeduoti jų mitin*
Cambridge,
Mas*.
Joras
p
iTktšiS
£
k
*iĖ*X
K. Zabitis? L,........ $6.00
Copley Plazza
viešbuty, j
stybė :
J. Vinciunas—.......... 4.35
gams Lietuvių Salės.
Didžiulį sūrį išleido ląi-JX“hibkij«
Louis XIV svetainėj. Įžan-:
Kadangi jos nepriklauso
J. Andriukaitis........ 4.15
Piliečių
Draugija
yra
di

Blinstrubai tą namą at- ga—$1.
mybę yra pripažinusi Tautų
TEL. ŠOU 2712
P. Čiapaš................ 2.77 mejimui drauges Geguzie-•
džiausia
South
Bostono
lie

Lyga ir visos atskiros šalys,
ir pradėjo
Valeika.................... 1.23
Dr. J. C. Segmour
nauja šeimyna.
.. naujo Vėliau dapirko
jų tarpe ir pati Sovietų Ru tuvių organizacija. Ji turi N. N.......................... 3.00 mes buvo laba ge a.
(LANDŽIUS)
sija. kuri dabar Lietuvą pa nuosavą salę. kliubą ir apie
Rugsėjo
22
d.
South
Bos

LIETUVIS GYDYTOJAS
Kitas
pikniko
pareigas
daugiau
namų,
sujungė
į
, 700 narių. Partijiniu žvilgsMontello, Mas*.
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
vergė :
ėjo šios draugės ir draugai: i krūvą. įtaisę šokių sale, vai- tone susituokė J. S. Usevi1 niu, ji marga kaip genys:
Ausų, Nosies ir Gerklės.
K. Venslauskas .... $7.46 Kručienė, Vetienė, Trus- dinimams estradą ir dailiai čiukas su p-le Anele J. Lu
Kadangi ultimatumas, ku rasite joje socialistų, sandaVartoja vėliausios konstrukcijos
rį Sovietų Rusija pastatė į riečių. katalikų, komunistų P. Kaselis................ 3.15 Rauskienė, Brazaitienė, An- išdekoravo namą iš lauko. žyte, Pokilis buvo Lietuvių X-RAY Aparatų.
Lietuvai 1939 metų rugsėjo , ir visai nepartinių. Tačiau
driuškaitienė. Marcilionie- Išrodė, kad daugiau pilėstis Piliečių Kliube. Svečių da VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Norwood, Mass.
334 BROADWAY.
mėnesi, reikalaudama privi visi jie sutinka, kad Lietu
nė, Kairaitienė, Valeikienė, jau nebegalima. Bet biznis lyvavo 200 su viršum. Lin
SO. BOSTON. MASS.
$3.00 Vinciunienė. V. Anesta, P. į ėjo taip gerai, kad šią vasa- kime jiems daug laimės.
legijos steigti militarines vos likimą turi išspręsti pa J. Truskauskas
W. A. Amsis.
papėdes, buvo pridengtas tys jos gyventojai, o ne gin P. Veta ......... 1.......... 3.00 Brazaitis, V. Gegužis. K.; rą pp. Blinstrubai nutarė sa3.00
Mrs.
Zarubienė
.......
pretensijomis neva duoti kluoti Stalino raudonarmie-'
Taurinskas, J. Virbickas,; vo vilažą vėl didintu DapirDr. Leo J. Podder
Lietuvai neprašytą apsau čiai. Todėl komunistams., P. Kručas ................ 3.00 K. Trainavičius, J. Armo-; ko daugiau namų ir vėl pra BUKIT TEISINGI
1.03
u
F.
Macianskas
........
gąi kurie džiaugiasi kad Lietu-1 F. Žiebus ................. .70 nas, J. Jankauskas. J. P. sidėjo remontas, kuris tik Savo Laikrodžiui.
Vyriikų ir MotarHkų
Kadangi vėliau Sovietų į va buvo tų raudonarmiečių
Kručas, P. Kaselis, A. Ska- šiomis dienomis buvo už
, taipgi Kraujo ir Odos.
aae 1* iU 12 dtoaų.
Rusija sugrąžino Lietuvai I smurtu užimta, South Bosto V. Sinkevičia........... .59 burskas, J. Damašauskas, baigtas ir ant tos intencijos nu rnn Kiicn
BM2*U4.*aa7RiS vakaro
®p°.
apie vieną ketvirtadalį teri no Lietuvių Piliečių Draugi
Stakionis,
Pečiuika.
A.
Va

buvo
suruoštas
specialus
Lawrence, M***.
18* HUNTINGTON AVR.
torijos, kitus tris ketvirtada ja paskutiniame savo susi M. Stakionis ....... $4.24 leika, J. Vinciunas, S. Zda- kilis. Svečių buvo labai
BOSTON. MA8S.
lius pasiimdama sau, nors rinkime nutarė daugiau ne-į M. Vaitkunas ........ 3.09;
TeL
CMsmeavcaMi **7*.
1920 metais buvo pripaži beduoti savo salės. Jokia; Vareika, Čiurlionis 3.89 j .Sfemusų draugai ir drau- LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.
nusi. kad tie plotai priklau komunistų grupė, jokia “Al-'
i ges bėgiojo kaip skruzdės ir
>MjM ir
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!
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kad
suvažiavusiems
so Lietuvai;
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it
im/BMctad
K.
P.
Šimkonis
....
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'
iš
kelių
valstijų
svečiams
Mošų
kai

Kadangi Sovietų valdžia, Lietuvių Salėj savo propa- i
na prieinamiau
Dr. Sutan
Gardner, Mas*.
j nieko nestokuotų, kad visi
sią. Visoks dar
matydama jos pavergtų lie gandos prieš Lietuvą varyti, j
bas garantuotas.
J. Vaitiekus
43.00 but0 viskuo aprapinti ir paGlodiene*Cwrry
tuvių nepasitenkinimą. 10,Dėl šito nutarimo buvo
. Padarom reika
i
.rsjirll
*•įtenkinti.
Uz
tai
aciu
jiems,
LIETUVI DENTISTl
planus pataisymams. Klauski
000 jų ištrėmė Rusijos gilu gana gyvos diskusijos. Ko- i
Lowell, Mas*.
!0 Įajpgj ačju jr skaitlingai lingus
te musų kainos ir pamatysite akie'
VALANDOS:
M Ir TA
mon, žiauriai juos atskirda munistai. žinoma, tokiam i Paulauskas ............ $1.82 i publikai už atsilankymą į mą. Matyt geriausia Takarais.
Musų ekspertai peržiūrės ir
ma nuo visu giminių;
878 MaMachmotta Avo^
sumanymui priešinosi. Vie-!
J. J. KIRSIS
pertikrins jį veltui. Jeigu reikės į
E. Leaington, Mass.
; musų pikniką.
(PRIE CENTRAL 8KVRR0)
32 Hantkarne Are,
nas
naiys
sarkastiškai
jiems;
Kadangi Sovietų Rusija
pataisyti,
tai
mes
už
mažą
kai

CAMBRIDGE, MASS.
Mrs.
John
Audick
$1.12•
Rengėjai ypač dėkingi
ARLINGTON, MASS.
ną pataisome. Užeikite pamaty-'
pavergė dalį Suomijos ir no pritarė. Girdi, kam čia dary Visiems čia paminėtiems i lyraičių šokėjų grupei, kuri
Tel. ARL 5337-J
rėdama pavergti visą Lietu ti prieš juos tokį nutarimą,
ti musų
naują pasirinkimą!
; atvyko iš Brooklyno drauBULOVĄ,
WALTHAM. HA- DR. G. L KILbORY
vą sufabrikavo Lietuvos val kad jie jau nebe komunis
: ges Lilijos Stilsonaitės-An
8COLLAY SQUARE,
tai
!
Paklauskit,
ar
čia
yra
džiai
žioplą apkaltinimą
CASPER’S BEAUTY
MILTON, GRUEN ir WEST- MBOSTON.
*
tanavičienės
vadovybėj
ir
Telef. Lafayetto MT1
arba
■sėt 2044-J
buk pastaroji vagianti rusus komunistų—neatsistos nei
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir
SALON
;
tikrai
meniškai
pašoko
muvienas. Taigi tegul jie sau
SPBCIAUSTAS KRAUJO INKSTU
kareivius:
MOTERIMS.
Musų
krautuvė
i sų liaudies šokius.
IR NERVŲ LIGŲ.
mitinguoja, tai nors savo
Mnr
pagarsėjusi dideliu pasirinki VaL nuo * ryt. iki 7
MORE
__
Kadangi Lietuvos vyriau mitinguose jie mums pasi
Ačiū taip pat sviedinio
NadŪom, nuo 10 ryto 0d L
mu
dovanų.
Užeikit
šiandien!
sybė, norėdama gyventi su rodys. O jeigu mitingus
i lošėjams, Lietuvos Piliečių
TRIPS
savo didžiule kaimyne ra jiems uždrausime, tai neži
' ir Torah kliubams.
ROLAND
mybėj. pasiūlė sudalyti ben nosime. nei kaip tie Stalino
; Ir ačiū kalbėtojams, “KeToL ŠOU
drą komisiją šitam kaltini burdingieriai išrodo. Už pi
KETVIRTIS
*
CO.
: leivio” redaktoriui S. MiDAKTARAS
V/C£
mui ištirti:
312 Broadvray, Tek ŠOU 4649
chelsonui ir suomių laikraš
nigus reikės juos pirkti, kad
čio redaktoriui Savelei SyrSouth Boston, Mass.
J. L. Paiakarnis
Kadangi Sovietų Rusija pamatyti.
,
jalai,
kurie
pasakė
geras;
tirti šitą dalyką atsisakė, bet
OPTOMETRISTAS
Kiti aiškino, kad dabar,
kalbas.
pastatė ultimatumą, kad neramus laikai, todėl vi
Ofiso valoadao:
Taurę sviedinio lošėjams!
Lietuvoje tuojaus butų su siems lietuviams reikėtų lai-1
Nae * ryta iki 7 vakaro.
aukojo žinomas auksorius'
Naajas radalyta Sovietams palanki lytis vienybėj, ypač kuo
denio patvar
Nae 9 ryto Md 12
drg. P. Ketvirtis.
vyriausybė:
met Piliečių Draugijai rei
kymas sa 13%
Gėrimus į pikniką mums;
Kadangi Lietuva, nenorė kia statydinti naują salę ir
447 BROADWAY,
daugiaa karų mylių
atvežė
d. Stasys. Torah gė- Į
jau pradėję veikti.
dama su Rusija piktis. pa reikės daug pinigų.
SO. BOSTON, MASS.
rimų išdirbęjas. Valgius at-:
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
siūlė populiariam generolui
Bet didelė didžiuma buvo KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir vežė drg. Marcilionis, kuris
Raštikiui sudalyti naują mi- tokios nuomonės, kad su taipgi ant tokių plaukų padarome
LITHUANIAN
turi įsitaisęs važiuojamą lePERMANENT WAVE su specianisterių kabinetą:
Lietuvos pardavikais negali lišku
FURNITURE CO.
tam aliejum. Darbų garandaunę.
Kadangi Sovietų Rusija but jokios vienybės. Jie par tuojam.
Taigi
ačiū
visiems
ir
už
APDRAUSTI
naująjį Lietuvos kabinetą davė musų tėvynę, nepadės
83a L Street
PERKRAUS
viską.
N.
Jonuška, ;
taipgi atmetė ir tuojaus at jie mums ir salės pastatyt
SOUTH BOSTON. Tel. 4643
TYTOJAI.
Spaudos Pikniko Sekr.,
siuntė kelių šimtų tūkstan Jie niekados da nėra padėję
(Insured
AJovers)
čių raudonarmiečių ordą. Piliečių Draugijai nei cento
Perkraustom
kuri tuojaus okupavo visą uždirbti. Kada tik Draugija
IS KRANO IR BONKOMIS
čia pat ir j to
Lietuvą:
turėjo kokią pramogą, tai
limas vietas.
Kadangi atsiųstas Mask komunistai visuomet suruoš
XXX ALE IR STOCK
Saugi priežiūra, kati*
vos agentas Dekanozovas davo savo jomarką, kad Pi-'
ŽM BROADVAY,
sudarė Kaune valdžią be liečiu Draugijai pakenkti, i
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4*18
veik iš vienų Lietuvos prie šalin juos iš musų salės, ir
šų:
viskas ’
j
Kadangi šita Lietuvos
Ir buvo nutarta komunis
priešų valdžia suruošė neva tams Lietuvių Salės daugiau
Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai MOTOR SERVICE
“liaudies seimo rinkimus,” nebeduoti, ir tą nutarimą
kuriuose kandidatais buvo nutarta užrašyti į Draugijos
Km mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubų.
pastatyti taipgi tik Lietuvos protokolų knygą? Pilieti*.
Naujai įrengta vėsiniiao sistema ir šokiams estrada.
priešai, nes visos Lietuvos
SO<Jtk
žmonių partijos buvo užda Lietuvių Radio programos.
VAIDOVIUS-FLOOR SB0W
BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS—
rytos ir negalėjo rinkimuose
Sept.
28
programa
per
pasireikšti;
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAU
STUDEBAKER AUTOMOBILIU
Ir kadangi tiems Lietuvos stotį WORL, 920 k. nuo
IR TROSŲ AGENTŪRA.
KIEKVIENĄ
VAKARĄ
{VAIRESNI.
DVI
ORKESTROS
BE
PER
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ryto
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sekanti:
(1)
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.
priešams padedant Lietuva
Šalims Stebėtinai PMoa.
TRAUKOS
GRIEŽIA
NUO
S
VAKARO
IKI
UŽDAROMA.
žinios: (2)muzika ir dainos.
- —
DMell paceriaiamilr
1
Sept. 29 programa per
NEDRLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDEA. J. NAMAKSY stotį WORL prasidės nuo BROCKERT BREfflNG C0., hc.
DA NUO S PO PIETŲ IR TĮSIAS IKI UŽDAROMA.
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
9:30 ryto: (1) Jaun. Longi
Real Estate & Insurance
LIUS IR TROKUS VISOKIU
TELEFONAS
81
LAFAYETTE
ST„
IŽDIRBYSCIŲ.
no
Buinio
Cavaliers
orkest

KURIE
NORI
JAUKIAI
PASISMAGINTI,
UŽEIKIT
PASISVB414 W. BROS DW A Y.
Petor
TroSokaa
ir
WORCESTER.
MASS.
CIUOT | BLINSTRUBŲ VATjGYKLĄ.
rą išCambridge: (2) Keis
SOITH BOSTON, MASS..
Jas K«
Office Tel. So. Boston 0948
tučio ir Birutės Choras iš
Ttdoyam Ir
RES. 251 < HEST.'LT AVĖ,
Kampas D STREET ir BROADWAY
Bostono, vadovaujant Va
KURIE NORIT T1KR t 1410 Columbia Road,
I HAMUNS1RBR
lentinai Minkienei.
SOUTH BOSTON, MASS.
South Boston, Mass.
TcL SOUth Boston 2271. -i
R«'s. T<-1. Amo)<] 1028
St. Minkus

i

hifaa

ROKI!

I

Boston Elevated
Railivay

UJOilDERlRIlD

BLINSTRUB'S

Village & Grill

l

i

