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Ar Susikirs Stalinas su
Savo Draugu Hitleriu?

KODĖL MASKVA Lietuvių Delegacija Petain Nori “DrauBIJOSI KARO?
giškos” Vokiečių
Pas Prezidentą.

80Uth Boatoa 3071

METAI XXXV

Vokiečiai Ruošias Karui
Prieš Komunistų Rusiją

Šį klausimą rimtai gvil Padėkojo jam, kad nepri*
Taikos.
dena maj. George Fielding pažįsta Lietuvos užgrobimo.
Dabartinis
Francuzijos
Eliot, Amerikos rašytojas
viršininkas
Petain
pasakė
šios sąvaitės antradienį,
militariniais klausimais. Ru- spalių 15 dieną, pas prezi per radiją prakalbą, siūly
RUMUNIJA JAU VOKIE* trumpa žinia, kad vokiečiai sija bijosi karo daugiausia
damas padalyti tradicinei MASKVA ESANTI LABAI stojo prieš Ukrainos derlin
dentą
Rooseveltą
Washinggus laukus.
ČIŲ RANKOSE.
NUSIGANDUSI.
įnėję Rumunijon. Daugiau (dėl to, jis sako, kad ji turi tone lankėsi Amerikos lie- neapykantai tarp Francuzi_______
Kad apsaugoti savo sieną,
nei žodžio. O kai užsienio du frontu — vieną vakaruo- tuvių delegacija padėkoti jos ir Vokietijos galą ir pra- £>»lylcų žinovai tvirtina, kad
Rusai koncentruoja armiją laikraščių bolševikai Rusi-’se, Europoje, o antrą Tolisovietų
valdžia pradėjo
dr».,OTSk,K santikius
rau<Um,ji armija bu.
dėti draugiškus
Besarabijoj ir stato arnotas jon neįsileidžia, tai 180 mi- muose Rytuose. Pacifiko jam, kad nepripažįsta Rusi- drt,
traukti
tenai
savo raudoną
jos bolševikams Lietuvos už- Taikos sąlygos priklauso
daužyta.
prieš Rumuniją.
ją armiją ir fortifikuoti visą
lionų Rusijos gyventojų taip pakrašty, už 6,000 mylių grobimo ir atsisako išduoti ĮLU(? pergalėtojo, jis sako. Ir
Einant
šiam
“
Keleivio
”
Pereitą sąvaitę vokiečių ir nežino, kas jų pasieny nuo Maskvos. Gi Rusijos ge tiems ^grobikams Lietuvos
^kt^SiuJto numeriui j spaudą, telegra- pasienį. Strateginiu žvilgs
armija užėmė Rumuniją, at darosi.
ležinkeliai prasti. Į Vladi
Kvi M* dS^ką“ fas pranešė iš Europos labai niu, rusams geriausia butų
pulti Rumuniją dabar, kol
sistodama tuo budu ties So
Kadangi Stalinas savo vostoką per 6,000 mylių ei
Delegaciją susidėjo iš vi- g . smurto
visuomet įdomių žinių. Jos sako, kad vokiečiai tenai da neįsitvir
vietų Ukraina ir prie pat politiką nuo pasaulio slepia, na tik vienas gelžkelis. Kaip
lietuvių povių, isskyins
‘ . auXa kerštą To- ši« sųvaitę atvyk« Istanbu- tinę. Tiesa. Maskva turi pa
Juodos Juros krantų. Euro tai pradėjo kilti įtarimų, atsilikusi šalis, Rusija ant sų
komunistusf kūne virto kj ' jk^ b“«* alan » Rumunijos dalykų žipos centruose tas sukėlė į- kad jis ruošiasi ne prieš Hit jūrių visados buvo ir tebėra “penktaja kolona” ir nuėjo “^“^buvo ^1- novai tvirtina, kad vokiečiai sirašiusi su Berlynu nepuo
limo sutartį; bet tą sutar.į
vairiausių spėliojimų, bet lerį kariauti, bet išvien su labai silpna. Jos laivynas
su
Lietuvos
pnesais.
metai
Tok
?
g
visi jie supuola j dvi galimy Hitleriu vėl užpulti kurią beveik nieko nereiškia. Nors
Rumunijoj ruošiasi karui ji galėtų lengvai sulaužyt,
Is
Bostono
W^hingtonan
{„ikos
reikžtų
vengti
.
prieš
komunistų Rusiją. Ir kaip sulaužė tokias pat su
bes, būtent: arba vokiečiai___
nors valstybę ir pasidalinti, armija jos didelė, bet šalis
tie
pasiruošimai
eina labai tartis su Lenkija, su Suomi
išvažiavo,
adv.
F.
J.
Raff
0
"
.
BA
kažin,
ar
vokiečiai
su
ruošiasi pulti Sovietus, arba Į kaip nesenai
pasidalino da didesnė, o susisiekimo
greitu tempu. Jau šią sąvai ja. o paskui su Lietuva ir u
ketina laužtis į pietus ir im- Į Lenkiją,
priemonės labai prastos. cius, kaip Amenkos Lietu- tuo ^oks.
__________
tę Rumunijoj laukiama at kitomis Pabalčio valstybė
ti turkų Dardanelius.
Karo pasisekimas šiandien vių Susivienijimo prezi-.
dentas.
eitas.
i
Izi.* vykstant 35,000 vokiečių. mis.
Turkai sakosi turį 2,ooo,- Anglai Traukiasi iš priklauso nuo greito judėji
Iš
Chicagos
dalyvauja
AlvyKO
LA^nKlį
LAU
“
tuojau busią išskirs
Tačiau dalykų žinovai
mo, o Rusijai perkelti savo
_______ _
0000 kareiviu
kareivių “nesumušanesumuša
Rumunijos.
Istanbule
mano. kad rusai
Pabėgėlis.
tyti taip rumunų armijos
armiją iš vienos vietos į kitą taujienų” redaktorius Dr.
mą” armiją ir geruoju ne
Grigaitis ir, rodos, Dr. Mont-į
kaip instruktoriai. Jie ruoš vokiečių nepuls, nes bijo'?.
Iš Bucharesto pranešama, er vieną naktį neįmanoma. vidas.
užleisiu vokiečiams nei vie
atstovaudami
lietuvių
1
.
.
Sl
?
at
’
i
ją
wdr»5V«m
įrami Maskva gerai žinanti, ka i
no sieksnio žemės. Tačiau kad visi anglai, kurie iki šiol odei Rusija ir bijosi karo
ėjo
lenkų
garlaivis
Rožejos raudonoji armija prieš
prieš Sovietus.
turkai mano, kad jiems tu gyveno Rumunijoj, dabar su didesne valstybe. Jos plo ocialistų srovę.
wie." kuris buvo sulaikytas
Iš
viso
delegacija
susidėjo
ve

vokiečius neatsilaikys, todėl
Atvykęs Rumunijon
rėtų padėti ir Sovietų Rusi urmu pradėjo važiuoti Tur tų didumas kartu yra ir jos
Dakaro uoste, francuzų va kiečių generolas von Tippel- ji šito karo ir nepradėsianti.
iš
10
asmenų.
silpnybė.
ja, nes jeigu vokiečiai su ita kijon. Daugelis jų turėjo
Prezidentas Rooseveitas karų Afrikoj. Kai Francuzi skirch pasakęs rumunams:/Maskva drąsi buvo tiktai
lais paimtų Dardanelius. tai Rumunijoj savo biznius, tu
ja pasidavė vokiečiams, iš
i ūsams butų uždarytas išėji rėjo net labai didelę alie- Turkija Pasiryžusi maloniai lietuvius priėmė ir viso Dakaro uoste buvę už “Jūsų armija bus perorgani- • prieš Suomiją ir prieš kitas
zuota ir turės suvaidinti la-Į mažutes tauteles; bet Voišreiškė viltį, kad Lietuva,
jaus pramonę, į kurią buvo
mas iš Juodos Juros.
daryta
46
laivai,
kad
nepa

bai svarbų vaidmenį kare su' kietija nėra Suomija ir ne
kuri nežuvo po carizmo jun.
Kariauti.
Bet Rusija kol kas tyli. Ji į įdėti milioniniai kapitalai,
bėgtų
pas
anglus.
Vokiečiai
Turkija dar sykį pareiš gu nei po vokiečių okupaci uždarė juos tenai minomis. Rusija; bet ji turi budėti iri Lietuva. Jei kils rusų-vokienuduoda nieko nepaisanti,'
dabar visą šitą pramonę
ja, nežus ir po komunistų
kas ten darosi Balkanuose.i^eme ..vokiečiai,, kuriuos kė, kad ji ginsianti savo že priespauda. Progreso negali “Bet vokiečiai nežinojo, kad dabar, kad neįleistų rusų gi-1 čių karas, tai raudonoji arliau į Rumuniją, kol Vokie-;mija
busianti sudaužyta
Tiesa. Stalinas pradėjo kon- Rumunijos fasistiska val- mę nežiūrint kas jos sienas
musų laivas buvo specialiai tija da nėra visiškai šitam ■ daug greičiau ir smarkiau,
sustabdyt
jokia
priespauda,
centruoti raudonąją armiją džia geruoju įsileido. Dėl to norėtų peržengti. Tas pa jokia diktatūra. O progreso pastatytas plaukiot minu karui pasirengusi.”
negu buvo sudaužyta franvisu Rumunijos pasieniu, gal bos nutraukti ir diplo reiškimas yra taikomas dau kelias veda į tautų lygybę ir paviršium Baltijos juroj,”’, «... ...
kad
Vokieti’
euzų annija.
81 alsKU'
šiaurės Bukovina esanti iau matiniai santikiai tarp Ang giausia Vokietijai, nes yra laisvę. Bus laisva ir Lietuva. pasakoja jo kapitonas Ste-Li'a Aal
manoma, kad vokiečiai gali
fan Wawrzysko.
Todėli vie' šitam karui rengiasi, ir Rusų baimė dėl vokiečių
paversta į karo stovyklą. Vi lijos ir Rumunijos.
Ta
x«
pačia
proga
lietuvių
,..
.
kad
tam tikslui ji jau ruošia galybės matosi jau nuo severžtis per Turkiją į anglų delegacija buvo susirinkusi
Jls f I»»P™M«» įumunu armiją.
si civiliai žmonės iš Cernaunai. Juk dėl to Maskva bijoti miesto esą iškraustyti, o Vmanskis Lankėsi valdomą Iraką (seniau va Lietuvos atstovybėj Wash- ‘°. Afrikos uosto Jis pas,eRumunijos
fašistinė
vai>
daryt apsigynimo sutartį
dinamą Mezopotamiją), kur ingtone ir tarėsi apie Ameri-!
Ame
?.
k
5kur
llgaI
jų namuose apsigyveno ru
Pas WeUes’ą.
randasi dideli aliejaus šalti kol Lietuvių Taiybos įstei- ?zdar.1?laYo vežiodamas pre- džia mielu noru šitą vokie- su Anglija ir Francuzija,
sų armijos karininkai. Ka
čių talką priima, nes ji tiki- kad vokiečiai jos neužpultu,
reiviai gulį laukuose pasta Stalino atstovas Umanskis niai. Jei turkams tektų ka gimą. Tarybos tikslas-ko- fe®, 18 vleSos
si
su vokiečiu pagalba atsi- Pataikaudamas
Hitleriui,
tytose palapinėse. Arčiau vėl lankėsi Washingtone riauti, tai anglai juos rems voti už nepriklausomą de-®ost°nan, Als pnbuvo Uesiai imti iš Rusijos Besarabiją ir Stalinas tikėjosi galėsiąs ii
Bostono šiaurės Bukoviną, kurias numaldyti ir atitolinti pavo
prie Juodosios Juros, kur pas valstybės departamento kiek tik galės. Iki šiol turkai mokratinę Lietuvos respub- 'ls , ?razlWa>‘ ,
tikėjosi
pagalbos
ir
iš
Sovie

valdininką
Wellesą
teirau

*
vyksiąs
Kanadon
ir tenai
Pruto upė susitinka su Du
jų, kuris gręsė Rusijai iš
tų
Rusijos,
bet
dabar
jau
tis
apie
Amerikos-Rusijos
<
*
’
prisidėsiąs
prie
anglų.
Ant šiomis dienomis pasiglemžė Vokietijos . Italijos - Japonojum, rusai pradėjo statyti
_
_
,
jo dar tebeplevėsuoja Len rasai.
savo pusėj sunkiąją artileri susiartinimo galimybes. Bet paaiškėjo, kad Rusija to
Dabartiniu
laiku
vokienijos
bloko
pusės.
Juk
tai
kios
pagalbos
neduos,
nes
ji
VVillkie Gavo Dau kijos vėliava.
ją. atkreiptą į Rumunijos jam buvo mandagiai pasa
čiai sakosi da nėra visiškai buvo blokas prieš Kominkyta, kad visų pirma Stali bijosi Vokietijos.
pusę.
giau
Tomeičiu.
PERŽIURĘS BROWDE- pasiruošę, nes jų aviacija at- temą, prieš Rusijos bolšeIš šitų faktų lyg ir išrūdy nas turi ištraukti savo gink PRASIDĖJO BAISIOS
kreipta prieš Angliją. Kaip vizmą. Pasirašydamas -u
Republikonų kandidatas
RIO BYLĄ
tu, kad Stalinas rengiasi luotus pulkus iš Lenkijos ir ATAKOS ANT LONDONO į prezidentus buvo “pavai
ilgai vokiečiai tikisi Angliją Hitleriu “draugišką” nepuoUž pasų klastavimą 1 bombarduoti, tai paslaptis, 11°]° sutartį. Stalinas tą pa
“persiimti” su savo draugu Pabalčio valstybių, ir turi
šintas
”
”
kiaušiniais
ir
tomeiTolyn vokiečių atakos ant tėmis netik Micbigano vals valstybės įstaigų apgaudi kurtą žino tik jų generalinis v°jy laikinai atitolino, taHitleriu ne juokais. Bet ci duot užtikrinimą, kad dau
giau
svetimų
žemių
negrobs.
vilizuotų kraštų korespon
Londono iš oro darosi vis tijoj. bet ir New Yorke. Pe nėjimą Amerikos komunis štabas. Bet kol jie negalės čiau visai jo nepašalino. Ir
Kol
Stalinas
to
nepadarys,
dentai praneša iš Maskvos,
baisesnės.
Šio utarninko reitą sąvaitę nuvykus, jam tų vadas Browderis yra nu sutraukti Rumunijoj didelių dabar tas pavojus vėl kįla.
demokratinė
Amerika
ne

kad iš bolševikų valdžios
naktį nacių orlaiviai sprog į Rome, N. Y., republikonai teistas 4 metams kalėjimo ir oro spėkų, tol karo pneš Ru-: Dabar Maskva jau norėtų
darys
su
juo
jokių
sutarčių,
negalima esą gauti jokių ži
dino Anglijos sostinę išti surengė didelį paradą. To užmokėti $2.000 pabaudos. siją nepradės. Dabartiniu susitarti ir su Anglija ir Anes
ji
tautų
pavergimo
ne

nių. Ką komisarai Kremliu
sas šešias valandas be per kiuose paraduose Willkie Jis apeliavo į vyriausį šalies laiku jie stato Rumunijoj meriką, bet ir Anglija ir
pripažįsta.
Umanskis
išėjo
je galvoja ar planuoja, apie
traukos. Kai vieni orlaiviai visuomet važiuoja atdaru teismą Washingtone prašy aerodromus savo orlaiviams Amerika reikalauja, kad
su
ilga
nosimi.
tai nežino nei užsienis, nei
savo bombas išmetė ir pasi automobilium ir atsistojęs damas šitą bausmę nuo jo ir montuoja zenitinę artile- Sovietų Rusija pasitrauktų
pačios Rusijos žmonės. Ru
traukė, tai jų vieton skrido stačias laiko iškėlęs į žmo-' nuimti. Šį panedėlį vyriau- riją priešo orlaiviams sau- iš Pabalčio valstybių ir iš
....
,
i • . • i sis teismas sutiko jo apeliasijos žmonės nežino da gi Japonai Nusigando. kiti. Po visą miestą pradėjo nes abidvi
Stalinas tačiau
rankas, taip kaip ciją apsvarstytL 6u kidna- dyt. Giinklai esą vežami iš Lenkijos.
nei to, kad jų valdžia kon
Japonijos valdžios sfero kilti gaisrai tarp sugriautų Hitlei is daro. Taigi, \ aziuo-. perjaj taipgi prašė paliuo- Vokietijos į Rumuniją dieną negali to padaryti, nes tai
centruoja anniją Rumunijos se kilo didelis susirūpini triobesių.
butų jam netik baisi gėda.
jąnt jam per Rome miesteli
juos
Į;alėji^Oi bet ir naktį.
pasieny. Sovietų spaudoje mas, kad Jungtinių Valsti
Šitie
vokiečių
pasiruošibet
ir pavojus visai jo dikt-.iškeltomis rankomis, į jo au jų apeliaciją vyriausis teis20 METŲ KALĖJIMO
apie tai visiškai nerašoma. jų vyriausybė įsakė visiems
mo žygiai sukėlė Maskvoje turai: prieš jį galėtų sukilti
tomobilį nuo tilto pradėjo mas atmetė.
UNIJOS VADUI.
Tik vieną dieną tilpusi savo piliečiams iš Japonijos
tikrą* paniką. Sovietų vai- raudonoji armija. Taigi Stalėkti minkštos
tomeitės.
tuoj’aus išvažiuoti ir nutarė
New Yorko statybos dar Viena tomeitė apdirbo visą
NUMATO MEKSIKOS- džia pamačiusi, kad vokie- linas dabar atsidūrė kaip
Anglai Nuskandino nusiųsti keliatą laivų juos bininkų unijos vadas Scali jo kostiumą iš priešakio. Po
AMERIKOS KARO .... čiai ją labai apgavę; nieko sakoma, tarp kūjo ir priė
jai nesakydami staiga susi- kalo.
parvežti namo. Japonai iš to se už vagystes, suktybes ir licija nusitvėrė vieną jauną!
SUTARTI.
3000 Vokiečių.
Kaip toliau dalykai vysty
kraustę Rumunijon ir atsisuprato, kad Amerika ne šantažą nuteistas kalėti nuo vyrą ant tilto, bet kitų nesu- j
Meksikos sostinėj pradė
sis.
parodys ateitis.
juokauja
ir
gali
apskelbti
ėmė.
VVillkio
automobilį
10 iki 20 metų. Be to, fede
Anglijos informacijų mi
ta
kalbėti,
kad
tarp
Jungti

BROOKLYNE
MIRĖ
ANnisterija išleido pranešimą, jiems karą. Jie norėjo nu ralinė valdžia dabar ima ji dabar visur lydi stiprus po nių Valstijų ir Meksikos dar
PACIFIKO PAKRAŠTYS
TANAS PETRAITIS.
kad pereitos subatos naktį gąsdinti Ameriką, o kai ji nagan už savo , pajamų slė- licijos kordonas.
šiais
metais
gali
būt
padary

UŽ ROOSEVELTĄ
anglų bombanešiai smarkiai nenusigando, tai jiems pa imą ir taksų nemokėjimą
Spalių 12 d. Brooklyne
ta bendro apsigynimo su16,500,000
JAUNUOLIŲ
tiems
kinkos
sudrebėjo.
o bylos metu teisme buvo
liombardavo
Francuzijos
“New York Times’o” kotartis, tokia kaip' Jungtinės
Antanas Petįrodyta, kad tarp 1937 ir BUS UŽSIRAŠĘ ARMIJAI Valstijos dabar turi su Ka- raitis, 49 metų amžiaus biz- respondentas Turner Catuostą Lorientą, kurį dabar
turi užėmę vokiečiai, ir nu DAUG NACIŲ ESĄ AME 1939 metų šitas raketieris
nierius. Velionis turėjo tuk- ledge buvo nuvykęs į vakaŠią sąvaitę
nada padariusios.
RIKOS APSAUGOS
turėjo $314,643.35 pajamų, Valstijose bus
skandino tenai du vokiečių
stančius draugų ir rėmėjų, rines valstijas pasiteirauti,
DARBUOSE.
o valdžiai raportavo tik vę privalomai karo tarnybai “PILNAS KARAS”” PRIEŠ kuriems dabar apie jo mirtį kaip Pacifiko pakraščio gylaivu su kareiviais. Dau
ANGLIJĄ.
giau kaip 3,000 vokiečių nu
su širdgėla pranešu.
ventojai žiuri į dabartinius
Dieso komitetas sakosi $40,270. Vadinasi, nuslėpė apie 16300,000 jaunų vyrų
$274.373.35.
ėję juros dugnan.
Brooklynan velionis Pet- kandidatus prezidento rintarp 21 ir 36 metų amžiaus.
Vokiečiai giriasi pradėję
patyręs iš nacių “Bundo”
Registracija prasidėjo iią prieš Angliją jau “pilną ka raitis atvyko iš Gardner. kimams. Jis sakosi atradęs,
Kiti anglų bombanešiai narių. kad šimtai Hitlerio
tuo pačiu laiku numetė daug šalininkų dirba prie laivų ANGLAI SUARDĖ CHER- seredą, spalių 16 dieną, Irao- lą,” kas reiškia, kad dabar Mass., kur jis ilgus metus kad tenai milžiniška didžiuBOURGO UOSTĄ.
let “Keleivis*” buvo jau jų orlaiviai bombarduoja dirbo baldų dirbtuvėse. Su- ma stojanti už Rooseveltą.
bombų į Kruppo ginklų fab statybos ir kituose svarbiuo
---------------rikus Essuose. subombarda se Amerikos apsaugos dar
Pereitos savaitės ketvirta spaudoje, todėl apie jos ei visas Didžiosios Britanijos sitaupęs tenai kiek pinigo,
vo geležinkelio stotis Kori buose. Galimas esąs daik dienį anglų laivynas netikė gą iiame numery da
salas dieną ir naktį, ir ang atvyko į didmiestį ir užsidė. KINIEČIAI ATSIĖMĖ IŠ
JAPONŲ MIESTĄ
ne ir Hamme, ir susprogdė tas, kad jie išsprogdino ir tai užklupo vokiečius Cher- jome nieko paraiyti.
lai negali jų sulaikyti. Pe jo savo senatvei ir seimai
alumino dirbtuves Heringe^ Hercules parako dirbtuvę boutyo uoste (Francuzijoj)
reitą subatą per Angliją biznį. Dabar liko moteris Šios sąvaitės žinios sako.
ne; o da kiti anglų lėktuvai Nevv Jersey valstijoj pereitą ir taip jį sudaužė ir suardė,
Žinios iš Europos sako, perėjusios devynios nacių Marijona, du sūnus ir dvi kad Kiangsi provincijoj ki
buvo nulėkę Norvegijon ir mėnesį, kur 51 žmogus buvo kad vokiečiai ilgai negalė kad keli Stalino laivai plau orlaivių bangos. Kiekviena dukterys. Velionis bus pa niečiai atsiėmė iš japonų
supleškino vokiečių pozici užmuštas ir daugiau kaip sią iš to uosto nei išplaukti, kia Juodąją Jura su alieju banga numetusi daugybę laidotas Gardnerio, Mass.. Matano miestą prie Yantze
kapinėse.
J. Valaiti*. upės.
jas tenai.
100 sužeista.
mi Hitlerio armijai.
didelių bombų.
nei įplaukti.
.............. ..
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nepasisekimų priežastis. Josi
mokslas via tiek priešingas
tikrovei, kad patys aukštieji
dvasininkai negali išpildyti -

2

IS POLITIKOS LAUKO

to. ką jie skelbia.

jei “Vilnis” patartų tiems
ponams nuvykti Sovietų Ru
sijon pasimokyti “demokra
Bolševikų “Vilnis” daž tijos ‘ *
nai paleidžia šūvi “Kelei kią
vio" pusėn, 'net vis nepatai duoda
ko. Spalių 7 d. laidoje ji vėl,
šovė. bet ir vėl padarė “pro- SOCIALISTAI
mochą.”
CONNECTICUT VAL
ši syki ji išsišoko prieš
STIJOJ.
“Keleivi" dėl to. kad musų
laikrašty buvo pastebėta,
Connecticut valstijos So
jog pas bolševikus nėra mo cialdemokratų Partija vėl
kytų žmonių, todėl Lietuvo nominavo Jasperą McLevy
je i atsakomingas vietas jie savo kandidatu i gubernato
yra priversti skirti socialde rius. Dabar drg. McLevy vi a
mokratų ir kitų srovių spe- Bridgeporto miesto majoru.
“VILNIS” IR VĖL NE
PATAIKĖ.

Jis tvarko tą miestą jau nuo
1933 metų. Nežiūrint di
džiausių kapitalistinių par
tijų pastangų išmušti ji iš
tos vietos, kiekvienais rinki
mais jis gauna vis daugiau
balsų. Gyventojai, mat, įsiti
kino, kad geresnio ir teisin
gesnio administratoriaus už
socialistą
McLevy negali
būti.
Bet ar jis bus išrinktas
Connecticut valstijos guber
natorium. tai lieka dar pa
matyti. Dalykas, mat, yra
toks. kad socialistai neturi
milionu dolerių agitacijai, o
be pinigų nelengv a parody
ti visos valstijos gyvento
jams savo kandidato nuošitie teisingi musų žo- pelnus. Vietiniai žmonės už
džiai buvo kaip karšti tau- jį balsuoja, nes jį pažįsta:
kai “\ ilrnes ’ rašytojams už
kituose miestuose jis nėapykaklės. Jiems pasidarė ;ra taip gerai žinomas, todėl
labai skaudu, kad jų parti- tenai sunku gauti balsu daujoj nėra nei vieno mokyto į gumą.
vy ro. Išmintingas žmogus j Nežiūrint to, pereitais gušitokiam atsitikime nutyle- bernatoriaus rinkimais drg.
tų. ir viskas. Bet bolševikiš
Įęvik^- yjcLevy gaVo 166,000 balcialistus.
Tarp kitko musų buvo pasakvta:
"Agitacines prakalbas mi
tinguose gali sakyti ir bolše
vikai: 'ura už didijį tautų va
dą Staliną’ gali sušukti kiek
vienas Kauno žydukas: bet
universitetą vesti, moksliškus
dalykus aiškinti, gali tik mo
kyti žmonės, o pas komunis
tus tokių nėra. Todėl ir reikia
prašyti socialdemokratų.
"Kad pas bolševikus moky
tų žmonių visiškai nėra. tai
matyt ir iš to. kad hidrologi
jos skyriui vesti jie buvo pri
versti k\iesti prof. Kolupailą,
katalikų srovės žmogų.’’

KELIAMAS TREČIAS
SLA VAJUS.
"Tėvynėj - paskelbtas jau

valstijas, visu; rėkia, kad* jo jų pajamos už gyvulius Lietuviai turi visi balsuoti
prezidentas Rooseveltas ap- 95 nuošimčių.
už Rooseveltą.
vylęs Amerikos farmerius.; 1932 metais vidutinė kai-.
Kapitalistinė spauda vfcoDabar, einant prie galo

Kas g...*&u tinka: \ViUkle
ar Rooceveliac?

brfaV^bandoTš-

šios tampos apžvalgos, mes

SU?,

vieną
Prasidėjus
pasaupra-

tik vajininkams, kurie prira- ~ į^f^i S jis n£ ^o^taTup^ AĮF

X> ?

m^Po^os^’otŠ^

šinės nartus,bet ir ji) prira- ,a turėjęs jokios tarnystės "kos farmerius. Anot W iii- po daugiau už bušelį, už ku- Rnogpvehaį išėjo oriežtai
švtieji nariaibus apdovakaino valdininkas tai naro- ^1O’ R°°seveRas apvylęs A-'Kuruzuspo 54 centus už bu• - Hitlerio grobuoniškus
noti
Kaipo vaimnmkas, tat pai o-merikos farmerius dėl to, šelį ir už kiaules po $6.23 už PJie,sH n‘e!"o giobuonisKus
noudo vienas įžymus Amerikos ; j
UBC “ „L.
1
tikslus. Prezidentas Roosera'vtrdoc
kad apvylęs biznio žmones. 100 svanį.
veltas pasmerkė smurto žy“Tėvvnė” sako:
pavyz- ^pėSa
L;.,., Cekoslovakijį
Rodell iš Yale universiteto. ^ia’ be. a
dy2 pp
"Sis SLA vajus nėra vienas
pirmųjų, bet jis atsižymės kai Profesorius Fred Rodell
po vienas pirmųjų dėl to, kad specialiai parašė laišką Chilaike jo dovanos skiriama ne- cagos “Times’’ dienraščiui
tik organizatoriams, bet ir lugp. 9 d. klausimu apie W.
naujai
prisirašiusiems na- Willkie kvalifikaciją preziriams. Taipgi yra vienas tų dento vietai. Ištrauka iš to
pirmujų vajų, laike kurio na- laiško tilpo tame dienraštyriai bus priimami kokngviau-į je rugsėjo 30 d. Ištrauka
siomis sąlygomis, nes jie netu- j seka:
rės mokėti Įstojimo ir taipgi į “Wendell Willkie neturi
neturės mokėti daktarui už jokio pasižymėjimo rekordo
sveikatos išegzaminavimą. Be savo darbu viešoje tarnystėto. pirmas tūkstantis naujų je... Jis buvo išrinktas prezinarių gaus tokią dovaną, kurią dentu Commonwealth and
kiekvienas lietuvis didžiai Į- Southern Korporacijos sauvertina. Ta dovana, tai didžiu- šio mėnesį 1933. Jo kvalifiiis SLA Jubilėjinis Albumas, kacijos
kaipo kandidato.
vertės S5.00
kokios jos gali būti. gali buti surandamos tiktai rekor’
' ' ’
.
.korToliau aiškinama. jog— duose
(užrašuose)
tos
"Prie Susivienijimo gali pri- poracijos nuo laiko, kada ta
sirašyti kiekvienas Amerikos korporacija buvo suorganilietuvis nuo i iki 60 metų am- zuota iki šiam laikui, ir jo
žiaus į moderniškus apdraudos paties veikimas kaipo preziskyrius nuo $100 iki $5,000 ap- dento tos korporacijos.
draudos ir į ligoje pašalpos
“Tai yra istorija, kurią
laipsnius nuo $6.00 iki $12.00 mes norime papasakoti. Tai
yra istorija pono Willkie resavaitėje.“
kordo
(nuveikto darbo),
Dabartinis \ajus prasidėukuiviv- , ..
.
.
.
,
jo nuo spaliu 1 d. ir tęsis iki
norime m apipasakoti
1941 metu
beūžės 31 d , teisingai, faktiškai,
be vienetų gegužes
jr be prietaro,

omenyje didžiuosius kapitalistus ir didžiąsias korpora- r™>?TmOerikoUs^w:
eijas. Štai faktas, kaip Roo- Žtakm
ulu
seveltas “apvylė” Amerikos
Rugpiučio mėnesį 1939
farmerius:
1932 metais (kai Hoove- m. tūlas p. R. J. Patterson,
avp^:.’ „S
iis buvo prezidentas) Amelikos farmerių grynų pinigų
pajamos buvo $4,682,000,- savo visą kviečių derlių kur
000, o 1939 metais Ameri- vietinė turgaus kaina buvo
kos farmerių pajamos buvo tik 58 centai už bušelį. To
jau $7.711,000,000. Tai be- dėl p. Patterson, vietoj par
veik du syk tiek kiek buvo duoti savo kviečius už tą
1932 metais. O valdžios pri- kainą, paėmė iš valdžios pa
mokėjimai farmeriams pa- skolą ant 800 bušelių kviedidino 1939 metų pajamas ^Jui^lįTjisga.
iki $8,518.000,000.
1932 metais
farmeriai
mokėjo procentus už pasko- $576, kuriuos jisai suvartoja
ukiu 5*ž»% ir padengimui bėgančių rei
las ant savo ūkių
*
net 6%, .ir daugumas
pražu. kalų. Vėliau, gruodžio mė
dė savo ukius dėl per aukš- nesyje 1939 m., kviečių kai
tų procentų. O jau 1939 me- na pakilo iki 96 centų už
tais farmeriai temokėjo tik- bušelį vietinėje rinkoje. Tas
tai 3%% ir 4% procentus Patterson tada pardavė savo
už paskolas ant savo ūkių. O 800 bušelių kviečių po 96
pardavimas jų ūkių pasida- centus bušelį ir gavo $768,
rė retenybė 1939 metais, kas $192 daugiau, negu jis buvo
pirmiau, tai yra 1932 me-i paėmęs iš valdžios paskolą,
tais. buvo paprastas daly- ir $300 daugiau, jei jis butu
, S.
L-n
h
»iuK mU
turėjęs
parduoti kvWi.R
kviečius
kas
rugpiučio
mėnesyje
1932 metais Amerikos
II
~
a
...
farmerių komų užderėjimas
Is paduoto čia pavyzdžio

N®'™ 01aA, Be$
ją ir pagaliau, kai Sovietų
lJŠ

****'4)3

j^Estha taHr'li
J1 Kstiją, tai ir si
.^en?

bolševikus už užpuolimą
niekuo neprasikaltusią Lie
tuvą, bet tuo pat sykiu užgy
nė grobuoniškiems rusų ko
munistams pasisavinti šia
me krašte Lietuvos turtą.
X

Lietuvos

y®"
= ££
tokį Lietuvos judomą ir nejudomą turtą, kur jis nesirastų Jungtinėse Valstijose.

Kadangi dabar tik prasi
deda kova dėl Lietuvos iš

laisvinimo iš rusų bolševikų

yerpJos> tai nėra abejones,
^ad prezidentas Rooseveltas:
prezidentu dar ketunems metams, labai daug
PageĮbes mažoms va stybems išsilaisvinti iš svetimos
vergijos. Todėl mes, Amerikos lietuviai, turime ir tais
ka
i notura
Via^dU°^?*: SU- Nors JIS da negalėjo SUvisi kaip vienas
lr Vilnies bolševikai pasi-|mUgtj milionierių (republi- KOMUNISTAI MOKINSIS S?da , 3j.bus papasakotas atari* tiktai $110,000.000. pjj bnti kjekvjenani aišku, sumetimais
bX
Rooseveltą.
^T.e, _ .^n.Svlls;. Kaip, esą. konų) partijos kandidatą,
KOMUNIZMO.
T1.mc?’_d;«n,rs^t-\įevn’.es !??• ?.k.';r‘!ka'P pi-ezidęntas Roosevel- r™”“ už
pasirodė
dideKelenis gal1 taip žeminti |vjg Jėl to kitokia krūva bal.. ...................................... ...
rime žinoti, kadjis buvo pa-nūs $326,000,000. Reiškia, !^s'*'.<apvyiė’7"Amerikorfar- fe^maniui-i“didelis''d^
UHI*
Kauno zvdukus
MvLevy pa- i Panevėžyje rengiami ko-sakytas taip, kad niekas tei- padidėjo jų pajamos vien medus
., T , ir. komunis-1 sų paduota už .ra.aav.,
pde reoublikonu
,
tų partiją. Juk salį valdyti
ro(jo kad
^a(socialistai
j socialistai ConCon-...munistų
kursai,
negalėtų sakyti, jog tik««už komus 196 procentų- —-sj—o------- mao
” mokratijos salininkas ir di..
rodo,
——- partijos-------— kue.<asingai
S«<
Prezidento Hooverio 1929
delis užtarėjas pavergtų ir
nebutmai . esą reika
\in?a nect
neetieut
valstijoj neprastai
neprastairių
riųtikslas
tikslasesąs
esąsparuošti
paruoštiprupro-tai
tai politiškas
politiškas‘ dokumentas
dokumentasnuošimčių.
nuošimčių.
reikalinga
įcut valstijoj
1933
metais Amerikos far- prįsĮiaustų mažų tautų,
baigti unnersiteto mokslą, i stovj
vincijai “geresnį partijos arba rezultatas (pasėka): 1932 metais kviečių au- menai, negalėdami gauti
or kokf užtikrinimą mes
Ką. girai, Lietuvoje padare
Reįkia da pažymėti, kad kadrą.” Kursuose dėstoma mėšlavežio ekspedicijos.” gintojai farmeriai Jungtinė..............
turime, kad republikonų
bmetonos valdžia. U ra- i pereituose
gubernatoriausStalino
Stalinokonstitucija,
konstitucija, bolšebolše- Tai
Taišitaip
šitaip tas
tasprofesorius
profesoriusseseValstijose
Valstijose . favoužsavo
žus nei tiek.kiek kainuja ju kandkiatar'^Viilkir^Tfkęl
gubernatoriaus
leckio valdžia jau įvedė ei-"
”
”
.......
rinkimuose McLevy’ui daug vikų partijos istorija ir kiti nupasakojo apie tą republi- kviečius
užąuginimas, buvo priversti nreZidentu nesusibičiuliaus
_ i__ i.- i_____ y_ i i__ 2
__ • », m______ i____ 1.1. , r
i
.
vilinę metrikaciją ’

Ir taip toliau.
Bet ką visa tai turi bend
ra su musų pastaba? Juk
mes ne apie valdžias kalbė- reivis republikonas. Jeigu randa.
r
“*,Vaginija’ T.KU.MV

ooisevikų partijos mteiek- ConnecUcut vaistuos gubertualim skurdą. Mes buvom natorium gal jau pereituose
nurodę, kad jie nusižeminę; rinkimuose butų buvęs iš-

p

'prezidentas Rooseveltas da-i 1932 metais uz mėsinius, Amerikos ūkininkai sauna j- •
r
---------------j®.
jfe i“ b-i9s išrink- gyvulius — kiaules, . ^Ivi-^^kZz“ 54 S ^ae^Tdidži^TZ

tas, padarysiąs daug geriau, jus,

... *

A

verslus,

.JltoAmerikos

avis ir kt.— į dauciau

farmeriai

tai

renublikonu rA

gavo^Satas Willlde nori L &blU’ P apje maZas vaW-

įLaukis. Knyga di- Ar Romevelta«*p^leuki$1158>000 ooo/ O'^bėti Amerikos famG- beT’.aPle J?.lal®v! Jls nel ne”
kviečia socialdemokratus rinktas drg. McLevy, darbo pBveiks%mviokių ukejimVdievų.^ie- Republikonų
nn ’
’
i 1939 m. už mėsinius gyvu- ■ riams kad jis busiąs daue ?- v?Aa’ •
n.1.ekV1 ne^^"
kadels?d?ldemokrati^el jie Žmonių drau8asyaicių, reuKvųų, oaznycių, sy^iunyKepubUKonu kandidatas,
Kandidatas, liūs
liūs gavo
gavo jau
jau per
per $2,262,$2,262,- e-eresAis.
trere«nis neeu
neeu HoovTris.
Hooveris
j-.y ~
važinėdamas ’po vakarines 000, §00.

myli. bet vien dėl to. kad jie i KRIKŠČIONYBĖS BANpatys mokytų žmonių netu-;.
KROTAS.
n. Taigi, jeigu “Vilnies re- ' daktoriai norėjo musų paKalbėdamas anądien Boreiškimą nuneigti, tai jie tu- stono episkopalų susirinki-

Vadtaasi, padidi

Norėjo Nugąsdint Dėdę Somą

lėjo parodyti, kad jis netei- me, . vyskupas Sherrill prisingas. Tuomet jie butų pa- ėj° išvadą, kad krikščionytaike i tikslą. Dabar gi jie bės mokslas jau subankrutaleidosi iieškoti vdų Smeto-, vo. Per du tūkstančiu metų
nos valdžioje, pradėjo kai- į tas mokslas skelbia “neužbėti apie civilinę metrikaci mušk” ir “nevok.” bet kuo

toliau, tuo baisesnes matoją ir kitus dalykus.
Dėl trumpos musų pasužmonių žudynes, tuo dibos jie prirašė pusantros: Česnius blėsimus ir vągysšpaltos polemikos, ir vistiek ’ ^es-.

Jisai mano, jog tokios
baisybės
pasauly vyksta dėl
pasakyta netiesa. Jie nepa
to,
kad
žmonės
gyvena “ne
rodė. kad pas juos butų
nors vienas mokvtas bolše-! pagal Dievo valią.” Bet koI kia U “Dievo valia” yra, savikas.
šaudymas
__
‘
kysim, dabartiniuose pasau
Taigi visas
lio
įvykiuose,
vyskujias
juo šąli!
' Sherrill prisipažįsta ir pats
TURĖTŲ PASIMOKYT
nežinąs.
SOVIETUOSE.
Jei žmogus yra Dievo pa
daras, ir jeigu be to Dievo
“Vilnis” piktinasi, kad žinios jis negali nieko padaChiccagos radijo stotis W GN
išeitų, kad dabartinek'K.o transliuot1 komunis- njg
su miestų bombarneparodė.

kad musų

butų

tų kandidato Brovderio kai- davimais ir bažnyčių naikibos. Girdi:
inimais kaip tik ir yra “Die“Stoties savininkai pasinei-, vo valia.”
sino. kad. girdi. Brouderis Illi- j
Pavyzdžiu gali but ir pats
no.iu.ie neprikištas ant baloto, vyskupas Sherrill, kuris sa
tai nesą reikalinga jam leisti, ko
kalbėti.
•Prieš tai užprotestavo Civij u
leisiu Komitetas ir dauge
lis

su

pavieniu.

tuo

Bet reakcininkai

nesiskaitė.

"Ir tie poneliai dar turi drą

sos kalinėti apie demokratiją!”

Kažin, ar nebūtų gerai,

“Aš stoju už Amerikos pa-1
galbą Anglijai ir aš atrandu,
kad negalima būti pacifistu.
Aš nenorėčiau sakyti, kad to
kia yra Dievo valia. Bet tai
yra mano įsitikinimai, kurie
vis gi pareina nuo Dievo.”
Čia ir yra krikščionybės
i

Hitleris

su

Mussoliniu

neteiktų Anglijai

i

iššovė oran japoną, norėdami juo

pagalbos. Bet nusigando ne

nugąsdinti

Dėdė Šamas, o

Dėdę Šamą,

pats japonas.

kad

tas

L„
Tačiau, kiek jau yra žmo- čia pasilikusiu turtu, su tur■ ma. visose Amerikos vakari- tu musų senos tėvynės Lie' nėse valstijose republikonų tuvos, ir su išlaisvinimo
'kandidatas Willkie turėjo klausimu visų pavergtų malabai mizemą pasisekimą žų tautų.
tarpe Amerikos farmerių.
Kaip Chicagoje tąip ir
' Jie jį priėmė mandagiai, iš- visose Jungtinėse Valstijbklausė jo pasakų, bet bai- se, balsuoti už darbo žmo! suoti už jį labai mažas nuo- nių draugą, už mažų ir pašimtis tebalsuos. Nes visi vergtųjų" tautų užtarėją, už
,■ nujaučia, kad jei Willkie demokratijos palaikytoją ir
i butų išrinktas prezidentu, šalininką Frankliną D. Roo! tai pasikartotų tie patys lai- seveltą. Jis rūpinasi visų Akai, kokius buvo davęs pre- merikos piliečių reikalais,
zidentas
Hooveris.
Juk jis nepamiršo nei Amerikos
Hooveris irgi žadėjo di- farmerių, nei miestų darbidžiausių “prosperity” Ame- ninku, nei mažų biznierife.
rikos farmeriams ir darbi- —visi jų. kad ir komplikuoninkams. Žadėjo visiems po ti reikalai, buvo rūpestingai
du automobiliu kiekviena- prezidento aprūpinti tinka
me garaže ir po keptą vištą mais įstatymais ir patvarkyi kiekviename puode. O kai jį mais. Jis atgaivino Amerij išrinko, tai greit Amerikos kos visą apmirusį gyvenidarbininkai ir farmeriai tu- mą, į kurį buvo įklampinęs
rejo atsisveikinti su savo ka- buvęs republikonų partijos
rais; garažai pasiliko dyki, prezidentas Hooveris. Todėl
o puodai tušti. O šimtai ir mes visi ir turime jį išrinkti
tūkstančiai darbininkų atsi- prezidentu dar keturiems
dūrė gyventi po tiltais ir į- metams, kad jisai galėtų pili vairiose flaphauzėse.
nai įgyvendinti visus nau1 Tokią pat “prosperity” dingus įstatymus dėl miestų
;gali duoti ir dabartinis re- darbininkų, dėl farmerių ir
• publikonų kandidatas Will- dėl mažų biznierių. Jis, paliį kie, jei jis pateks į preziden- kęs prezidentu kitiems ketu<to vietą. Juk jis jau dabar riems metams, be abejonės,
i sako, Kad panaikinsiąs visus neužmirš nei musų tėvynės
tuos naudingus darbo žmo- Lietuvos reikalų, jis užtara
nėms įstatymus,
kuriuos ir už ją, kai ateis po karo
pravedė prezidentas Roose- taikos laikas. Tad visi už
Įveltas ir demokratų partija, prezidentą Rooseveltą atiTai ar gali dar rastis bent duokime savo balsą ateikuiie patikėtų tais gražiais nančiuose rinkimuose lappažadais republikonų kan- kričio 5 dieną.
didato ir balsuotų už jį?
Vincent M.

No. 42. — Spalio 16 d., 1940 m.

LPTO 10. BOSTON.

TAS DUONOS NVRAAO

CLEVELANDO ir APIEUNKES ŽINIOS
Ka* daryti musų jaunuo* į
liams.
'

vatandj’į dfcną,

TO NIKAS NBPEIKIA

Kas Darosi Su Musų Komunaciais.

Lotinų Amerikos Atstovai

RUMFORD, ME.
gen. Želigovskis užėmė VilVisur jie eina. visur lenPerp^ ‘
Bagočiaus

Fondas emetonininkams
šelpti.

da, visur giria bolševizmą, Pakalbąs Rumforde plktu
visur perša savo kromelj. balsu saukė._ neduoti net

Amerikoje ir visame paMusų kolonijos smetonisaulyje paprastam darbi- ninkai rengiasi kelti fondą
ninkui ateitis neišrado ge- palaikymui Smetonos šulų.
resnė, bet darosi vis dar sun- kurie iš Lietuvos prasišalino,
kesnė. Paprastam darbinin- Kiek tokį fondą sukelti pa
kui šiandien susirasti darbą siseks, tai parodys ateitis,
jau nėra taip lengva, kaip Vilniui vaduoti fondas veibuvo seniau, nors jis jaustu- kė per daugelį metų, bet
si gana drūtas atlikti sunkjį niekas nežino kiek jis pinidarbą. Amerika yra di- gų surinko ir ką su tais pinidžiausia pramonės šalis vi- gaiš padarė. Buvo galima iš
šame pasaulyje. Čia yra tuk- anksto matyt, kad už “cash”
stančiai įvairių dirbtuvių, ir Vilniaus nenupirksi ; taip
jos išdirba viską, ko tik gy- pat už “cash” nei Lietuvos
venimas reikalauja. Tačiau neišpirksi. Viskas, ką tokie
milijonai
žmonių negali fondai gali padaryti, tai sudarbo susirasti. Kodėl taip teikti pragyvenimą keliems
vra? Todėl, kad mašinerija politikieriams.
Smetona
išstumia darbininką iš dirb- matyti, ir šiandien turi pinituvės, iš visokių darbų. Jei- gy, jei gali visur važinėti, o
gu keli desėtkai metų atgal Lietuvą valdydamas apie
federalė valdžia butų tiek paprastus kaimiečius nesiviešujų darbų organizavusi, rūpino.
kiek organizuoja šiandien/
---------tai butų buvęs didelis darbi- Komunistų kandidatus žada
ninku trukumas. O šiandien
nubraukti nuo baloto,
vis dar vra didelis darbininrų.;™
;•
i
kil lierviršis Gali ateiti nrie
Phes nominacijas komuto Sd Visi dirbs do 5 ar 6
darbuotojai

i

KAS NOKO N1VEIKU

Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

KAS SKAITO, RAAO

šiomis dienomis į Washingto ną atvyko daug atstovų iš Pietų Amerikos respublikų pasitarti dėl bendro Amerikos apsaugos plano, šiame vaizdely yra parodyti (civiliais kostiumais) du Urugvajaus respublikas karininkai, pulk. Oscar D. Gestido ir gen. Marcellino
Bergalli. Su jais šnekasi Jungtinių Valstijų karininkai.
_

&°„S?dŠ

. ..,
vist e

- • žydelis svogūnus. Bet cento
Lietuvai. Dr. D. Alkaip
.. . kalhjint
- v;lnin
jie lenda tik tarpe tamsesnių s? kal ka . ant aP-lfc.
ne
lietuvių ir giria savo stali-iv^norėjot pa verniškajį tavota. Tarpe švie- ** zvenne.um; saukėte; nesesnių'žmonių komunaciai '***“
“nto-. bajorui
nesirodo, ŠUi, kad ir pas -P: Žadeikių! pardavinėjant
mumis: susirenka kur lietu- k,etuv0? į?*8'?
vių būrelis apšnekėti
bomts, saukętę kad. žmones
reikalus, savo tautos likimą, ‘f bon? neĮ"rkt£ ” a u.U'
tuojau ir neprašytas aiškin- J? nea *E° kes' , eSiĮ' <'a*>al
tojas komunaeis vra.
V ' J • "eat™?kes- ne?
J
•
jūsų draugai banditai prari1 Bet štai rugsėjo 8 d. Ame- jo viską. taip pat ir Amerinkos Lietuvių Piliečių Kliu- Ros lietuviu sudėtus i L. P.
bas turėjo susirinkimą prieš bonus pinigus padėjot apbalsavimus. Suėjo daug pi- vogti mumis ir jusu spauda
liečiu, atėjo ir kandidatai iš “Laisvė,” “Vilnis” ir “Tieabiejų partijų — republiko- sa” užgiria tas vagystes. Tai, nų ir demokratų — dėstė gį musų lietuvių yra šventa
savo programas. Buvo net pareiga remti ir skaityti tik
i 12 kalbėtojų. Bet kur buvo ta spauda, kuri remia musu
j musų komunaciai? Jie sėdė- tautos reikalus, o komunisį jo kaip prie krėslo prikalti tiškus laikraščius tegul skai,ir baimės apimti. O juk čia to lietuvių tautos išgamos,
; buvo gera proga išeiti su sa- Stalino burdingieriai. Bet
j vo argumentais ir rezoliuci- mes, Rumfordo ir Mexico
Jomis, bet jie čia virto be- apylinkės lietuviai komunij balsiai oysteriai.
stišku laikraščių neskaitysiį
Kitur
mtur jie dalyvauja ir agi- me.
- tuoju už Rusijos rojų. bet tą
Taip
tu|.į but zini,ma
: vakarą prarado kalbą, o ant kas rengia
rengia susirinkimus ir
i rytojaus paleido automobi parengimus; mes turime eiti
lius apkaišę demokratu ar tik į lietuvių pramogas, bet
fcpublikonų apgarsinimais tUrim vengti Maskvos bruir paveikslais. Ar nebūtų cjo
A. M—kus.
nuosakiau, jeigu tie žmones

padėti. Bet dabar susekta,
epą e g- kacj daUg
parašų buvo kratišką laisvę ir nepriklau-.
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE.
gauta
netinkamu
budu
ir ■ somybę,
lietuviai
patys savo
1
•
•
1
1
•
1
.
•
1
w
Z
•
J
1
nriauSntMaiinbn^lLhr^i komunistų kandidatai nega- krašte susitvarkys.
“Draugas” spalių 8 d. į--klebonas Šaulinskas iš pat
aūnuS Kovėto
lės buti a“‘ baIot« la"k^°'
------- --dėjo
žinutę
apie
iitvie kaiD reikės sau ewl mėnesio balsavime. Seniau
Tėvą nušovė.
_
_ _______
v. dviejų ku-1 pilvo dugno labai garsiai atnigų priimtuves.
Esą: “Ku-isirugo. Kaip visi į dvasišką
nimą kurti? Yra daug netur- da^ar^laTne1^^^^' Sandusky mieste Frank- nigui *P*. Lukošiui pagerbti tėvelį sužiuro, tai jis pareii jS-^s^S^^^imbos^
(labai jau ne, nes, valdžia ..
ic
iiViin Pofraii«kni rkriimti lfč- “To
MlZaiOS, nlHlDOST • 11
To nn
po «wir»skii
svvinsku, ala
ale tn
to billUS
T.
_o ta

, Pruseikos

nipt. Bet daugelis jaunuolių

_z._

m_-_-_x ±-------------- =2---------- ■_«—jM

sios. Taigi aš ir norėčiau pakelti klausimą: Ar musu
jaunuoliams nevertėtų► stoti
.
-____ T- „
į• federalės valdžios-a tarnybą,
pasirenkant sau kokios specialvbės šaką? Valdžia yra
pasiryžusi vykinti labai di-

,

,

Už ką

“Dirvos” agentas
gavo į kailį?

Lie

tuviams bent butų buvusi
Kadangi Chicagos mies- Sera P“®*. Pamatyti savo

L bi
jr
t k policija!, kad
komunistai padarė ten, km gedavęs

ne. a jokie amatntnkai ar jiem8 lankJ buvo
specialistai. vos tik baigę vi
durinę mokyklą.
Seniau
toks mokslas skaitėsi gana “Tėvynės” redaktorius ir
Mažukna.
aukštai,
bet šiandien
gyvenimo sąlygos
jau pasikeitu-Į
“Tėvynės”
redaktorius

paveikslais:

AKRON, OHIO.

“Dirvos” 35-tame nume-

būdamas

sumušęs. Po to vaikas pasi- tęs davatkas šitaip pasveiki- nigams išstato bažnyčias, do žmonės ? Ten. kui pioga daugiau nežino kaip
ėmęs šautuvą ir tėvą nušo- no: “Aha. jei ne kunigas klebonijas, garažus ir moka įodytis, jūsų nėra: jus giriat protestus ir rezoliucijas

vęs^Advokatas bando vaiką Petrauskas,
• -

,»»».,

tai jus nebutu- algas. Bet kai reikia parapi-

mėt atvažiavusios.”

--

“žino-

skundžiasi, kad J. Mažukna, išteisinti,
ma, kad nebūtumėm,” atsaSLA vice-prezidentas, duokė bridgeportietės. Tada
dąs vjam
peklos,7 -----kam--jis.
—
Nubaudė lietuvi.
- - , .
TJurgelionis,
!•— • v------------•
a
dviom
nepripažįstąs
Ano.iu «na„da nranešė !i n?aJM?etteP3rklete
Stalino Lietuvos vadu ir dar
t™ ! P.irstals Paeme sau uz n°niekinąs lietuvius komuniss,es’ šnyPštelėJ° ir- atsipratus Amerikoj. Kiek man bro- “ tom®biUum
važtai™ '
“utysus.
,SV- *'

jonams

patarnavimo, tai jie

daMikėta^lshi”

'^įuoti ii

ąar tikėtą.pasiu

kodėl

ko.

kokias

n-paS*

rezoliucijas

ii

turi mokėti kunigams atskit31 baisiausia įssiziojat. protestus tie “peckeliai pa
rai. Panašiai yra ir su Chi- Ameriką jųs smerkiat, tuo rašė?
cagos katalikiška miesto ad- Paclu įai^u bėgat u imatės
rs+it.
Ištikrujų tai buvo ne ko
ministracija. Ta administra- Amerikos pilietybės popie- kių “peckelių” protestas,
cija lupa iš piliečių brangius j38’ Pliekiai veidmainiau- bet paties ALP Kliubo.
mokesčius ir turėtų nors ^a.mi Amerikos tvarkai ir Kliubas vienbalsiai nutarė
pcipams.
dėlę krašto apsaugos pro-lis Mažukna žinomas, tai
S gausta panieka amtelėjo- gatves apvalyti. Bet Chica- PnAš
jums patarčiau nuva- Pasmerkti “Dirvos” kotęsgramą, ir pasiryžusi jaunus p. Jurgelionis prasilenkė su
j,, p,./1
“** ant -,usa Bndgeporto.
gos gatvėse šlavikai, tai be .. - P- i*. Kaškevičių, E*
vynus mokinti įrairių amatų, teisybė J. Mažukna nekito’kad „e-lėtu S?'
Ištik™«
ne'bereikalo;
retas sutvėrimas. Jei ?luoti
l J K
■ 7mnnp<5 nori nrip «nvn namu kad išegzaminuotu, kas yra
,
i ik
’ • • ė
Gal kai kas sakys, kad tai met nestojo už Lietuvos pa-'
v&! “Draugas” rašo,
'
kad buvo žmones non prie savo namų .
J
pasakė geras kalbas minint
jūsų galvelėse.
Lietuvos nepriklausomybės
butu kariška tarnyba, reikė- naikinimą, ir nestoja uz kometu* Tainei susoenda- šaunus” kunigu pagerbtu-: gatves turėti švarias, tai turi,
tų likti kareiviu. Tas tiesa; munistų tvarką. J. Mažukna nūs metus, laięgi suspencta- viu
vakaras!
i ;patys
J
as
<»pvi*i.yu.
iu vakaras!
”
jas
apvalyti, auta
arba' štai, “Laisvės” 19 rugsėjo sukaktį.
vo masinos registraciją, kad
—;,
samdyti šlavikus. Na, ar ne laidoje tūlas “Mexicos VacSulve Kliubo nutarimo.
jaunuolis butų pririštas ant yra plačių pažiūrų žmogus ir kitas negalėtų juo važiChicagos
lietuvių
Romos
parapijietiška
tvarka?
i
lovas
”
šaukia,
kad
smetonivi;
nho spaudos komisiia
kelių metų, ir daug sunkaus ir 1 dalyką žiuri iš abiejų ...
katalikų bažnyčios kunigai
—
.
i.,...,.,,
Dzūkas,
ninkai
išdavikai
subruzdo
p
ara
šė rezoliuciją ir paskeldarbo reikėtų atlikti. Bet ar pusių. Mes visi žinome, kaip
per
pamokslus
sako
ir
savo
i prieš lietuvius. Pats savo du.
spaudoje. Ir jos atliktąjį
nėra eikvojimas kelių metų. P* Juigelionis kėlė komunisSusituokė nauja pora.
laikraščiuose
rašo,
kad
da■
MCKEES
ROCKS,
PA.
stą
pardavęs
Stalinui,
tas
<|
a
rba
Kliubo susirinkimas
kada jaunas vyras pradeda tus į padanges prieš SLA
bartinės
Lietuvos
bėdos
ir
.žmogiukas
da
nesisarmatija
vicnbalsiai
llžgj.rė o ..Dir.
.......................
.
. bet po seimo virto
Šiomis dienomis pav^yzkolegiją lankyti?
Ar..........
tada seuną,
Brolis brolį
nužudė.
,! vadinti doras
n
viso
pasaulio
nelaimės,
tai
a.,roj
hetuvms
isvos>
.
agentas
,jabal. sita da,..
nertfkia daug sunkaus dar- perdi’deliu Lietuvos patri-dingų^tėvų vaikai suėjo į
Dievo bausmė. Girdi. DieČia nėra jokia pasaka a- davikai?” ir kitaip. Kuomet
vadina “peckelių darbu.”
bo padėti, jeigu nori ko at- Jptu.
ko- Leonardas Eitatis’ir'Liliana vas Pasauli baudžia dėl to, pie "broli razbaininką,” bet SLA 299 kuopa nutaria pa
siekti? Aš sutinku, kad la-' J. Mažukna negina ko- Leonaittas Eitutis u Ltluna
J žmonžs atito|o nuo Dic. tikras atsitikimas. Šiame sikviesti kalbėtojus ir apap
Tas vyrukas neatskiria.
bai geras dalykas lankyti munistų, bet gina SLA orga Maziliauskaitė. Abiejų tė kad
redaktonuš vai susidėję iškėlė atmintiĮ.a«a? Patys neprisipa- miestelyje gyveno' vienuose kalbėti Lietuvos padėtį, tai mat, kur organizacijos natakolegiją ir baigti kokią nizaciją, nes i
mokslo šaką. Bet čia jau rei- perdaug karatai

išsišoka ir nas

vestuves,

kurių nepa-

kaKats

yg Jie nebu ų namuose

^l Ashton Al- mm Vaclovu._ sakelė tam tarimas, o kur atski,ų zmo-

žiuje ir nebūdami profesion^_ aorašyti ios daroi • i • nesupranta. Romos kataliAndrew ir Michael Drum- Jiems visi lietuviai, kurie tik iki šiol da tų pinigų “Keleinalais ar amatninkais, turė-,į„
aJLso tik kain TaMl1? Ona Šakiene, gy- kų kunigai nepaiso didžiau- bai vienas antrą bevaišinda- nelaižo Stalinui batų, yra viui” nepasiuntei? O gal už
tų šia proga pasinaudoti ir'rybns nariai išrodė Vieni 'enusl. ant Luther avė. Ji šiojo Kristaus įstatymo!
mj prje stikliuko susiginčijo “smetonininkai.” Bet iums tai. kad paėmei iš jos 82 pa-

vT11'*’ ’SV* T a™«AU “vdSSe P«wS
PagarsėjęšyChicagos lieSttSS riaS tl^a'^aSlSa
1VC * 5
* i
T5 * i i •
* vasarai buv^suren- baigtas tik tada. kada And- jiems parsidavėlių vardas,
Aš norėčiau žinoti, už ką
jau asmeniškumas, o ne su
Mu-e! Stanislovas Bielskis, I
8 :
‘ reu- gulėjo negyvas nuo pei- nes už pinigus tarnaujat gi Noreikienė išpėrė tampai
važiavimo aprašymas.
VeHonfe^~~’~“^
h«vo susirinko I ta
žaizdų krutinėję ir ran- Maskvos despotams. Nora kailį. Kad Rumbutis tamstą

Ateiviai pradėjo lankyti
mokykla*.

Clevelando mokyklų ta
ryba praneša, kad vakari-

apie Lietuvą.

SLA 136 kuopos

dukterį
Milė

S%<W1IIIIVI'K> vru&aus- p^j^lbą p

•
- v
^" Perior avė. Jis turėjo 65 meikos mas’ kad butų šiek tiek apie tus amžiaus. Paliko moterį
likti Amerikos
į * į Lietuvos likimą padisku-jr penkius sūnūs.

mn-'

kvti ir nori
piliečiais,
nes mano.rali
kad dar^’
ėitvie
neniliečiai

Serga

L. Jonaitis,

praloto aj brolio neduręs; jo brolis
Mes. lietuviai, dirbome už “Dirvoj?” Butų labai įdomu
• v11„) Andrew pats peilį turėda- Lietuvą kuomet ją valdė ra- žinoti, už ką “ne-peckelis”
atsilanko mas rankoje kritęs
ir nusi- sų carai, dirbom kuomet gauna šluotų.
A. G.

pėl ritokio
? „v

nUrin’piknikus tai

Pirmiausia kalbėjo
\±k"k° dūręs. Bet policija to peilio Smetona buvo pirmu sykių *-----------------------------------ihL?in^Liet^m n/rka^r d S,l?a,lio-6 į*?"* ęleve!an- katalikišL^ '^niracijų, "eran<>»- " “burdmperis” prezidentu ir dilbom Stul-

da’uįiau bSti suvarai.
____ J

alty-

[baltinę Lietuvos tvarką ir do lietuvių biznienų sąjun.
ku^imioru? Joseph Gadacsy liudija ma- gmskiui ir Grimui preziden- Ben. Rumšas. Gana juokias v, ka&S5S
±1! ga?UVO Aren8Ut, m^’ini SS SE tai niekad ‘F
.Mfchae‘
P* uuian*’
™?s Serai, ži'
kalbėjo J. Jaras, kuns nuro- mitingą Lietuvos klausimu.
n
h rankoje, kada jiedu pra- nom, kad partija nėra tau- mediją. ParaK Ben. Rumšas. jwkinSLA

dė, kad Rusijos tvarka nie- Kalbėjo
KalbėH, Dr. Vileišis ir Dr.
Dr, "epą*1™”-

dĮėjo muštis.
’’

ta;

"

partijos

'

'

mainosi,

’

bot

-

------

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyra; ir
2 motervN. Abu veikalėliai vienoje

136 kuopos veikėjas ir bu-J ko gera Lietuvai neatneš. Račkus. Publikos buvo pilVienas parapijonas buvo
Kaip išrodo iš pavardžių, tauta visuomet
pasilieka kny«mžfe? KaIda
vęs užrašų raštininkas. Jis Mes turėtume reikalauti, jis na svetainė. Ta proga buvo surengęs šv. Mikolo parapi- tai tie “broliai razbainin- tauta.
buvo
dirba pne gelžkelių ir darbo'sako, pilnos demokratiškos aplankytas ir Liet. Kultūros jos klebonui vaišes, kur da- kai” nėra lietuviai; erei-; Bet ką darė ir daro Lietu-1 w. jonai «*!▼». Drama viename
metu likos sužeistas. Linkę- j laisvės ir nepriklausomybės i Darželis.
i fyvavo būrelis kitų parapi- čiausiai jie bus Ukrainai.
vai tokio plauko žmonės.; ’?•
’S^naT

tina jam greitai pasveikti. Lietuvai. Turėdami demo-j

Jonas Jaras. jonų. Po sočios vakarienės

Korespondentas,

kaip Vaclovas?

Kuomet kaityti....................... . . .26c,
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

GYVENTOJŲ JUDĖJI
MAS APMIRĘS. DI
DŽIAUSIA NELAISVE.
ampos
Lietuvos plentuose ir šiaip
keliuose dabar matosi tik
raudonarmiečių judėjimas.
paneigia visokias diktatū
Civilinių
gyventojų judėji
rines valdžios formas. Kas
mas
visiškai
sustojęs. Ypač
šiandien kovotų prieš Tary
visus
gyventojus
nepapras
bą, tas kovotų prieš jos gi-:
tai vaižo 10 kilometrų pla
namus principus ir tarnautų
tumo pasienio zona. kurioje
totalitarinių valstybių nau
judėjimas
tegalimas su spedai.
cialiniais
leidimais, kurie
Kiek aš suprantu. Taiyba:
labai sunkiai išduodami.
siekia įtraukti visas organi
Tikrovėje
ta zona yra pla
zacijas. Bet jos turi buti ap-'
tesnė,
nes
gyventojai,
bijo
valytos ir švarios. Visi Sūnų
dami
įeiti
į
draudžiamają
draugijos nariai, kurie mėg. į
zoną, jau iš tolo vengia tų
i ta vadintis “Keleiviečiais,” j
apylinkių.
Taip pat ilgą lai
“Vienybiečiais” ir “Naujie-j
ką
buvo
sustojęs
bet koks
niečiais,” turi užimti aiškią;
geležinkelių
susisiekimas,
poziciją ir padėti draugijai į
nes okupantai visus geležin
atsipalaidoti nuo komuna-į
kelius persiuva iš europėjišeių vadovybės. Iki ši drau
ko pločio į rusiškąjį. Ūki
gija neapsivalys; iki ji tie-!
ninkai į miestą nevažiuoja ir
sioginiai ar netiesioginiai i
iš viso stengiasi buti namie.
tarnaus diktatūrų garbinto
Ne tik centro, bet ir vietinė
jams, Taryba, mano many
se provincijos Įstaigose sėdi
mu, prisilaikydama Kana
nepaprastai daug nemokšų,
dos Apsigynimo Patvarky
kurie paskirti iš komunis
mų. negalės priimti jos į sa
tuojančių
arba žydų gaivalo
vo tarpą. Pažangiems Sūnų'
tarpo. Šie tariamieji valdi
draugijos nariams, kovoje i
ninkai, neturėdami jokio su
už atsipalaidojimą nuo ko
pratimo ąpie darbą, tiktai
munacių, Taryba turėtų pa
gaišina gyventojus. Mažiau
gelbėti, ir tokie Sūnų drau
siam klausimui išspręsti rei
gijos nariai turėtų palaikyti
Kada prezidentas Rooseveltas sako prakalbą, tai aplink jj stovi būrys laikraščių ir judomujų paveikslų fotografų, kukia laukti sąvaitės, nes jau
glaudžiausius ryšius su Ta
ne fotografuoja kiekvieną jo pozą. Čia jis yra parodytas kalbant studentams East Parke, N. Y.
ir Lietuvoje pradeda veikti
ryba.
komunistinė
biurokratija.
Kanados Lietuvių Tary- j pagalbos neprašė, o eiti į pa- Š V E D Ų PROTESTAS Rodyti filmos toliau nebe- naši. jie nenori suprast kad kurioje visi valdininkai bi-

Prezidentas Rooseveltas Sako Prakalbą

iš
IŠ TARYBOS DARBŲ
PLOTO.
Kanados Lietuvių Tary
bos veikla auga ir plečiasi su
kiekviena sąvaitę. U vėliau*
šiai prie jos prisidėjusių or>
ganizacijų yra Hamiltono
SLA kuopa, kuriai Tarybos
tikslus išaiškino ten nuvykę
atstovai J. Yokubynas ir J.
Samulevičius.

Iš Montrealo gautas įdomus laiškas nuo Jono Ylos
(ne torontiškio), kuris žada
pasidarbuoti Tarybos veik*
los išvystymui savo koloni*
joj. Kiek man atrodo, ten to
kiam sąjūdžiui daug plates
nė dirva negu kitoj koloni
joj. Viskas, ko montrealiečiams trūksta, tai sklandes
nio sugyvenimo ir susitari
mo tarpusavyje. Bet reikia
užmiršti praeitį. Torontiečiai gali buti geriausiu pa
vyzdžiu visoms kolonijoms.
Toronte viskas užmiršta,
viskas palaidota ir darbas
eina kosklandžiausia. Mums
šiuo momentu reikalinga
kiekvieno gero lietuvio tal
ka.

Winnipego lietuviai irgi
pradeda stoti į darbą po Ta
rybos vėliava. Ten imasi kil
naus darbo Povilas Yauniškis, vienas iš pirmųjų Kana
dos veikėjų, kurio lietuviš
kos dvasios nepajėgė pa
laužti jokie svetimų valsty
bių agentai. Winnipege ga
lima sudaryti nemažą Tary
bos kuopą iš susipratusių ir
labiau apsišvietusių lietu
vių. Ten tuojaus turėtų stoti
į talką K. Beniušis. V. Novogrodskas, Paliliunai, Ur
bonai ir kiti.
Kalbant apie Winnipegą,
reikia pripažinti, kad ten
iki šiol buvo .giliai įsišaknėjęs hitlerinis gaivalas, prisi
dengęs “suvienyto fronto,“
“kova prieš fašizmą,” “prieš
Smetonos režimą” ir “kova
už taiką” maskomis. Bet
šiandien ta maska nusmuko,
kada jie pradėjo teisinti
Stalino Hitlerio blickrygą
Lenkijoj, remti hitlerinę
“taiką” ir iš džiaugsmo šo
kinėti, kad Maskvos impe
rializmas su Hitlerio pritari
mu sunaikino Lietuvos ne
priklausomybę, įvedė Lietu
voje sovietinę baudžiavą ir
despotiškai naikina viską,
ką Lietuvos liaudis sukurė
per 22 metu nepriklausomo
gyvenimo.
Tačiau labiau apsišvietusieji winnipegieciai nepri
klauso komunacių slaptai
klikai, kuri sėdi viršūnėse
visų keturių ten esamų orga.
nizacijų. Ta slapta komuna
cių “jačeika,” jeigu tikėti
pačių komunacių daviniams,
turi anie 25 narius. Reikia
stebėtis, kad tokia mažytė
išgamų giunelė galėtų dik
tuoti visai Winnipego lietu
vių kolonijai ir vadovautu
jų veiklai! Winnipegiečiai
privalo užimti griežtesnę
poziciją ir apvalvti draugi
jas nuo komunacių globos,
iššluoti lauk raudonus-juodus reakcionierius! Tai yra
pirmučiausia
pažangiųjų
winnipegiečių užduotis.
..........

Kanados Lietuvių Tarybą
sudaro tikrai lietuviškos or
ganizacijos, kurios visuo
met stovėjo ir stovi už palai
kymą Kanados demokrati
nės santvarkos, Lietuvos ne
priklausomybės ir šiandien
stovi už sudaužymą diktatū
rų ašies. Tarybai negali pri
klausyti komunacių kontro
liuojamos draugijos, kurios
rėmė ir remia subversyvę
spaudą ir sąiudį. kurios
laikė agresorių žygius vai
rų Europoje ir Pabaltijos
kiaštuose. Tarylra yra ir pa
siryžusi buti švari; ji atme
ta smurto priemones šiai
santvarkai keisti ir griežtai

K

bon įnema 3 pagrindinės'gaibą neprašytiems—nela-i PRIEŠ BOLŠEVIKU
buvo galima ir kino savinin-1 didesnės draugystės galės josi prisiimti atsakomvbę,
srovės: katalikai. C. C. F. bai išpuola. Be to, amerikie- PROPAGANDĄ TEATRE. kas liepė ją išmesti iš pro-S
todėl byla vaikščioja nuo
(sociaustai) ir Tėvynės My- čiai
- - visuomet
•
buvo tos nuo
lėtojų Draugija, kuri atsto- monės, jogekanadiečiai
__________ pa_
vauja vidurio srovę. Tačiau 'tys turi pakankamai jėgų
Toronte randasi ir neorga- apsidirbti su demokratijos
nizuotų liaudininkų, valstie- Į priešais ir lietuvių tautos iš,
>
f
čių-liaudininkų. kurie taipgi gamomis. tIr dabar
matome,
karatai remia Tarybos veik kad šitaip manydami mes
lą. Kai kas pradėjo abejoti, nei kiek neklydome. Kanaar Taryba, susidėdama iš diečiai parodė, kad jie mo-

„
- • « j o., i v i
Rugsėjo 9 d. Stockholmo £lamoskinematografe “Rialto” įvy-J
ROCKFORD, ILL.
ko pirmutinis švedų kino
n
,
•
praktikoje atsitikimas, kad
nnhlika

kno

retusi, kad is jų padaryt da apačios iki viršaus. O admikelias.
____viršuje
.•—_=j:
nistracijos
irgi sėdi

kurie prisibijo užpačius
okupantus..
i9 ryto? Lietuvių Piliečių
griežčiausiai vV1S°*i Kliubo bus susirinkimas po Todėl gyventojų keliami rei
Spalių 27, nedėlioję, nuo žmones

publika kuo gi įezciausiai kių dirbtuvių, bet dabar ge-.
11119 _ 3 avė Po «u- kalai nejuda iš vietos,
demonstiuotų
pnes
rodomą
riausiai
dirba
mašinšapės.-.
hll<1 „a vaišiu
filmą. Paprastai šalti, visuo- dirba po 12-13 valandų i f ""vfeTVnTi nraS hutb
mot korektingi švedai nero- parą.

Bet darbininkai

oiąljjįj

susirinkime dalv-i

tiek sroviu galės vieningai Į ka kovoti. Bet šita kova bus do per daug savo jausmų neorganizuoti. Dabar pasi- i
f.^rinkime iš
veikti
nUsti ejvn
j___ •_______ x
:__ »._ka- viešoje vriefrvie
____ •_ivauti. lame susirinkime isveikti i.ir plėsti
savo darbą
darbą. da
sėkmingesnė, jeigu
vietoje, tomo,,
tačiau s;
šį rodė čia zvtza
CIO organizatoriai,
Man atrodo, kad galės.
Tas, kas jau yra nuveikta,
mums rodo. kad visų srovių
organizacijos, kurios iki šiol
vyto ir merdėjo, Tarybos
vadovybėje, galės augti ir
bujoti. Tik reikia mokėti su
sitarti bendram darbui, ven
giant kišti į Tarybos veiklą
grynai partijinius reikalus.
Mums neturėtų rūpėti, ką už
Tarybos ribų veikia socialis
tai. katalikai, tautininkai bei
kiti. Užtenka to, kad šios vi
sos srovės remia Lietuvos iš
laisvinimo klausimą, kovoja
prieš Kanados ir Lietuvos
priešus, ir nepriešingos Ta
rybos vadovybei.
Ypač turėtume vengti
amerikietiškos tafpsrovinės
politikos. Ameri k i e č i ai
mums nieko nepadėjo ir neadės. Kada brooklyniškis
omunacių centro biuras
pradėjo organizuoti Kana
doje savo lizdus, demorali
zuoti koloniją po kolonijos,
amerikiečiai tautininkai, ka
talikai ir kitos srovės užmir
šo mus. Užmiršo mus ir DULR, kuri siuntė organizato
rius ir mokyklų vedėjus pie
tų Amerikon. Viskas, ką
mes šiandien turime, tai tik
dėka musų pačių sunkaus
darbo ir pasišventimo. Ka
nados Lietuvių Taryba turi
geią progą išauklėti stiprų
ir net amerikiečiams pavyz
dingą sąjūdį. Viskas, ką
mums amerikiečiai gali pa
dėti. tai duoti vietos musų
reikalams savo spaudoje.

E

Centro Tarybon neįneina
jokie karjeristai. Mes netu
rime jokių apmokamų žmo
nių. Visi daug dirbame, ypač valdyba, liuosu laiku, iš
pasišventimo, ir šiam darbui
aukaujame ne tik savo lai
ką, bet ir pinigus.
K. Burė.

Redakcijos Pastaba:
Mums patinka kanadiečių
nuotaika ir ūpas, kuris taip
įyškiai atsispindi ir šiame
d. K. Burės rašinv. Tačiau
mes namanome. kad ameri
kiečiai butų užsitarnavę to
kio priekaišto, kad jie nieko
kanadiečiams nepadėjo ir
negali fiadėti. Visų pirma,
kanadiečiai niekados musų

nadiečiai ir amerikiečiai
veiks toj pačioj dvasioj ir
rems vieni kitus bent moraliai. Musu spauda visuomet
bus, kaip ir buvo. kanadiečiaras atdara. Prašome tik
rašinėti.
SUKNELIŲ SIUVĖJAI,
PASIRUOŠKITE!

Toronto, Kanada.—Trum
pu laiku čia įvyks suknelių
siuvėjų 72-rojo lokald virši
ninkų rinkimai. Kad butų
išrinkta gera ir progresyvė
administracija, kuri ištiki
mai ir atsidavusiai tarnautų
siuvėjų reikalams, kiekvie
nas narys privalo buti pasi
ruošęs iššluoti lauk komuni
stų vadovybę ir įos pakalikus, kurie kontroliavo lokalą per keliatą metų.
Kiekvienas žino. kad komunistai siekia lokalo kontrolės vien tam, kad galėtų
sustipiinti ir praplėsti savo
veiklą ir išnaudoti lokalą
savo klikos baudai. O jeigu
kas pasipriešina ju tai nešvariai politikai, jie tokį
persekioja ir net pasistengia
pašalinti iš darbo.

kartą jie, matomai, neišlaikė ir švilpimu bei protesto
šukavimais privertė nutraukti rusiškos propagandinės
filmos demonstravimą. Švedai labai, .pasipiktino rusų

rinks ir baliui darbininkus,

pradėjo dalyt prie dirbtuvių
lapelius ir ragina organizuo- Nepamirškite.
Jonas Verseckas.
tis, bet daugelis darbininkų
šaltai į tuos kvietimus atsi
Petronėlė Lamsargienė
neša.
i Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
‘GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau brolio .JUOZO LAURI-

naviciaus ir dr-go Jurgio zakarausko, Kiauzerių kaimo, Smilgių pak
rupijos, Panevėžio apskr. seniau gy
veno Philadeiphia, Pa. Yra svarbus
reikalas, prašau atsišaukti. Kurie ži
not jų adresų, malonėkit pranešti. < 3
Alphonse Laurinavičia
12304 So. Halsted st., Chicago, Iii.
Aš, Zelma Fridenfelt, buvusi Wein-

turite kokius nesveikumus, kreipki herg pajieškau mano giminių ir drau-;
akiplėšiškumu. inscenizuo
Lietuvių gyvenimas.
tės pas mane: duosiu gerų patarimų gų Lili ir Frank Zareckų; pirmiau jie
jant “liaudies džiaugsmą”
ir busit patenkinti.
(43) gyveno Lawrence, Mass.. dabar neži
Yra
čia geras būrelis liePET. LAMSARGIENĖ
nau kur jie randasi. Prašau atsiliept,
Latvijoj ir Estijoj, prijungus
....
svarbų reikalų; kurie žinote
tuos kraštus prie Sovietu tuvių ir visi neblogai gyve- 1814 S. VVater SU Philadeiphia. Pa. turiu
kur jie gyvena prašau pranešti jų
Rusijo«
” na. Trumpame laike kelis
adresų už kų busiu labai dėkinga. (1
Parsiduoda Farma.
Zelma Eriedenfelt
Del šito incidento kino
v"ela±?' 150 akerių geriausios žemės, 10 3312 Mrs.
So. Union avė.. Chicago. III.
direktorius
davė spaudai
supaIU.UIIUO U*JVV
opauitai Stanislovą ••Petrauską
, ,
• kambariu stuba, barnė, 28 karvės,
Jieikau darbo
paaiškinimų:
“
-RialtoKi
siu sąvaitinę programą su
Tik
kų
atvykęs iš Lietuvos jieškau
gavo'
" įg
£j
(2)
darbo ant ūkio. Galiu melžti karves
rankomis ir melžiamomis mašinomis,
ilgesniu veikalu ir su trum?!§£
J HSaratoga
KIRMAN
’
Springs,
N. Y. ir moku abelnai ūkio darbus. Pagei
ius
veikia
lietuvių
judėjime,
dauju darbo New Yorko šteite arba
pa kino kronika iš tūlos fil
NIEŽTI
artintai prie Ne\v Yorko arba Kana
mų agentūros. Kino kroni‘ JEIGU GALVĄ
doje. Kam reikalinga, prašau kreip
koje. kaip pasirodė, butą ir ne- dUSJ s
ars. plaukai pki.ka.
tis laišku. Vladas Kuzavinis
<-)
4443 So. Wood st.
Chicago. III.
tiumpos rusiškos filmos, ku-1 Marijoną Jovaišienę nu- non’
A,įS?amp«m» S
175 Akerių Farma
nos. kino navininkas
., nesu- skriaudė piktadariai. Ji toPilnai įrengta, budinkai, gyvuliai,
liau gyvena nuo miesto ir tu- 5n c/ntų už bonkų ir
sPėJęs net pamatyti. ’
farmos trankiai, derlius tik stok ir
i gyvenk bile žmogus kuris myli farDėl šios tai kronikos pub- ri gyvulių. Vieną rytą atra- alexander-s
do paplautą karvę, galvą h stiprinanti tonika
i nieriaut. Kaina $2,500.
Antra farma Michigan Valstijoj.
l^a salėje reagavo taip skūrą atrado paliktą prie ’ 50 centų už bonkų. Prisiunčiam
4»I akerių, ant gero kelio, 2 mylios
ir per paštų.
k,alP , pekuomet upes. o mėsą vagys nusi' nuo miestelio; visa dirbama. akeriai
ALEXANDER’S CO.
miško, stuba ir barnė, ir kiti budin
Švedijoje. Skandalas publi- vežė.
kai. Kaina $1.S<»<». Norint daugiau
koje prasidėjo nuo to, kai
414 W. BROAI»WAY,
informacijų, klauskit.
(2)
Rockfordo lietuviai turi
I
Mrs. Z. Adams,
Berlin, .Md.
keliatas komunistų salėje
SO. BOSTON. MASS.
parodė savo susižavėjimą, suorganizavę daug draugi i m i ^irj mi imi iT fnmiwniiireMiimifWTiWTip~ifuinmTiwnn>TTniniiiiii mirniTni m n • mmmnnr
pamatę ekrane Maskvos j>a- jų,
_ bet didžiausios ir geriauVIRĖJA
radą. Tuomet publika pra- šiai stovinčios tai Lietuvių
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
dėjo švilpti ir šukaut. Triuk- Ukėsų Pašalpinis Kliubas ir
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šmas pasiekė aukščiausią Vytauto Draugystė. Kilo su-

Nesiduokite suklaidinti’ laipsnį, kai filmoje pašilo- manymas tas dvi draugijas
visokiais melais ir pasalin- dė vaizdai iš Estijos ir Lat- suvienyt, bet nekurie nariai
gais metodais komunistų, vijos po komunistų režimu, tokiam suvienijimui priešikurie mėgins gauti jūsų bal
są savo kandidatams, kaip
/S KRANO IR BONKOMIS
jie padarė gegužės mėnesio
rinkimuose, kuriuos Inter
XXX ALE IR STOCK
national Ladies Garment
Workers Unijos komitetas
kaipo klastingai jų praves
tus panaikino.
Šių dienų pasaulio įvy
kiai aiškiai parodė, kad nei
vienas komunistas negali
buti
ištikimas darbinin
kams. ir todėl negali but daleistas vadovauti bent ko
kiai organizacijai. Komuni
BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS—
stų bendradarbiavimas su
Hitleriu pastato juos demo
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
kratijos priešų eilėse; ne
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.
žiūrint kad jie liežuviais
mala prieš Hitlerį, bet savo
darbais ruošia agresoriams
kelią.
Kada bus rinkimai, buki
TELEFONAS
SI LAFAYETTE ST,
te jiasirengę jjaduoti savo
WORCESTER. MASS.
balsą ne už komunistinęhitlerinę kliką, bet už ištiki
KURIE NORIT TIKR: 1410 Columbia Road,
mą Frogresyvę AdministraSouth Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2271.
<W

BROCKERT BREWING C0., Ine

I.L.G.W.U., Lok. 72 narys.;

t

šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
Moterų Skvrius. Kaina $l.<»0.
Reikalaukite: "KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Karas Europoje
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KELEIVIS, 80. BOSTON.

Pasikalbėjimas
L Maikio su Tėvu

I

-T ~ul bus pagarbintas, Gali but, kad ir visa tavo
vaike ’
vyčių armija turės eiti ka

—Sėt kas su tavim pasi
darė. tėve. kad taip retai
pasirodai? Pereitą sąvaitę
vėl buvai prapuolęs. Gal
pradėjai vakarinę mokyklą
lankyti?

—O kam man to mokslo
reikia, Maike. kad aš ir taip
viską žinau.

—Tai kur gi buvai?
—Buvau išvažiavęs Sme
tonos jieškoti.
—Tai įdomu.

—šiur. Maike. kad įdo
mu. Pereitą sąvaitę į Najurką atėjo iš Jurapo didelis
šipas į u visokiais paselen
, , .
eais. tai mislinom, kad ir
Smetona atvažiuos, Mudu
su zakristijonu buvom jau
ir krupniko išvirę tautos vada pavaišint, ale kai neat. • -- , _ n ...
važiavo, tai » to markamu-

riuomenėn.
—Tu, Maike, apie mano
vyčius nesiklapatyk. Juos
kunigas pabagaslovys. ir
biesas jų neims. Ale pašakyk. ką dabar darys bulsevikai? Pereita svki kai reikėjo eiti kaizerio mušt, tai
jie Į surpaipę sulindo, ale
kur jie dabar lys-?
—Gal ir vėl ten pat pasi
slėps.
. ., ,
..
,.
—Ale kur jie suras tokio
didelio saizo surpaipę.
—O kaip pereitą sykj surado?

.

..

KYŠO YLA IS KOMUNACIŲ MAIŠO
šįmet nuo birželio pra jakimo net nesusivokė
džios iki dabar parašiau ne nukliedėjo. Patys lietuviški
maža laiškų į Lietuvą—skir komunaciai dar vakar dėjo
tingiems asmenims ir į skir si esą laisvės šalininkai ir
tingas vietas. — bet iki šiol demokratijos rėmėjai, Lie
da negavau nei vieno atsa tuvos nepriklausomybės gy
nėjai. o dabar patys parda
kymo. Kodėl?...
Tiesa, dabar karo laikas vė Lietuvą Rusijai, — išsi
ir susisiekimas su Lietuva žadėjo savo tėvų žemės, pa
nelengvas, galimas tik per tys išžagino savo veidmai
Sibirą ir ima daug laiko; niška sąžinę, ir dabar sako,
bet “Vilnis” ir “Laisvė” len kad kiti taip padarę! Tai
gvai “gauna” laiškus iš Lie labai panašu į Judošių. ku
tuvos ir iš Londono ir skel ris pardavė Kristų už 30
bia juos savose skiltyse. grašių ir iš to nerimo pasi
Skaičiau tuos laiškus “Vil korė. Lietuviški komuna
ny” ir “Laisvėj.” Jie įdo ciai, pardavę Lietuvą, iš to
mus tik tuo, kad labai atsi nerimo irgi dreba ir nežino
duoda “Vilnies” ir “Lais ką kliedą. Menka ir murzina
vės” pastogių kvapu. Vieno jų sąžinė, bet ir ta pati
laiško autorius sakosi gyve jiems neduoda ramybės.
nąs Londone, už šimtų my Vistiek jie nusijaučia atlikę
lių nuo Lietuvos, ir pats pri- judošišką darbą išsižadėda
sipažysta, kad “su Lietuva mi savo tėvų, brolių ir sese
jau trečias mėnuo jokio paš rų ir atiduodami savo šalį
to susisiekimo nėra. nei laiš azijatams, ir patys sau nie
kų, nei laikraščių negauna ko už tai negaudami, tik
ma...” bet jis viską “aiškiai baudžiavos jungą.
žino” ir “mato.” kas lieta-1 To laiško neva autoriu,
'°J daiosi. Esu. La kai ne1^4 ion(jonįečįu susį.
ramus, jvykiai slenka pasiu- rinko
- - -būrys “-berti
• - perkūnus
“
tišku greičiu, viskas maino ir žaibus ant Lietuvos žeme
si, keičiasi. Gaspadoriai su lės, kurią jie dar vakar gar
sirūpinę, bernai niurna...”
bino...” Iki šiol da niekas
Toliau kalba apie Lon nebėrė, ir laisvę mylintys
doną :
lietuviai nebeis ant Lietuvos
Musų padangėj butų daug žemelės ir ant jos nekaltų
kas naujo (aš turiu mintyje žmonių nei perkūnų, nei žai
Londono lietuvių koloniją).'
bų. Laisvę mylį lietuviai be
Kada vienų širdys perpildy
ria perkūnus ir-žaibus tik
tos džiaugsmu ir pasididžia ant Lietuvos pardavikų. ant
vimu. kiti, parapijonai. su
komunacių, ant Maskvos asijonuotu dūšių diktatorium
gentų ir ant kacapų. kurie
priešaky, verkia... Verkia ir ginklu pavergė Lietuvą.
dūsauja jau surūgusios Sme-

tonos. Lai jie verkia... nesuČia paėmiau tik kelis sa
kinius iš to laiško, kuris ra
gryš jau tie laikai...
“Andai tie verksnėliai su
ruošė susirinkimėlį, aprau
doti ponelių ir fašistėlių,
berti perkūnus ir žaibus ant
Lietuvos žemelės, kurią jie

dar vakar garbino ir dar tuvėjo mažinės savo tėvvne vadinti.”"
Iš paduotų čia žodžių ma-

šytas da rugpiučio mėnesy
je iš Londono į Kanados
komunistų “Liaudies Bal
są,” o Chicagos “Vilnyje”
tilpo rugsėjo
pradžioje,
Nr. 211. Paėmiau ne kaipo
svarbų dalyką, bet kad pa
rodyti “Keleivio” skaityto
jams, kiek yra sukvailėję
lietuviški komunaciai.

JUOZAS BALTRUŠAITIS

Amžių Vaidas

Baigia žemė darbo dieną,
Slenka rūkas į rugieną,
Vakarinės miglos kyla—
Žadink, dainiau, žemės tylą,
Pusk skudutį pamažėle,
Gal išpusi kibirkštėlę,
Mirksnį buvusių dienų
Iš senovės pelenų...
•

•

«

Tyliai alko pušys snaudžia,
Tyliai šilko skraistę audžia
Aukso mėnuo ir į šilą
Savo žalsvu midų pila,
Ir į dangų išsibrovęs
Sergi paslaptį šventovės,
Kui- užmigo, kur tuščia
Švento aukuro erčia...
Neilgai tyla tetrunka —
Lyg palėda kur sušunka.
Ir į Šukį jos iš šilo
Lapų šlamesys sukilo
Ir iš ten, kur blizgiai švaistės,
Žengia, žimba krivių skraistės,
Ir po vieną ir po du —
Treja trylika lazdų...
Va, išeina pats krivaitis.
Ilgą sklaistą pasiraitęs.
Žengia į vaidilų ratą,
Taip, kad jis vievieną mato,
Stoja, žilą barzdą glosto.
O vaidilos tik jo mosto
Laukia, žiuri į akis,
Ką vyriausias įsakys...
Ir krivaitis balsiai sako
Tiems, kurie arčiau jo tako:
—Tu, Geiduti, piauji ožį,
Tu gi. Alki, jiešmą droži,
Tu, Minalgi. midų šildai,
Laimės deivei, šykščiai Mildai
Nūdien duoklė bus gausi,
Tad sukruskite visi...
—Darbščiai vilkite į krūvą
Ir kas žydi, ir kas džiūva,
Ypač kraukite į laužą.
Ką perkūnas pats sudaužo —
Ilgą žabą kadaginį,
Kaip šventovės raštai mini —
Ir viršūnių ir kerų,
Spyglių, virkščių, stagarų...
—Reikia dar kad kas pridėtų
Ir kvapių pelynų, mėtų.
Nors po pluoštą, nors po lapą—
Deivės mėgsta žemės kvapą...
Gal kas rašty šerno iltį —
Bet jau reikia ugnį skilti,
Jau Perkūno valanda —
Teprasideda malda...
—Vai, išgirsk mane, Perkūne,
Amžių amžiai tau tebūnie!
Tavo žemės ratas margas.
Musų ašaros ir vargas,
Pievų žolės, marių žuvys.
Ir aš pats, tik tavo buvęs,
Tavo busiu, kaip esmi,
Mano žemės širaimi...
—Tavo ratai dunda, darda,
Skelbia tavo rustų vardą —
Vai, palaimink savo tarną
Ir, išskėtęs audros sparną
Į nakties dangaus bedugnę,
Atsiliepk į žemės ugnį.
Duoklę jos menkų darbų,
Treja trilinku žaibu...
šventas aukuras sužyra.
Kibirkštėlės sprogsta, byra —
Va, jau liepsnos kelmą laižo,
Veikiai jį iš luobo aižo.

Visas laužas spraga, braška,
Ryja samanas ir vašką.
Ir, kur kas per greit įkais,
Čiurška degančiais sakais...

L* dangų kyla durnai

Daug
g aukščiau nei žemės krūmai,
Auga ruko glebnas bokštas,
Apynys dievop užblokštas,
Iš kūno pakalnė pina
Žemės laiptus į žvaigždyną!

Ir telieka jai nūnai
Anglys, dulkės, pelenai...
Alko laužas nebespraga...

Vienas krivių pučia ragą
Ir, sulaukę duoklės galo,
Aukurą vaidilos valo,
Ir galvelė žilaplaukė,
Knvių krivė dingsta, plaukia,

Kaip laivelis vandeny,
Ir vaidilos vėl vieni...
—Vyrai, nors jau aušta, švinta...
Daug čia žabų pagaminta...
Kad pagerbtų gražų rytą.
Reikia kurti ugnį kitą...
Pagalvok, kas turi protą,
Daug čia ko nesuvartota —
Niekuomet nešluok laukan,
Kas dar tinka tau ir man...
—Kas dievų, dievams ir duota,
O likučiai — žemės puotai...
Liekanoms padarę kratą.
Atsisėskime į ratą
Ir statykime į vidų
Skanų kepsnį, gardų midų —
Kuo vaišiname laumes,
Nesikratome ir mes...
—Atsibodo maukti sulą...
Imk. bičiuli, ką jis siūlo,
Piaustyk, spirgink visą paltį...

Kad papirktų pūgą. šalt},
Tuštink, Alki, pirmą taurę,
Atsistodamas į šiaurę.
Antrą taurę—į pietus,
Bus tau amžius nekartus...
Trečią kaušą gerk į rytus,
Busi it uola prašvitus...
Siurbk į vakarus ketvirtą.
Ir atgausi širdį tvirtą...
Daug kartumo bus išvengta,
Kai išlenksi taurę penktą,
Ir įtikins mus šešta,
Kaip lengva vargų našta...
—Kas nebijo samčio lieko,
Nebijos ir naktį nieko...
—Suvaldyk liežuvį rangų —

. —Pereitą syki, Maike, jie ^osi. kad tas laiško autorius
buvo daug plonesni. O dasavo žioplai fanatiško apKūjų Vincas.
bar kapitalistišką porčapą ------------------------------------per tiek metų bevalgant jau
Mes išgėrėme už dangų,
ir jiems išaugo buržujiški LAIŠKAS GAUTAS SLATU KELIU.
Bet
kas žemės midų semia,
pilvai. Kaip aš dabar vieną
-• i j • d ii
t
Čia paduodamos ištrau- ti ivairių rusų pareigunu šeiTepasigeria
už žemę,
jų lyderi Brooklyno saliune kos g £išk
rdš}lo g Lie. moms irwistai^ms Apač kaUž
jos
lopšius
ir kapus,
,a„‘JaU » SU,'pa“ tuvos ir gauto /aptu keliu rinėmsl; gjšentojĄi
Kur ir musų kaulai pus...
—Bet kam jums tas Sme- pę jiskt nesutilps,
2 .
t/
rugsėjo viduryje.
i metami į gatvę (per 24 vaŽemė krivių širdį veria,
tona reikalingas, tėve?
a;?
“Sov i e t ų ‘socialistinė’ t landas). Neleidžiama pasiBet už ją ir dainius geria —
—Žinai. Maike.
tarpe mums čia rūpintis kitų rei
imti net baldų ir kitų asme
tvarka
Įvedama
Lietuvoje
Už žmogaus sapnus ii- vargą,
musų kalbant reikia paša- kalais. Man jau reikia eit
ninių reikmenų. Butų klau
grynai
aziatiškais
metodais.
Kuo jis džiaugias, kuo jis seiga,
kyt, kad bėda žmogui nie- lekcijų daryt.
simas išrištas paprastai: vie
ir. kaip
Už stebuklą žemės tako
kad nėra reikalinga, ale kai —Orait, Maike, tu eik sa- . Eina . gerybių
.
zl- .tik name kambaiyje turi tilpti
Ir už tą, ką dainiui sako
ji atrira, tai turi priimt ir vo lekcijų daiyt, o aš eisiu darbo jėgos)
zmo
i
destrukcija, j bent du žmonės, l^et, suŽemės sutemų tyla.
but r'aiap. Taip yra ir su pas savo seną frentą Pyterį
gamybos pakirtimas ir išar-! prantama, tik likusiuose bloNes jis žemės vaidila...
Smetona. Musų ščeslyvos po kokią burną išsimest.
dymas. Stebėtinas bolševi-1 gesniuose namuose.
♦ ■ ♦ * •_ t •
Sme; ties Sušaldė visai jo ■ —............
■ ■
kų
nemokėjimas
ir
nesuge

“Prekės iš krautuvių pra
Lakų sapną rytas ardo,
nekvietė. Mano vyčių vaisNUŠOKO NUO CAPE
bėjimas
organizuoti
ir
ad

nyksta arba jau daugumoj
Žvanga dalgis, darbas darda,
kas irgi neprašė, kad jis čioKANALO TILTO
nai važiuotų. Bet atėjo ži<Cod Kanalo'tiltas ministruoti valstybės reika visai pranyko. Daug jų iš
Valo bitė savo gylį...
luos. kad
Tokio na‘ }?? ’ z^rešVį°Wa.
vežta Rusijon. Indėliai banKad jis
jic ir neprašytas t1-"vra
.r
Tik skudutis mano tyli —
y-vyyi'nUy, \’a tai ka
da tles ^a?amole >ra tokio pav t1Ja (beveik išimtinai lietuŽemės vargas atsikėlė,
. . .įuo.a. . a tai Ką gi da aukščio, kaip garsusis Broo- viai > ir nėra žinių kas su ja kuose faktiškai konfiskuoti,
nes savininkai labai vargin
Ir užgeso kibirkštėlė,
rysi nepnemęs? Ot, valuk
tiita«
anaėia f
f1“1’*
,
i- n—; VaiiirVfi
KGno tiltas, nes jo aoacia daroma. Tik žinoma, kad gai ir tai nepaprastai mažo
Vaidas
mirusių dienų
r.u.aza nn i . ajuiką, jna
į0stono-New Yorko kalė iimai vra perpildvti ir
mis
sumomis
juos
begauna
Iš
senovės
pelenų...
(Iš “L. Ž.”)
uzmojom,
laivai. Jis stovi loo penas elna
išsiuntimai politinių Kraštas kasdien slenka į vis
šipas su grinoiiais.
aukščiau vandens, šį pane- kalinių
(naktimis prekių didesnį vargą, ir dar slinks,
—Vadinasi, jeigu bėda
n - npatAina tai in« na dėli ant to tilto atvažiavo vagonais) į Rusijos gilumą, kol nesusilygins su Sovietų Lietuvos Ūkininkam du iš viso šiai sėjai bus tik Sovietai NeaaU Sapas jus neateina, tai jus pa-. kažin koks
pasjstatė
*
j
s
22.800 tonų trąšų, L y. trečTurbut, jums yra žinoma, Rusijos gyvenimo lygiu.
Gręsia Katastrofa. dalis to, kas reikalinga. Ne- Į VUltis Okupuotų Sū"
Q
Jieskot. ai ne taip. autornobili ir nušoko nuo kad Merkių ir Urbšių šei
teve:
“Įvedama gamybos de Trąšų iš užsienio dabar ne- ’ tenka abejoti, kad nepakan- /«. Tiirtn Snfinr
tilto tiesiai į kanalą.
mos yra išsiųstos į Rusiją,
—Gal ir tavo teisybė,
strukcija
ir žemės ūkyje.
galima gauti, o Sovietų i kamas patręšimas katastroMaike. ba bėdą ištikruju su NACIAI LIEPĖ SUSPROG- liet nėra tikrų žinių, kur. Ūkininkas jau nebe savi
fingai atsilieps derliui. Ko-‘ Solvesborgo
(Švedijoj)
Matomai, komunistų nusta
Rusija jų neturi. radom. Zakristijonas buvo
DYT JUODVEID2IŲ
tyta sunaikinti visą Lietu ninkas. Nebėra akstino ir
Žemės ukio komisaras M. misaras Mickis bandė nura- teismui šiomis dienomis tepasiskolinęs iš savo frento
PAMINKLĄ.
saugumo,
reikalingo
garnyĮ
j^omų klausivos inteligentiją
Mickis
pasikalbėjime su' mmti, kad girdi, “mes nega- ko
aimobila. Kad ir ne kokia
“
Iš
nacionalizuotu
įmo^
e
^ėra
ir
noro
gaminti
Po pasaulinio karo fran_ _________ _
“Tiesos” atstovu išdėstė
kalamaška, ale visgi misli
. vie‘M
T vaMžia tari
.
iu
(kredito
nramonės. pre
nro- rinka1’ nes ūkininkas nebe liūdną padėtį, kurion atsi gausim patį reikalingiausi. 7 " S°
euzai
buvo
pastatę
Reims
n
i«
(kredito,
pramonės,
nom. kad gražiau bus svetrąšu
kieki
O
tai
yra
todėl,
tee
*
nacionalizuoti
estų
taireikalingų pre- dūrė Lietuvos ūkininkai dėl
čią pasitikti su sava mašina.
Pam.inkl3
. lįbos. draudimo ir tt.) savivinių trąšų stokos. Pasak jo, lig kad mes susijungėm su di-’vų. stovintį švedų uoste, kuBet kai sugrvžom
nuo šipo.
P11
„vo
ugry
sipo. dzian? kareiviams Dabar ninRai ir buvusieji vedėjai, 'ir tt.).
Todėl
ūkininkai
ga šiol Lietuva žiemkenčiams džiaja Sovietų Sąjunga.” į riam švedų teismas uždėjo
naciai pareikalavo, kad vie geresni specialistai, išmeta
lai avo vežimo jau nera
mina tik savo šeimos reikaJeigu “didžioji” Sovietų Są-;areštą? Klausimas iškilo rya
dom.
Najurko gengsteriai tos franeuzų valdžia tą pa mi į gatvę be jokių lėšų pra •sms. Bekonų, sviesto ir’ sunaudojo apie 60,000 ton^ iunga pajėgia pasiųsti tik į §iurn ?u Sovietų reikalavimu
minklą
susprogdintų,
nes
jis
pavogė. Taigi turėjom pa- įžeidžiąs baltveidžių rasę. gyvenimui ir be vilties dar kiaušinių gamvba nukrito ir trąšų. Bet dabar. Lietuvai kelis laivus, tai ūkininkui is aufct{ a
bo gauti. Įmonių vedėjais
pavirtus Sovietų Sąjungos
išleisti iš Švedijos llosto
uosto estų
leit namo pėkšti. Kai mano
dar
labiau
nukris.
to
joks
nuraminimas.
nuraminimas,
Juk
skiriami
komisarai,
daž

provincija,
trąšų
iš
užsienio
laivą
“
Marš,
”
kaip
naciona
kratai kiauri, tai man da ne
“Kariuomenė sulieta su jau nebegalima buę gauti. dar tjk prieš sąvaitę sovie
CILI IR BRAZILIJA UŽ niausiai neprityrę žydai. Pa
buvo blogai, ale zakristijo
LEIDŽIA SAVO KARO našiai yra ir viešojo pobū raudonąją armija. Geresni “Draugas" Mickis buvo pri tiškoji Lietuvos spauda siūlė lizuotą rusų įstatymais tur
nas buvo apsiavęs naujais
trąšų vieton tą, kuris yra ten sulaikytas
PAPĖDĖS.
džio įstaigose (valstybės ir karininkai iš kariuomenės verstas pripažinti, kad ir ūkininkams
šiušiais, tai gavo tokius ker
vartoti
medžių
lapus ir šiuk už skolas Švedijos pilie
“New York Times" pra- savivaldybės).
Daugumos išmesti aiba suareštuoti.
“galingoji” Sovietų Sąjun
nus ant kojų. kad dabar ir
. ..... burmistrais
i_.__ ....... .paskirti
.__i •
šles.
čiams. Teismas tą klausimą
i.vu
neša. kad Brazilijos ir Čili miestų
“Viešojo gyvenimo pavir ga nepajėgs Lietuvos žemės
paeiti nebegali.
išsprendė ta prasme, kad
O kain «u automobi- 'respublikos sutikusios už-žydai, paprastai blogiausios šiun išplaukia blogiausis ele ukio aprūpinti trąšomis. At
AMERIKON ATVYKO
Jium padarėt?
leisti savo karo papėdes' rūšies. Galite įsivaizduoti, mentas, kaip iš darbininkiį. sargoj buvę dar 7.000 tonų
Sovietai negali nacionali
15 RAŠYTOJŲ.
Vieko nenadarėm
ka Jungtinėms Valstijoms.
į kaip eina darbas įmonėse ir taip ir iš kitų sluoksnių. Jie trąšų. Iš Sovietų Sąjungos
zuoti laivų, kurie yra už So
Pereitą nedėldienį j New vietų teritorijos ribų. Todėl,
f’i c a pedaivsi Dabar ren------------------ !kaip veikia administracijos
‘vadovauja’ ir ‘kuria’ naują gauta tiktai 10,000 tonų
k ' aCka^ kad atnagradvt ARKANSAS IR TENNES-! aparatas. Ypač daug atsiųs- gyvenimą, ‘laimingą Lietu trąšų.
Vienas laivas su Yorką atėjo iš Portugalijos
buvusiais
LbHiiono fantui
SEE IŠBRAUK® KOMU-!ta GPU a^ntų (Rusijos vą.’ Visi kiti laikraščiai už 3,500 tonų baigiamas Le graikų garlaivis “Nea Hei pasiremdamas
da. Ot. jeigu Dievas taip
NISTU5.
žvalgybininkų), kurie čia daryti, palikti tik keli ko ningrade krauti. Tuo tarpu las,” kuriuo atvyko daug švedų teismų praktikoje
riuo’u kad dabar jį paimtų
Tennessee ir Arkansas atvažiuoja su savo šeimo- munistiniai leidiniai. Bet už Sovietų geležinkeliai, dėl žymių europiečių, pabėgu precedentais, teismas rusų
i vaiskų, tai jis negalėtų iš valstijose komunistų kandi-imis. Jie yra padėties viešpa- tat masiniai vežami laikraš visiems žinomos jų dezorga sių nuo karo ir nuo diktato reikalavimą atmetė. Byla,
mudvieju nieko iškolektuot. datai išbraukti iš visuotinių,čiai. Geriausi namai, tiesiog čiai ir kiti spausdiniai iš nizacijos, pajėgė pristatyti rių. Jų tarpe buvo 15 įvairių turbut, bus perkelta į aukš
tesnę instanciją.
b r * nesidžiauk, tėve. rinkimu balotų.
j ištisomis gatvėms, yra paim- Maskvos.”
tiktai 2,300 tonų. Tokiu bu rašytojų su šeimynomis.
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Aukos Dariaus-Girėno Paminklui.

Sėdi Ant Krūvos Jamų

Moterims Pasiskaityt

Tryliktoji atokaita, ild 1840. Karaktiną) $2.25.
metų rugsėjo 11 <L
■ Paminklo Statymo Fondo

OTrvnTTT ’TVARKO
rTTAOTT/A
SKYSIU
M. MICHEl-SONIENfe.

AT
SĮ

Šv. Vincento Draugija iš į
„
d • jMaspeth, N. Y„ aukojo
* įn^Tu/it
ir nariai sudėjo $8.45. Pini- J°nas
baltei- Shabugus prisiuntė sekr. P. j. Šai- nas*
Gudoms, JopįĮ^
nas Spurga, Jurgis Karpus
M. Karaktinas Brooklyne ■ *r Juozas Kairys,

DARBINGŲJŲ ŽVAIGŽ į'.linkus kiek tik jie gali: bet
Stalinui atėjus. Ringuvos
DYNE.

darbininkės jau supakuoja
Lietuvos mergaitės dabai po 50 dėžių, vietoj fabrikansėdi •‘Darbingųjų žvaigž
paskirtų 15. Čia turi būt
surinko ir prisiuntė $6.50.
dyne,*’ Stalino saulės ap :ų
vienas iš dviejų: arba jos
P. Greičaitis iš Grand Ra- Žiūrint ii Salies.
šviestos. Amerikos lietuvei visai lengvą darbą tuyėjo
ids, Mich., prisiuntė surin- i _ .. . “
, .
komunistės
tuom
laba
kapitalistų
dirbtuvėj,
arba
ę
S
i
Tautininkų
spauda
ir vadžiaugiasi ir didžiuojasi.
dabar jos turi dirbti kaip
G. Karpus,
Brooklyno
“^kenčia n#e}kandę
Gal jus norite žinoti, kr, į .tatorgoj.
Lietuvių Piliečių
Kliubo SLA virsmmkams ir Pild.
tas “Darbingųjų žvaaigždy
gaspadorius, surinko ir pri- Tarybos nariams. TautimnMan nesinori tikėti, kad I
nas*’ reiškia, kokią garbę i
siuntė
$7. Brooklynietis J. kų spauda pasinaudojo Jur
naudą iš to turi Lietuvo. jos taip sunkiai dirbtų vien
gaitis
surinko
oridavė S3.
Šaltis surinko ir
ir pridavė
$3 E*1.1™1® aP»*asymu ‘ Tėvy
darbininkės? Tai reiškia dėl tuščių, nieko nereiškian- •
?ių pagyrimų arba dėl pateBrooklynietis K. Vilkas su nėje Pildomos Tarybos sukad darbininkė turi skubėti <imo i “Darbingųjų žvaigž- j
važiavimo ir puola vice pre
rinko ir pridavė $5.
idant daugiau darbo pada dyną.” Tegul Stalino agen- j
zidentą
J. K. Mažukna kiek
Iš viso aukščiau paminėtų
lytų. Kuo daugiau darbe
tik
jie
gali.
“Sandara” siūlo
aukų susidaro $41.95. Už
per dieną padalysi, tut , ai sumažina joms darbą į
net
iš
Susivienijimo
išmest
šias garbingas pastangas
“garbingesnę** vietą užims , per pusę, o algą duoda dvi-;
tūbą. tai tąsyk galės girtis į
Komitetas visiems reiškia jį. kam jis pakritikavo Jur
••Darbingųjų žvaigždyne
gelionio poziciją.
ir džiaugtis. Bet kaip gali ’
nuoširdų ačiū.
bet jei tu šiandien padarys -veiko proto moteris džiaugDaryti tokius pasiūlymus
Bet ne visi da yra grąžinę
tik tiek. kiek pirmiau, kuo i ;is. kad jai reikia supakuoti
blankas aukoms rinkti. Pa ir lyginti žmogų prie “penk
met dirbtuves valdė priva J per dieną 50 baksų, vietoj
skirtas toms blankoms lai tos kolonos,” tai jau visai be
tiški kapitalistai, tai apie u penkiolikos?
kas jau pasibaigė, todėl pra apsirokavimo kalbama. Tai
•‘garbę*’
nei nesapnuok
šome
ilgiau nelaukiant pa yra tiesiog žmogaus išnieki
Nepriklausomos Lietuvos
“Tinginėm** arba šiaip ne
rinkti aukų (draugijos ir nimas.
darbščiom moterim vieto: darbininkai niekados ne
kuopos prašomos paskirti
SLA 14 kuopa taipgi iš
nėra “Darbingųjų žvaigž geidė ir dabar neapkenčia
kiek
galima
iš
savo
iždų)
ir
nešė
savotišką
protestą
dyne.’* Tu gali būti dar ap :os Stalino “malonės.” bet
blankas
kartu
su
pinigais
prieš
Mažukną
ir
taipgi
rei
šaukta “sabotažninke**. gal jiems nebuvo kitos išeigos.
grąžinti
Fondo
Komitetui.
kalauja
jo
prašalinimo.
Bet
būt “likviduota.” “Tingi Jeigu Lietuva butų buvusi
Jamomis (yam) yra vadinami šiltų kraštų šakniavaisiai, kurie auga kaip bulvės ir val
Čekius ir money orderius gal jie ir patys nežino, kad
niauti’* darbininkės galėje tokia galinga, kaip Jungtigomi kaip bulvės, bet auga labai dideli—iki 3 pėdų ilgio ir sveria iki 30 svarų. Daugiau
prašom rašyti vardu Darius- kuopa gali būti nubausta uz
tik Smetonos Lietuvoj, be: nevarvintų. Saviem žmonėm j
sia jų yra auginama Kinijoj, bet yra atvežta ir Amerikon, kur šiltesnis klimatas, čia pa
Girėnas Monument Fuad ir melų skleidimą prieš virši
ne dabar. Dabar Lietuvą už tai šiandien Stalino “saulė” į
rodyta jamų krūva užauginta Texas valstijoj, ši jauna mergaitė buvo išrinkta jamų
adresuoti
iždininkui: Mr. ninkus.
ėmė Stalinas, todėl visi lie prakaito iš darbo žmonių
šventės “karalaite.”
John
Spurga.
Port Jefferson
SLA kuopos turėtų prieš
tuviai ir lietuvės turi dirbt nevarvintų. Saviem žmonėn
------------ "--------------~ 7— Station, L. I., N. Y.
kaip kokios mašinos, kac sukelti revoliuciją ir per- . .
visa
tai pakelti protestą.
JAUNYSTEI.
Perskaitęs “Keleivį” jau- ; Musų iždininkas yra po
Stalino
“saulė*’
aiškiai mainu šalies tvarka vra lelb todėl niekas negali žiReikėtų kreiptis į visa Pild.
ciaai stipresni*.
i kaucija įr už prisiųstas au- Tarybą ir į Apšvietos Komi
“šviestų.** Tą patvirtina bol vvienas dalykas, o pavergi- notl,k« J18. .«*•’ Pada7t; JeJ- Tik pinas, it puikus audimai,
mas šalies
šalies’ svetimos
valsty ; 5“ ..dabar J- 18?“8,f Pa,>eI8tas
>r Jaunųjų svajonių tinklai;
Linksmas esu skaityda- kas visuomet gausite pakvi- siją ir pareikalauti, kad to
svetimos valsty..
ševikų “Laisvė*’ rugsėjo 25 mas
bės
yra
kitas.
Bet
mužų
8
W
P
amat
i
’
8
kad
jis
nemas “Keleivį,” kuriame ran- tavimą.
Tai gema kilnieji siekimai.
dienos laidoj, kur tūla Onr
kie kiršinantys raštai nebū
k0110 ant vlsados. Tai siaučia, lyg jura, jausmai. du įdomiausių žinių išviso
Daukšaitė, darbingoji Dar -penktakojaf’ to negali su- te^°
e----------tų organan dedami, nes ki
pasaulio ir kitokių naudinI* Paminklo Komiteto
bo Lietuvos “stachanovie- prasti
taip, tai vis daugiau ir dau
JOMS DABAR GERA
Klausausi
aš
miško
ošimo
gų
pasiskaitymų.
Perskaitęs:
posėdžio.
Labai galimas daiktas,
tė,” giriasi, kad dabar ji ii
giau kils narių tarpe visokių
Ir j ieškau gilios paslapties:
PROGA PASIRODYT.
kitos “geros stachanovie- kad ii* ta pati Daukšaitė ra
“Keleivį* žmogus pasidarai: Fondo Komiteto posėdis nesusipratimų.
tės” (matyt, yra ir negerai šo priversta gerintis bolšeLaikraščiai praneša, kad Ką žada, ką lems man likimas. daugiau informuotas ir tvir-^o rUgsėjo 20 d. BrookSLA 136 kuopa Clevelan
gali trissvk tiek darbo atlik- vikams ir taikintis prie ap- Hillsboro miestely, Alaba- Kokie gi keliai ateities?
tesms. Visiems patartina lyno Lietuvių Piliečių kliu- de griežtai tokius raštus pa
ti. negu seniaus. kuomet linkybių. o ne iš “didelio j mos valstijoj, visa vietos vy- Per dieną po mišką klajoju,
skaityti “Keleivį.
be, drauge su kelių vietinių smerkė. kurie telpa “Tėvy
Kauno Ringuvos fabriką džiaugsmo."
.
riausybė buvo išrinkta iš It paukštis, linksmutis, smagus,
draugijų ir kuopų speciališ- nėj,” nes jie erzino narius.
valdė Merkys ir kiti ponai.
Grand Rapids, Mich. kai išrinktais atstovais tartis Kada redaktorius aprašo
Nedarbinga, moterų:
majoras, penki Pavirtęs i gėlę svajoju
Štai jos žodžiai:
kaunsilmanai ir miesto raš- Papuošti lygiuosius laukus...
apie pramogos suruošimą Tarybos suvažiavimą, tai
WATERBURY, CONN. paminklo naudai. Nutarta neturėtų įžeisti asmenų, o
“Šiltai ir su dideliu SEN1S NORĖJO ATGAI tininkas — vienos moterys.
džiaugsmu musų Įmonės VINTI JAUNĄ MOTERĮ. Todėl laikraščiai ir rašo, Laimingos dienelės! neplaukit
suruošti koncertą Grand Pa- tik kaityti apie reikalą. To
Daug lietuvių tapo žios
kad
moterys
dabar
turi
pro

darbininkės sutiko žinią a
It
upė
i
jurą
urnai...
radise salėj, užkviesti vieti dėl kuopa reikalauja, kad
Šiomis dienomis Ameri
šalies piliečiais.
Sustokit! truputi palaukit,
pie Ringuvos sunacionaliza kos spauda pranešė sensa gos tenai “pasirodyt.”
nius choras ir solistus pro Pild. Taryba ir Apšvietos
į Šie lietuviai bei lietuvės gramai papildyti.
vimą. Darbininkės lengviau cingą žinią apie seną vyrą,
Komisija
padalytų tam
Pirmutinis moterų nutari Laimingi jaunystės sapnai!
tapo šios šalies piliečiais:
atsikvėpė ir sakė: — Dabai kuris išvogė iš kapo jaunos mas buvo: kasdien šluoti
Draugijoms remiančioms galą.
Kastancija Kalauskas, Mi
mes dirbsime pačios sau, sa moteriškės lavoną ir per 7 miestelio gatves. Gatvės turi Aš noriu gėlių prisiskinti,
Jonas Jarus.
Fondo darbuotę buss pranešpi
Juk greit jos, oi greitai nuvys. kas Ulevičius,
^VtVAl«, Ona
V.ld KlimiefUĮIIliy.
J ! į^ig Tad
vo liaudžiai, savo socialisti metus bandė jį atgaivinti,
būt taip pat švarios, kaip Aš noriu vainiką nupinti.
ne, Marginėta Braitonu. sus kviečiame ruoštis prie
nei tėvynei...
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
Kari Tanzler vra to vvre grindys kambariuose. Sako- Kad juo pasidžiaugtų širdis.
Petronė
Budrius, Jurgis Ka
buvo radarai ^p^ir^i vardas ir pavai-dė. Dabar jis ™a. kad dabar vyrams bus
šio
gražaus
parengimo,
ypa

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
asu pavaiuc. uaudi jis ----- —- —.---£linauskas, Veronika Jara
tingai
tolimesnes
kolonijas
WAUKEGAN, ILL.
areštuotas Key
Kev \Vest
West uždrausta ir spiaudyt ant: Bet mano dieneles vis plaukia... §šius. Jonas Bružas, Juozas
tas nacionalizavimo aktas
areštuotas
iš
anksto
susitarti
ir
atvykti
!Jau stingsta karštieji jausmai Ruginis, Kastancija Jasaitis.
VALDYBA 1940 METAMS.
Tą pačią dieną mes nutarėm
Floridoj, areštuotas ga^ių. __________
busais.
Jos Mačiulis — pirmininkas,
Ir
bėga,
nestoja,
nelaukia
Juozas
Liumas,
Vladas
Lač-!
musų šalies naudai pakelti uz lavono iš kapo išvogimą. APGAVIKAI APVOGĖ
906 Prescott St. IVaukejan, III.
Audringi jaunystės sapnai!..,
nikas, Jonas Tomkus, Vik-'
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin^
savo darbo našumą. Jei ka- į Tanzleris šiandien yra:
MERGINU
733 Lincoln st., VVaukegan, 111.
Liudas Šakalinis.
pitalistas mums nustatė nor- jau 70 metų amžiaus vyras. i
v’
Suaana Gabris—nutarimų rast.
mą dviem darbininkėm per! Iš profesijos jis yi a X-spinŠiomis dienomis Bostone
------------—
730 MeAlister avė., Waukcgan, IlL
Emilija Kernagis—turtų rast.
dieną supakuoti 15 dėžių į dūlių specialistas'ir savo lai- išėjo į aikštę didelė afera, i KOS Mums RūSOma ras Želvis, Petras Jonas Ka- i Lengvas Budas
730 Vine Place, Waukegan, III.
volis, Juozas Jokūbaitis,; Ifomkt Angliškai.
Ui mes nutarėm tą norma , ku dirbo ligoninėj prie X- kurioj apie 350 jaunų mer-!
______
K.
Vaitiekūnas — kasierius,
pakelti ligi 18 dėžių.
(spindulių nuotraukų dary- ginų ir moterų neteko po; Ka* vir* Smetonai “krup- Jurgis Grigas, Tadas Miku- ‘ junkiu. reikalingiausių sodžių u 726 — Sth St., Waukegan, m.
tas. Antanas Juškis, Barbo- P**ik*!b^jimw Si knygų suuiaytauip
KASOS GLOBĖJAI
“įmone sunacionalizavus mo. Ton ligoninėn tuomet 8200 ir daugiau. Pasirodo,
nikų”?
kad kiekvfo- D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
ra Rubertienė.
Viktoras I
’^uįS’kaTĄt
angliipirma darbo dieną aš su drg.1 buvo atvežta tūla Mrs. Ele- kad apie 5 mėnesiai atgal
KNYGIAI
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, K. Dambrauskas,
Aš mačiau “Keleivyje” Stankevičius, Kotrina
A. Marcinkus.
Lopatiene per pakaita supa-;na Hoyas, jauna džiovinki-;atvyko čia iš New Yorko du
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
kavom 38 dėžes.
‘
tkė. Jis padarė keliatą jos j “promotenai1” organizuoti parašytą, kad Amerikon ža- nes Linch, Juozą? Jonas Za- bo jiežkant, važiuojant kur nore, no- P. Rukitalis,MARŠALKOS:
J. Jarušaitis.
"Ta pačia diena nuo mu- i krutinės X-spinduliu nuo- da totoTdfcivotamS^i fiC da atvažiuoti buvusis Lietu- karauskas, Antanas Richar. ijns kraotavėn, pas daktarų, nas bar
zdaskutį,
pas
kriaučių
ir
tt.
Su
fone

Susirinkimai
būna paskatinį ncdčlsuneViiiko
Š!sLu=kie- trauku. Moteris buvo taip mg, “God Btess America,”
prezidentas Smetona, das, Marijona BaltruŽ, Juo- tiškų ištarimu ir gramatika. Antra dienj koino minusio,
ln)0 v. po pietų,
Liuosybčs Svetainėje, kamp. Sth tr
padidinta ir pagerinta laida. Sutaiai
,ų
n
i ia ir nradėio iieškoti sktoriu t0^el
butų žinoti, kas zas Buttner.
St Micbelsnnas thjsl. SS. ........... SSe. Adams Sta.. Waukesan. III.
»v.v «v
,r____
nė su Zinevičiene. Jos taip v.
Ji tuomet buvo nuo vyro
at-___________
Paskelbė apie
tai_________
vietps laik- Jam c,a "krupniką
krupniką” virš?
virs. Aš
As; Is apiehnkių miestelių:
Kai ji mirė, jis su-Paščiuose, ir amatorių atsi- nemanau, kad socialistai tuo , Andrius Lazauskas
iš
pat supakavo po 38 dėžes. siskyrusi.
rinko
pinigų
ir
pastatė
jos
rado
labai
daug.
Apgavikai
užsiimtų,
o
komunistai
ne,
Beacon
Falls.
‘Kita diena buvo gauti
kunui.. vaultą, n/,.nes nAnoeoi/v
nenorėjo, j..
pradėjo jaunoms moterims
...... moka.
. Jie moka
k
tik
. Staliną,
.. - , wjuozas i.ivuv,
Kičas, Petras
a. v.i cw Vere v..'
dar geresni rezultatai, o ti’e- Viimii
,
kalbėti,
kad
jie
padalys
iš
jų
Earbint.
tai
gal
ir
rusiškos
bila
ir
Pranas
Adomaitis
iš
Jos
čia diena jau ėmėm darvti j kad jis žemėj išnyktų
tėvai sutiko, kad ju duktė aktorkas, nuveš į Hollywoo. osiscenos galėtų išvirti pa- • Oakvillės.
po 48—50 dėžių. Bet tai dai
palaidota jo ismunla- dą, pagamins filmą, pada- £aI Maskvos receptą—40
Antanas Daukus iš Naune galutinė noima. Stengsi butu
me rūsy.
‘
rys daug pinigų ir pakels jų gradusų stiprumo. Bet Sme- gatųcko.
P. M.
mės dirbti dar geriau, kad
Praėjo pora metų, o senis garbę.
tona rusiskos ociscenos negalėtumėm atsistoti
atsistou pirmopu mo- - * -jy f- «
y - *, myli. O tautininkų musų ko ŽODYNĖLIS
še Sovietu Sąjungos stacha- ■1 anzlens ms lanke jos pa- Bet pirma negu filmą bus 1 * iini nara Vra tik 1 kuri 1 LlETLVISKAl . ANGLIŠKAS IR
' laikus
nėra. Yra tik 4 Klen- ««ui»kai - luctuviskas, telpa
laikus i.-ilaas
ir ilgas valandas
valandas nra.
pra- pagaminu*, merginos une- įonijoj
baia:. vuknna® vaVrictiin. a
ANGLIUKAI LIETUVUKAS,
noviecių eilėse.
tame
rusv.
Pagajo
užsistatvt
kauciia
kad
iš
***
•’ *\iey°na^ zanrisiijo- ,1S000 žodžių. Labai paranku turėt
“Įsijungimas Sovietų Lie leisdavo
liau jis pastebėjo,- kad L
J
tuvos i Sovietų Sąjungą yra
GRAŽIOS EILES, DAINOS
visų džiaugsmingiausia die
Gaunamas
na musų kraštui ir mums vi- e,?rJ 5 ESnTa°d P„"'
Kaina ......................................... 31 j
IR BALADOS.
UZSI'
siein«. Mes šitą istorinę die..laųyt,
res
mug atvykti Maiklo NAMŲ DAKTARAS.
Knyga papaoita dangelia apalvantą peiktą paveikslu,
ną pažymėsim dar didesniu
apliejo vašku ir išlaiGalų gale pasirodė, kad tėvas. Kaip visokių tautiškų Parašė daktaras A. J. Karalius,
223 paslapią dydžio, apie 150 įvairią eilię.
pakėlimu darbo
našumo
ii
:
kė
prie
savęs
per
7
metus,
naru,, našumo „ ,n- •
visa tai yra apgavikų dar- trankų žinovas, jis gal ir ži nauja knyga užpildyta vien re
ceptais,
aiškiausi
nurodymai
kokias
JI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
įrodysim da!^' k?r—IsLmS
j
Apgauta ouvo iš viso krupniko pagamins senam vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
jaunieji SSSR ptliečia
•
apie 500 žmonių, daugiau-savo frentui, nes mes tiki- ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na.
DARBO VALANDAS.

Č

i

9

SIELOS
BALSAI

Stslino

saules

apsviestl. I

ndl policija

nao.b JĮ SU-

dirbsime lvgiai taip, kaip (ėmė, Elenos Hoyas gimidi» ba stachanoviečiai sovie- i nės nutarė palaidot ja užka-tacnanoMtc.ai sovie i
.
i
tu fabrikuose ir dirbtuvė-,
i žemę. kaip
I jų giminės yra palaidoti.
Ii ką gi ta Daukšaitės pa-! Prokuroras pareiškė, kad
saka reiškia? Ji aiškiai pa- to senio prasižengimas nėra
rodo. ‘kad Stalinui užėmus!didelis, juo labiau, kad jis
Lietuvą, n tik vyrai, bet ir neturėjo jokių blogų tikslų,
motervs turi daug sunkiau taČiaU paleisti jo nesutinka,
IS ištirtas io protas,
dirbti ir daugiau darbo at iki nebus
Pi.r
naelriiti
likti, jei nori Stalino čebat- Sako: “rei
Kelis paSKUujo
gyvenimas ir
Jaižiaros įtikti. Paprastai, nius. metus
.
J - P*7 . .
fabrikantai spaudžia darbi- svajones pynėsi apie tą mo-

kari “tanf/va variau” n*

* ^ainlninVin^inkąhi mnl raks ir musu koloniion
“’į dvunmmkiy, šokėjų, mo- -tiks 11 mu^ų kolonųo .
Rytojų ir tt Kai policija nu-______________ F, Batelis.
vyko tuos
promotorius
areštuoti, jie buvo jau pa
bėgę.
KVMGV CELIBATAS.
—Išaiškintu kunigų Depatystčs fc«puoiimas. Šių knygų turėtu perskaitorija, pasekmės ir jų doriškas na
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jaunitoitis, kurie geidžia, kad jų moterjs.
dukteris :r mylimosios neišpultų j
tTorrsend
oki*
globų Parašė kun. g«o
Fox, D. D., sulietuvino
Ferdinand de Saiaaeitia. ........... 25c.

I

mų Daktares yra vienas ii reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviai
Isigykit tuąj. Didelė knyga, »ie
300 puslapiu. Kaina
Audeklo vtSeliais ..

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Uetaviaam Mskytb Ka*«
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbuu Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA 3100.

DR. D. PILKA, 828 Cdanbm Ave^

KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, ftEIMYNMKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAM IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK 31.00.
Aodimo apdarais 11.25.

tame konverte, bet Nikio alildni ožrniyti uevo ir
reaų ir nepumirikit prilipyt OŽS

SivKd:

“KELEIVIS”
288 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

No. 42. — Spalio 16 d, 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pagirtinas Vandalams ir Žmogžudžiams

71NI0S iš LIETUVOS

**

NEPAGAUTOS

Drapanų Ir Avalinės Prekyboj Bolševikai
Padarė Didžiausią Suirutę.
Krautuvėse drabužių beveik gerai, ale bėda. kad pas
nėra ir jų, kur yra, kainos mus drapanų negalima gau
neįperkamos.
ti. ir labai viskas pabrango.

BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Giriasi Kitų Pra Lietuvos Ūkininkai
Nusiminę.
dėtais Darbais.
Nenori nieko dirbti, sker

Nepriklausomosios Lietu džia gyvulius, kad neliktų
vos žemės ūkio ministerija okupantams bolševikams.
ir žemės ūkio rūmai kreipė
Nežiūrint okupantų baus
paskutiniuoju laiku labai di mių ir draudimo, kaime te
delį dėmesį į linų ūkį. Tarp beina vadinamas “sabota
kitų priemonių, žuvo pradė žas.” Dabar vykdomoji “že
ta statyti naujoviškos lini mės reforma” tiek dezorga
nės. kurios priiminėja iš ūki nizavo visą gamybą, kad
ninkų tik kų nurautus ir iš baiminamasi dėl visokių ga
džiovintus linus, pačios vė limų nepriteklių. Derlius ir
liau juos mirko, mina ir šiaip yra blogas, o vietomis
bruka.
visai menkas. Ypač bloga yDabar gi komunistai skel ra su pašarais. O čia dar
bia, kad tai esąs jų nuopel ūkininkus užplūdo komisijų
nas. kad į linų ūkį pradėta komisijos, kurias reikia ne
kreipti dėmesio. Esu, šiais mokamai maitinti. Jau ne
metais jau statomos 3 lini kalbant apie tuos ūkininkus,
nės, o kitais metais—2. Bet kurie turėjo nelaimės turėti
čia pat pripažįstama, kad daugiau kaip 30 ha žemės,
šiuo metu statomos lininės' bet ir mažesni ūkininkai yra
yra pradėtos dar nepriklau visiškai nustoję ūpo dirbti.
somos Lietuvos laikais. Pri Nežiūrint visų raminimų,
ėję prie valdžios naujieji ūkininkai yra įsitikinę, kad
Lietuvos valdovai savo “sta ne užilgo jie visi bus suvary
Nacių aviacijos erštas Hermanu Goering sveikina ir giria savo lakūnus, kuris mėto bom
chanoviškais” metodais jau ti į kolchozus. Pirmieji kol
bas i Anglijos miestus, griaudami namus ii' žudydami nekaltus žmones.
privedė prie to, kad per me. chozai įvairiose vietose jau
tus nebus sugebėta paleisti steigiami, neva iš savanorių
PRIEVARTA IMS PAŠA MIESTŲ BIEDNUOMENĖ ir lietuvių tauta ima justi,
į daibą net trijų jau anks bežemių ir mažažemių. Gre
RĄ RUSŲ ARKLIAMS.
NEI SĖLENŲ NEGAUNA. kaip sunku yra atlikti bet
čiau pradėtų statyti lininių! ta jų, steigiami sovchozai,
koks reikalas su naujomis įO štai ir kitas pavyzdys, kurie sudaromi iš buvusių O Lituvos ūkininkai ir save Jas suėda okupantų armijos staigomis. Ypač daug nusi
arkliai.
kaip bolševikai giriasi kitų didesnių ūkių ir dvarų. Jų gyvuliam* pašaro neturi
skundimų
gaunama
dėl
kiek
reikia.
pradėtais darbais:
priešakin dažniausia pasta
Sovietų Lietuvoje jau pri draudimo nuo nelaimingų
Lietuvoje esant didelei truko koncentruotų pašarų atsitikimų
Nepriklausomos Lietuvos tyti paprasti bernai, neturį
kasų veikimo.
laikais per atitinkamas or jokio supratimo apie didelio pašalų stokai, net ir suvals sėlenų ir išspaudų. Todėl vi Per Įvairius nelaimingus at
ganizacijas ir ūkiškąją spau ūkio valdymą ir darbų pa tybintieji dvarai nenori par siems malūnams ir alieji sitikimus nukentėję laukia
dą buvo vedama smarki skirstymą. Tad nenuostabu, duoti pašaro sovietų kariuo nėms įsakyta net du kartus sąvaičių savaites, kol gauna
propaganda, kad ūkininkai kad tokiose sąlygose ūkinin menės reikalams. Ryšium su per mėnesį pranešti “Pieno- kokią nors pašalpą iš minė
daugiau dėmesio kreiptų kai piauna gyvulius, saky tuo sovietų Lietuvos valsty- centrui” apie turimas kon tų kasų. Dabar, ryšium su
avininkystei. Buvo nurodi dami, kad verčiau patys ! binė žemės ūkio komisija iš centruotų pašarų atsargas. masiniais nusiskundimais,
nėjama. kad Lietuvoje plin juos suvalgys, negu paliks leido įsakymą, kuriuo vietos Malūnams ir aliejinėms už draudimo kasos, pagal so
ta tekstilės pramonė, todėl bolševikams. Taip pat daž komitetai ir dvarų komisa drausta be “Pienocentro” vietiškus receptus, visą kal
kįla vietinių vilnų pareika nai Lietuvos laukuose matai rai verčiami parduoti pašarą sutikimo pardavinėti sėle tę meta patiems nelaimin
nenupiautus javus ir paša sovietų kariuomenės reika nas ir išspaudas.
lavimas.
giesiems.
nukentėjusiems
Dabartiniai Lietuvos val rus, nes dvarų komisarai ne lams arba “Maistui,” kuris
nuo
nelaimingų
atsitikimų.
Sėlenos bus pardavinėja
dovai, nei žodžiu nepaminė sugeba darbų suorganizuo taip pat pašarą parduoda mos per kooperatines pieni Esą, patys nukentėjusieji
ję apie Lietuvos vyriausy ti. Be to, nelengva gauti dar tik sovietų kariuomenei. Įsa nes, bet norintieji jų pirkti kalti, kad pašalpos duoda
bės pastangas avininkystei bininkus, nes kiekvienas ti kyme sakoma, kad nekliu turės gauti kontrolės ratelių mos pavėluotai, nes, girdi,
pakelti, pradėjo irgi propa kisi gauti nors kelis hekta domai butų parduodamas ar agronomų pažymėjimą. jie neatlieką reikalingų for
guoti avių ūkį. Bet jau senai rus žemės. Bet jau dabar pašaras iš tų ūkių, kurie jo Koncentruotų pašarų nega malumu.
iškeltos mintys dabar karto aiškėja, kad komunistų de turi daugiau, nei ūkio reika lima daugiau pirkti, kaip tik
jamos, kaipo naujausias iš magogija pradeda bežemius lams reikalinga. Bet yra ži dviejų mėnesių kiekį.
IŠKIRTO PARKUS.
radimas “Stalino konstituci ir mažažemius erzinti, nes noma, kad šįmet visoje Lie
Laikraščiuose paskelbta,
Miestų biednuomenei sė
visiems žemės neužtenka.
tuvoje niekas neturi pakan
jos saulei šviečiant.”
kad
bevykdant “žemės re
lenos
buvo
pardavinėjamos
kamai pašaro nei savo rei
formą
” daugelyje vietų nau
“VALSTYBINĖS LAIDO “MAISTAS” PAVERSTAS kalams. Bubęs sulikviduotu- tik iki rugsėjo pabaigos, bet
jieji
šeimininkai
iškirtę par
BOLŠEVIKŲ MONOjų žemės ūkio rūmų direk pagal specialius sąrašus, ku
TUVĖS” PRANUI MA
POLIUMI.
torius P. Vasinauskas “Vals riuos malūnai įpareigoti su kus, nes tai. jų supratimu,
ŠIOTUI.
įdėjo darinėti. Dabar jau visai ne buvę nereikalingi medžiai.
Sovietų Lietuvos valdžia tiečių Laikraštyje”
Dabar nusavintų žemių ko
Iš Kauno gauta žinių, kad priėmė nutarimą, kuriuo na- straipsnį, kuriame nusiskun gaunama.
misarams
Įsakyta parkų neten mirė Pranas Mašiotas, cionalizuotajai “Maisto” b- džia pašaro stoka. Pasak jo.
žinomas pedagogas, pasižy vei pavedama visoje Lietu “ne tik nei viena sauja do ĮSIGALĖJO RUSIŠKAS beiškirsti, nes tai esąs “vi
sos liaudies” turtas.
mėjęs vaikų pedagoginės li vos teritorijoje monopolis bilų ar šieno atolo, bet nei
I
BIUROKRATIZMAS.
teratūros rašytojas. Velionis visai mėsos prekybai ir mė vienas bulvinojus, nei vie
Sovietų okupuotoje Lie MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
jau nuo senų laikų dirbo sos gaminių pramonei. Nu nas buroko lapas, nei vienas
šė Augusi Bebel, vertė V. K. R.
Įsiviešpatavus di Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
publicisitinį darbą ir rašinė tarimas sako, kad “Maistas” kopustalapis šį rudenį netu tuvoje
lietuviu Raiboje tame svarbiame
džiausiam
biurokratizmui, ga
jo “Aušroje” ir “Varpe.” vienas tegali pirkti bei par ri suputi ant žemės.”
klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2.00
LIGOS ir kaip nuo jų
Sovietų Lietuvos aukščiau duoti gyvulius ir paukščius
Dėl pašaro stokos yra kal kuriuo pasižymi visa Sovie LYTIŠKOS
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma
tų
Rusijos
tvarka,
tikriau
sios tarybos prezidiumas, skersti juos. organizuoti mė ta okupantų armija, kuri
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
kaip nutarime sakoma, “at sos perdirbimą. “Maisto” plūsdama per Lietuvą su pasakius, betvarkė, taip pat rinta laida. Kaina............. ..... 25c.
sižvelgdamas į Prano Ma bendrovė taip pat perima tankais, armotomis ir 500,šioto didelius nuopelnus, nu savo žinion visas savivaldy 000 raudonarmiečių armija
tarė jį palaidoti valstybės bių ir privatines nacionali pavertė nenušienautas pie
lėšomis.”
zuotas skerdyklas, o taip pat vas ir laukus į juodą žemę;
Šios “Valstybinės laido visas nacionalizuotas mėsos o jei da kas liko nesunaikin
tuvės,” be abejojimo, reiš bei jos produktų gamybos ir ta, tai tą jau okupantų armi
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
kia ne daugiau ir ne ma prekybos įmones. “Maistas” jos arkliai suėdė. Todėl bi
garbintoj';
p
krikščionių gadynė*.
žiau, kaip lietuvių tautai di dabar paverstas bolšešvikų jomasi, kad Lietuvos ūki
džiai nusipelniusio vyro po agentūra ir veikia kaip caro ninkai negalės savo gyvulių
mirtinį išjuokimą. Velionis monopolis.
per žiemą išlaikyti ir gal ne
Pranas Mašiotas visą savo
Šito monopolio pagalba mažiau kaip pusę jų reikės
ilgą amžių kovojo už lietu bolševikai nori užkirsti ūki išpiauti arba jie išstips. Vie
vių tautos laisvę, o štai da ninkams kelią laisvai parda nu žodžiu, Lietuvoj praside
bar Lietuvos nepriklauso vinėti ir skersti savo gyvu da tokia pat žemės ūkio su
mybės duobkasiai rangia lius.
irutė, kokią bolševikai pa
jam “valstybines laidotu
darė Rusijoj.
ves.” Tenka dar priminti, BOLŠEVIKAI NEVERPS
kad ponia M. Urbsienė, ve
RŪPINASI KOLCHO
ŪKININKAMS LINŲ.
lionies duktė, kartu su jos
ZAIS.
Žinomas Plungės Kučinsvyru, nepriklausomos Lie kio ir Pabedinskio tekstilės
Maskvos agentai, kurie
tuvos užsienių reikalu mini fabrikas, kuris dabar yra
dabar
valdo Lietuvą ir pa
stru, yra išvežti Maskolijos nacionalizuotas,
praneša gal Maskvos įsakymą jau
gilumon.
ūkininkų žiniai, kad jis pa pradėjo steigti bolševikiš
vieniams asmenims daugiau kus “kolchozus.” bijosi, kad
MASKOLIAI ATIMINĖJA siūlų nebeverpia ir nebeda
tie įų steigiamieji “kolcho
NAMUS IŠ LIETUVIŲ.
ro mainų, t. y. nepriima linų zai” gali pavirsti tokiais pat
Gaunama žinių, kad Lie ir jų vieton neduoda siūlų. nuostolingais ūkiais, kaip

Rugsėjo 7 d. prekybos ko
misaras paskelbė Įsakymą,
kad drapanų, baltinių ii
avalinės pirkimui turi būt
įvesti “perkamieji lapai,” ii
kad be tų “lapų” niekas ne
galėsiąs nieko nusipirkti.
Praėjus trims dienoms,
sovietiškoji Lietuvos val
džia paskelbė, kad ana pre
kybos komisaro instrukcija
atšaukiama, nes ji “neiš
sprendžia ryžtingos kovos
su spekuliacija ir piktais
darbais masinio vartojimo
daiktų prekyboje.” Be to,
nusistatyta “pradėti griežtą
kovą su spekuliantais ir jų
talkininkais, padidinant už
dedamas jiems bausmes.”
Per tris dienas teisingumo
komisaras turis parengti ati
tinkamą pasiūlymą.
Išeina, kad pas bolševi
kus dešinė ranka nežino, ką
daro kairioji. Tačiau Lietu
vos gyventojai viena žino:
bus ar nebus “perkamieji
lapai.” vis vien jie nebegali
nei už didžiausius pinigus
gauti nei drabužių, nei bal
tinių, nei avalinės. Vietoj tų
prekių, krautuvių vitrinose
išstatyti didžiuliai Stalino ii
Molotovo portretai, kurie
viską turi atstoti. Apie odos
stoką Lietuvoje, po trijų
mėnesių bolševikų valdymo,
rodo ir vietinės pramonės
komisaro skelbimas, kuriuo
skubiai registruojami maši
nų diržai. Be šio komisaria
to leidimo draudžiama to
kius diržus pardavinėti.
Kad Lietuvoje jau nebe
galima nusipirkti drapanų,
tai žmonės pradėjo rašyti
savo giminėms ir Ameriko
je. Štai. šiomis dienomis So.
Bostone gautas iš Lietuvos
laiškas, kurį rašo paprasta
moteris. Apie politiką ji nie
ko nenusimano. Pripumpuo
ta komunistų propagandos,
ji kartoja savo laiške jų žo
džius, kad dabar Lietuva
jau busianti
“laiminga,”
nes “supuvusi Smetonos val
džia jau nuversta.” Dabar i
Lietuvą atėję sovietai, tai
biedni žmonės busią “lai
mingi.” Bet toliau iš jos laiš
ko pasirodo ir kokia ta “lai
mė.” Ji rašo: “Viskas butų

SIENINIAI

KALENDORIAI
1941 METAMS
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriam padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda
vinėt pavieniais arba norint agentauti, keros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame j namus kas rei
kalauja. Vienas S*c.—G už <1.
Z. GILKVICIUS
(
NEW SŠrJlt^CONN.

Sovietų Rusijoje. Todėl val
džia visomis priemonėmis
stengiasi juos remti. Nutar
ta, kad originalinė sėkla,
kuri nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo įvesta pavyzdinguose ūkiuose derliui
pakelti, bus duodama tik
“valstybiniams ūkiams.” Jei
kas iš jų liks. tai busią duo
dama ir kitiems, bet tiktai iš
anksto pasirašius sutartį.

LIETUVOJE PRADEDA
NYKTI TURGAI.

Kadangi ūkininkai vis
mažiau begali i turgus savo
produktų atvežti, nes viskas
nueina sovietų okupacinei
išalkusiai kariuomenei iš
maitinti, tai ir turgui Lietu
voje pradeda nykti.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Antra peržiūrėta ir pagerinta
laida. Kaina.................................... 25c.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų
GREIT,
reikia priduoti garsinimą
administracijon nevėliau PANEDELlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedėly. Vėliau gauti garsinimai } tos
sąvaitės numer) nespėjama patalpint.

Norint, kad garsinimas nesusltrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam ui $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodj. Starr.isesnėm raidėm antgaivis—15c. extra.
"Keleivio”
prenumeratoriams už
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai

na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškojimo kaina 65c.
Norint
pajieškot su
paveikslu,
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kainos.

••KELEIVIS.”

253

BRO^DVVAY,

SO. BOSTON, MASS.
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AR ROMOS

piežius y™ Kristaus
Vietininkas?

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?

tuvoje gyventojai iškraustomi iš savo butų ne tik dides
niuose miestuose, bet ir mie
steliuose. Į iškraustytus bu
tus ateina apsigjrventi mas
koliai okupantai, ypač so
vietų karininkai, šiomis die
nomis iš Salantų miestelio
(Kratiingos apskr.) iškraus,
tytas net vienas restoranas,
nes jo prireikė raudonajam
karininkui.

Visiškai prastas paltas kaš
tuoja 200 litų. O Povilas no
rėjo kelines nusipirkti, tai
visai negali gauti. Nežinia
kas ir bus. Jeigu turit kokių
palaikių drabužių, tai atsių
skit mums, gal atiduos kai
ateis.”
Vadinasi, moteris abejo
ja. kad bolševikai gali da ir
neatiduoti, jeigu jai kas iš
Amerikos nusiųstų kokių
drapanų.
Taigi realybėj bolševiz
mas išrodo visai kitaip, negu
propagandoj. Propagandoj
Lietuva dabar “laiminga.” o
realybėj jau ir drapanų
žmonės nebegali gauti. Ly
giai, kaip bolševikų valdo
moj Rusijoj.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių Tardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizici> ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1899 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reibėtų perskaityt tų
knygų, nes joje ras dane reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamsinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalą perskai
tyti. Taip aiškina saro knygoje Iras. M. Valadka.
didelio formato; spauda aiški.
Kayga
239
- »»-- apie
NnN
virvei ibi
raidėm įspaustas knyKAINA
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1JS.

A

Senovės Lietuvių tinyčia
Y patintai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienastarėtų
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai nuprasti Dievu barimų.
Knyga didelio formato. turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siusti popierinį doleri
arba "Money Orderį”. Adresuok it nkančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mas*.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

-KELEIVUT KNYGYNE
283 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Aituntas Puslapis.

.ję^ĮVĮ^JOJROSTONį
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pavirto j rožę.

LAIŠKAS IS PAVERGTOS LIETUVOS.-

moteris
,Hitleris),
•» viena
._
.
i*per

an-ą 1SVe’,?

*nf ^gįvo®

Paskutinėmis

m.

dienomis

__________
į Bostono apylinkėj
buvo
Bolševikų propacanda ir
kariuomenės sutraukta prie
užpuolimų ant jaunų
gyvenimo tikrovė.
vokiečių sienos... Aš dabar moterų ir merginų,

Republikonų kandidatas
prezidentus gauna visokių
“pasveikinimų.”
Detroite
Iš Lietuvos jau pradėjo
važiuojant jam automobi* ateiti laiškų Amerikon. Daulium per miestą iškeltomis
. J.M.
d.u
,™™oXr <5X23i kS“
į

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugijoj Komunistai
Buvo Sukėlę Daug
Kivirčų.
c.
.i,
, ,

Į

No. 42. — Spalio 16 d., 191®

pnesingi dalykai: bolševiku DroDasranda ir cvvenimo
SrovėP gNemokė(kmf kriS, ?Z
pro
bolševi:ikų propagandą 112
gryną pinigą ir rašo savo

ui tar’u tarny’ j prie Crosby gatvės Walau^ ^tykioj. Gyvenu gjjy vaikas nukrito nuo tvo^vena uon

-IQS

nusilaužė

sprandu

-a\o naMBHaH|waMBMaB|||aBiaMB
muose, nes dabar pai duoti į
ar kitiems išnomuoti namo DABAR TINKAMIAUSIS
negalima - jei pats negy-!
LAIKAS PATAISYT

gas, ir pareikalavo, kad tas maišą visokių šiukšlių. PonDaug metų čia puikiai nusiimtų akinius ir <eitų su tiac o mieste žmonės apmėvensi. tai atims ir atiduos ki-»
NAMUS.
tam...”
veikia Lietuvos Dukūeru ir
^kajtas suvesti. Vaš- tė ji kiaušiniais, tomeitėmis
PAS MUS JUS GAUSITE
...... „n-K-ih'ni
• i
j.....
kiene
1 rb-mmi-V
kienė atėio
atėjo įam
jam naga
paaalbon ir ir kitokiais daiktais. Vienas
laiškuose
lygiai
tą
patį.
ką
O
štai
kitas
laiškas,
gau-j
VISOKIEM PADARAM
Jos proK‘Stintai Pfcdo. Andriukaitį gatvi- k^nis pataiU į M,^
jie skaito bolševikų laikraš- tas South Bostone:
j
bar vra I Andiinkairi® i® nials žodžiais, bet tas laike- vVillkie naują dresę ir ap- čiuose arba girdi jų prakalu “Mielas Broli! Gal jau! CoLjiAC Railrmftllll
Somervillėj An<l,IUKdlt''' L si šaltai: nei Vaškini, nei jo taškė ją. Kitur Willkiui kalLietuva dabar esanti girdėjai iš laikraščiu, kad
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