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2JOOODOO SVEIKINO Naujokų Liosai Jau
Užsiregistravusių
ROOSEVELTĄ.
Ištraukti.
Nepiliečių Žiniai.
Kiekviena* turi pranešti
savo naują adresą.
Earl G. Harrison, nepilie-
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„.rektoruis,
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Betuewis.
nežiūrint ....
kokiais su- nranZša vi«n
visų npnilWi»
nepitiečių žiBet nežiūrint kokiais su- P?anesa VIS.U nepiliečių zi-

šį panedėlį Madison
Gardene, New Yorke,
bėjo prezidentas Rooseveltas. New York Times, ku£reXwf Str^to ptoil
* remia Wall Streeto ,
gUOCių
kandidatą Wlllki.
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METAI XXXV

Nussolini Pradėjo Karo
Veiksmus Prieš Graikiją

musų draugai
Kuomet
skaitys šį “Keleivio” numerį, tai naujokų liosai Washingtone bus jau ištraukti.
Jie buvo traukiami šios są- BALKANAI JAU LIEPS
NOJA.
vaitės uktaminką, kuomet
“Keleivis” ėjo į spaudą. LioDidelis pavoju* gręsia
sų traukimo tvarka jau buvo
Sovietų Rusijai.
“Keleivy” paaiškinta. Pir
Karo gaisras jau persi
ma ištraukti numeriai pir
mutiniai bus ir šaukiami. metė į Balkanus. Anksti pereito nedėldienio lytą italai
Paleiskim, pirmutinis
58
ėmė
veržtis Graikijon. Graitrauktas numeris bus 158.
__
su
tokai
pasitiko
priešą ugnimi
Tuomet registrantai
prasidėjo batalija.
kiais numeriais višuose loGraikijos
valdžia tuoj apkaliniuose boarduose pir
skėlbė
visuotinę
mobilizamutiniai bus pašaukti ka
ciją
ir
visoj
šaly
įvedė
karo
riuomenėn.
stovį. Kartu ji atsišaukė į
tautą, kviesdama visus žmones ginti savo šalies nepriklausomybę.
Anglija yra
Baltimorėje
dabartiniu prižadėjusi Graikijai pagalla\k.u ..^ra remontuojamas
todėl anglų laivynas tuoj
vokiečių garlaivis Amen- pasileido
Graikijos link.
ta,
kurį per pereitą karą italų laivynas stengėsi užJungtinės Valstijos konfis- Įuršti anglams kelią ir ties
kavo ir vartojo savo karei- Korfu sala įvyko karatas juviams vežioti. Po to tas lai- rjy mušis, kurio pasekmės
vas buvo apleistas. Dabar rašant šią žinią da nebuvo
jame dunda darbininkų ku- žinomos. Bet išrodo, kad
jai ir lepsi malevos mako- i angjai italus apgalėjo, nes
lai. Kokiam tikslui dabar jis ( pO to mušjo anglų jurininbus vartojamas, laikraščių jęaj jau užėmė Kretą, 150
reporteriams da nepavyko mylių ilgio Graikijos salą
suzinot.
tarp Graikijos ir Egipto, ir
icTnr*. rniMPUTii ‘ Korfu salą.
«ST1uGE FRANCUZŲ
•
užpuolimas ant Grai,
KARO VALDŽIĄ.
kijos šiuom laiku buvo visai

lams susisiekti su tomis ba
zėmis.
wall aiiubE.iv
PINIGUS.”
Graikijos premjeras Memetimais ik tai daro—iš nial» J°£ registracijos Įstaty- KO’
taksis atsakė, kad šitas ulti
Susidėjęs su darbininkų
keitto ar >>i ninimis—atis mas reikalauja, kad kiekviematumas reiškia italų ant
jo žvgis vra blaurus ir nas nePibetis, kuris užsireR?°.se?2.t^ kal.beJ° man"
priešais, jis gali suskai
Graikijos
užpuolimą, ir susmerktinas
i Kuravo. visuomet turi pra- da£iai' 1įet. s&Pnat _Jl? grydyt unijas.
draskęs jį trenkė į žemę, o
KT
..
•, , . . nešti valdžiai apie savo ad- n? iš faktais, sudaužė į skuAmerikos piniguočiai pe
savo
armijai tuojau įsakė
Nors jis grūmoja,kadl jei regQ pakeitimą. Pranešimas tps visus r^Bbhkonų melus,
reitą sąvaitę pavedė CIO Rooseveltas
ruoštis
apsigynimui.
oo bus
„o išrinktas įUrj
padarytas į penkias Pavyzdžiui,
republikonai
unijų vadui Lewisui net tris prezidentu, tai jis, Lewis, dienas nuo persikėlimo i dabar rėkia, jog RoosevelLygiai 6 valandą nedėlnuo persikėlimo i
.
.
didžiųjų radijo korporacijų rezignuosiąs iš CIO vadovy naują gyvenimo
dienio rytą 200.000 italų jau
vietą.
Jas .^ąs haltas,kad Amentinklus, kad pasakytų pra bės, bet darbininkai neturė
pradėjo veržtis iš AlabaniŠito reikalavimo neišpil- ka lkl
da nėra apsiginkkalbą už Willkį. Vieną radi tų laukti nei jo “rezignaci džius, nepilietis gali būt nu- lavus. Na, o kas daugiausia
jos į Graikiją. Graikai turėjo stočių tinklą jam užleido jos.” o parodyti jam duris baustas $100 pabauda, 3 apsiginklavimą trukdė, kas
jo tik apie 100,000 savo kapats republikonų kandida tuojaus.
reivių pasieny, tačiau žinios
Klausia Roose

mėnesių kalėjimu, arba a- pnešinosi?
pnesinosi. klausia
R
tas Willkis, kuris turėjo pa Visa eilė unijų vadų jį jau
sako, kad pirmutines priešo
veltas. Ir jįs cituoja visų re
biem bausmėm kartu.
sisamdęs tą tinklą sau. Vi pasmerkė.
atakas jie atrėmė. Buvo net
Intemacional
Pranešimas apie naują publikonų lyderių kalbas:
dutinei prakalbai pasakyti Brotherhood of Teamsters
žinių,
kad graikai prasimuHamiltono Fish’o,
Hooadresą
turi
būt
nusiųstas
į
per kiek didesnį radijo sto pirmininkas Daniel J. Tobin
šė per italų frontą ir įsibroAlien Registration Division, ver’io. Tafto, Vandenbergo
vė apie 8 mylias Albanijon.
čių tinklą kainuoja apie pareiškė
ir kitų. Pasirodo, kad tie,
Chicagoj,
kad Department
of
Justice,
Bet tos žinios nepatvirtin
$50.000. Kadangi Lewis Lewis jau “susidėjo su dar
kurie dabar daugiausia puo
Washington,
D.
C.
tos.
kalbėjo per 3 tokius tinklus, bininkų neprieteliais.”
la....
Rooseveltą-. dėl
neapsiPaštuose
galima
gauti
...
Seni Balkanų karvedžiai
tai jo ta kalba galėjo kai
CIO
United
Rubber tam tikrų blankų raportams ginklavimo, visą laiką dausako,
kad per sąvaitę italai
nuoti apie $150,000. Aišku, Workers unijos patarėjas apie adreso pakeitimą. Di- gausia jį atakavo, kada tik
užimsią visą Graikiją, nes
kad ne iš savo kišeniaus jis
Ohio valstijoj Stanley Den- rektorius Harrison ragina J1? pareikalavo daugiau pi
graikų spėkos daug mažestas išlaidas padengė. Ir jis linger pareiškė, kad Lewis visus nepiliečius, kurie da m£P ginklams.
nės, ypač jiems bloga, kad
pasakė šlykščiausią kalbą “išdavė milionus Amerikos
nėra
užsiregistravę,
kad
už

turi vos tik 125 orlaivius,
prieš Roosevelto adminis
darbininkų.”
siregistruotų
ilgai
nelaukda

kuomet
italai turi kelis tukstraciją, kokią tik teko šitoj
GINKLŲ DIRBTUVES
mi.
Registravimosi
laikas
Automobilių
darbininkų
tančius.
republikonų
kampanijoj,
pasibaigs gruodžio 26 d.
(CIO)
unijos
pildomojo
ko

Šis užpuolimas ant Graigirdėti. Nuo pradžios iki ga
Kiekvienam užsiregistravuIš Londono pranešama,
miteto
narys
Richard
Frankijos buvo padarytas Muslo jo kalboje nebuvo nieko
šiam nepiliečiui iš Washing- kad šio panedėlio naktį brisoliniui susitarus su Hitledaugiau, kaip tik faktų krai kensteen pasakė Detroite,
tono bus prisiųsta tam tikra tų bombanešiai nulėkė iš
riu. Fašistams rupi pasiekti
pymas, melas, demagogija kad jis visuomet su Lewisu
korta
(receipt
card). Ją tu- Anglijos į buvusia Čekoslosutikdavęs,
bet
šituo
klausi

Iraką, kur randasi Anglijos
ir šmeižtas. Jis rėkė, kad
rėU svarbu kiekvienam, nes vakiją ir rttapregaė Škodos
mu negalįs sutikti.
kebas
Rocseveltas nieko darbinin
Pilzeno svujų francuzų” vadas, pa- pavasario italai tokio žings- prie Irako eina per GraikiNew Jersey valstijos CIO ji liudys, kad ateivis atliko ginklų dirbtuves
kams nepadaręs; kad jis
siekiąs diktatūros;
kad organizacijos vice-pirminin- savo pareigą. Bet kas persi- mieste, kur dabar buvo lie- skelbė iš Afrikos per radiją, nio nedarys. Bet 3 valandą ją, o paskui per Turkiją,
kels į naują vietą ir naujo jamos vokiečių armijai ka- kad jis įsteigęs Francuzijos pereito nedėldienio naktį Taigi aišku, kad užėmę
jis traukiąs Ameriką į karą kas Irving Abramson pasasavo adreso Washingtonui nuolės ir gaminamos bom- Imperijai Ginti Tarybą, kuri Mussolinis prisiuntė Graiki- Graikiją, fašistai eis ir Te 
ir kad jo išlinkimas į prezi kė stačiai, kad Lewis “par
nepraneš, tas negalės tokios bos orlaiviams. Tai yra il- veiksianti kaip “francuzų jos valdžiai
davė
organizuotus
darbi

ultimatumą, kijon. Turkija jau turi pa
dentus reikštų visam kraš
kortos gauti. Laiškanešiams giausia kelionė, kokią iki karo valdžia,” jam pačiam reikalaudamas, kad į 3 va- stačius “2,000.000 durtuvų”
ninkus
už
Wall
Streeto
tur

tui nelaimę.
įsakyta grąžinti tokias kor- šiol anglų bombanešiai yra vadovaujant. Jis jau užėmė landas Graikija užleistų ita- priešui atremti, tačiau kol
Štai jo demagogijos pa tuolių pinigus.”
Califomijos CIO unijų tas atgal į Washingtoną. atlikę.-Iš Anglijos iki Pilze- vieną Francuzijos koloniją lams savo strategines bazes kas nieko nedaro. Turkai
vyzdys: “Pasauly šiandien
Todėl Washingtone tuojaus no miesto tiesia linija yra Afrikoje.
■ ir užtikrintų laisvą kelią ita- laukia, ką darys Rusija, kuri
didžiausia suirutė. Viena Taryba pasmerkė Lewisą
ir
sužinos, kuris ateivis per- skaitoma 750 mylių. Taigi
83
balsais
prieš
15.
iki šiol reikšdavo didelių
tauta piauna kitą. Visos
sikėlė naujon vieton ir Jie- nulėkti su sunkiomis bompretensijų prie Dardanelių.
Suvienytų gumos darbi
ginkluojasi. Amerikai grę
padarė apie tai pranešimo, bomis ir sugryžti teko padaDardaneliai yra siaura juriu
sia didžiausis pavojus. O ką ninkų CIO unijos nacionalis
ryti iš viso 1.500 mylių. Be
gysla, kuri sudaro išėjimą iš
daro Rooseveltas? Jis neži prezidentas Dalrymple Ak
1,250,000 VOKIEČIŲ
to, anglams teko apie valan
Juodos Juros. Eidami per
no ką daryti. Ir jis drįsta rei rono mieste sako, jog nežiū
PRIEŠ
SOVIETUS.
dą
laiko
skraidyt
aplinkui,
Turkiją, fašistai būtinai tu
kalauti, kad 130 milionų A- rint kad Lewis išėjo už WillAssociated Press prane- iki jie surado tas dirbtuves
rės Dardanelius paimti. Tai
nierikos gyventojų pavestų kie. gumos darbininkai eisią
ša,
kad
vokiečiai
turį
sutraunakties
laiku.
Ir
visi
laiminSUGRĄŽINTA
SENOVIŠnoji
armija
be
reikalo
prakiUNTA
reiškia didelį pavoju Sovie_
visu
100
nuo

į jo rankas savo gyvybes! už Rooseveltą
kę
į
Balkanus
70
divizijų
argai
sugryžo.
KOJI
DISCIPLINA
LINA
IR
šo
kelias
divizijas
kareivių
tų
Rusijai. Todėl turkai ir
Rusijai
Ką jis darys su musų gyvy šimčiu.
ba
1,250,000
kareivių
prieš
t
GRIEŽTUMAS.
su
visais
karo
pabūklais.
man(K
kad Rusija turėtų
bėmis per ateinančius 4 me Amalgameitų siuvėjų uni
ARGENTINA
PRADĖJO
rusus,
jeigu
pastarieji
mė

Associated Press korės“Krasnyj Flot,” Rusijos duoti jiems pagalbą. Be rutus? To jis mums nepasako. jos atstovas New Yorke pra
VAJŲ PRIEŠ NACIUS.
gintų
eiti
graikams
ar
tur

pondentas
praneša
iš
Masklaivynui
pašvęstas laikraš- sų pagalbos, turkai vargiai
Todėl aš sakau, kad balsuoti nešė spaudai, kad ši unija
kams
į
pagalbą.
Argentinoje
padaryta
vos, kad iš raudonosios ar- tis, išspausdino įdomų strai- drįs eiti į karą prieš Italiją
“revoliuciją
už jį mes negalim. Mes tu pradėsianti
daug kratų naciškose orga mijos ir laivyno jau baigia- psnį apie buvusį iki šiol bol- ir Vokietiją. Bet Europos
rim balsuoti už Willkie. prieš Lewiso poziciją CIO
KINIEČIAI PAĖMĖ
nizacijose ir paimti jų narių mos šluoti visos bolševikiš- ševikišką ištižimą laivyno diplomatai abejoja apie ru
Willkie mus apsaugos. Will- tarpe.”
f
SVARBŲ
CENTRĄ.
sąrašai.
ko “mandagumo” formos, komandoj. Duodamas ko- sų pagalbą. Jie yra įsitikinę.
Newyorkiskės Darbo Par
kie pakels darbininkams al
Kiniečių
armijos
vadovyTokie pavadinimai, kaip manda. karininkas turėdavo kad Stalinas bijosi Hitlerio,
gai. W iiikie yra Amerikos tijos pirmininkas Antonini
“tovarišč,” “prašome ” ir ki- sakyti': “Tovariščai, už didi- Kiti gi mano, jog Maskva
išganymas.” Ir taip toliau. mano, kad Lewiso grąsini- bė šią sąvaitę paskelbė, kad j
Kwangsi
provincijoj
kinieRĄ
SU
AMERIKA,
ti,
jau iššluoti laukan
laukan. Jų jį musų vadą Staliną, už ko- gali būt su Berlynu slapta
mas
“
rezignuoti
iš
CIO
va
Tai taip kalbėjo John
čių
armija
paėmusi
Nanninį
Šanchajuje
leidžiamas
iavieton
grąžinama
senovišsenoviš munistu partijos garbe,” ir susitarus šitam žygiui. BolLewis, kuris pereituose rin dovybės,” jei Willkie bus
gą,
labai
svarbų
susisiekimo
ponu
armijai
laikraštis
“
Sin
abejonės, butų
koji disciplina ir griežtumas taip t_______ _____________
kimuose paskyrė iš maine* sumuštas, yra geriausia Arių unijos iždo net $500,000 merikos darbininkams ži centrą. Be to. kiniečiai iš- šun Pao” pradėjo akyplėšiš- komandoj. Vietoje “prašo- Vus visą eilę šitokių nesąmo- didžiausis džiaugsmas, įeiRoosevelto rinkimams. Taip nia. Esą, tegul jis rezignuo mušė japonus iš Lungchovv ku drąsumu grūmoti Ameri- me eiti, tovariščiai.” dabar nių buvo duodamas įsaky- gu fašistai užimtų demoki amiesto, francuzų Indo-Kini- kai karu. Esą, mes turime karininkai šaukia aštriai ir mas: “pliek!” Esą, vieno tinės Anglijos aliejaus laujis dabar agitavo už repub- ja kuogreičiausia.
jos
pasieny.
rimtai Ameriką įspėti, kad trumpai: “Sagom—marš!” laivo kapitonas labai retai kus Irake. Bet tai yra tik
Utah valstijos CIO prezi
1 ikonų partiją, kuri nesenai
-----------------.ji liautųsi ginklavusia nes
Kareivis karininkui jau tardavo žodžius. Per pasku- spėjimai. Rusijos veidas tada butų jį nulinčiavusi, jei dentas Peterson mano, kad
ANGLAI
BOMBARDAVO
kitaip
turėsiąs
kilti
karas.
nebe
“tovarišč.” kaip pa-jtinius laivyno manievrus rėš paaiškėti vėliau,
CIO darbininkai Lewiso ne
gu ne Rooseveltas.
ITALUS
AFRIKOJ.
j
—
—
---------prastas stupaika komunis- Juodoj Juroj jo laivą iš
Tai kas gi jam pasidarė? klausys ir visi balsuos už
Iš Egipto miesto Kairo, CALIFORNIJOJ DIDELI tas Stalinui nebe “draugas.” j dviejų pusių užklubo tariaROTVI“
Rooseveltą.
Vienas iš dviejų: arba jis
pranešama,
kad
šį
panedėlį
KARŠČIAI,
Iš
pradžios
raudonojoj
™
as
“
priešas.
”
Reikėjo
duoNIS
ISPANIJOJ.
Lewisą karatai pasveiki
keršija Rooseveltui, kad ne
smarkiai
pietų Californijoj karš- armijoj buvo panaikinti ti
no
tiktai pats Willkie ir jo anglų orlaiviai
jsakytuą šaudyt.
Paskutinėmis dienomis Isdavė jam aukštos vietos mibombardavo
italų
papėdes
čiai
dabar
siekia
100
laips“
generolo,
”
“
admirolo
”
ir
Bpt
iki
šis
kapitonas
išlinkspanijoj
kilo didelis potvinis
brangus
frentas
Girdler.
Re*
nisterių kabinete; arba jis
Libijos
(Afrikos)
pakrašty,
nių.
Net
Los
Angeles
mieste,
public
Steel
korporacijos
kitų
rangų
titulai,
kaip
“
sun
*a
vo
.
tų
komandą
su
“
didėl
smalkių
liūčių Pirenėjų
parsidavė republikonų mag
a
■
a
tiidi
«
aa
aaa
i
kur
šiuo
metu
dideli
karščiai
puvusi” carizmo ir buržua- džiuoju vadu Stalinu, ’ su kalnuose.
Torello mieste
natams už pinigus. Juk ši viršininkas ir aršiausis or
vrvžii ABM1IA000nėra priprastas reiškinys, zijos liekana. Dabar jau su- “komunistųi .partijos garbe,”, vanduo nunešė apie 200 naganizuotų
darbininkų
ne

tokia kalba jiem verta ma
.. 7.
anądien temperatūra pasie- grąžintas “generolas,” “ad-'su “tovariščiais’’ ir kitomis mų. Didelių nuostolių padažiausia pusės miliono dole prietelis.
Airijos .Premjeras de Vą- kė 97 laipsnių,
mirolas” ir kiti “supuvi- kvailybėmis, išėjo 10 minu- ryta Geronos ir Barcelonos
rių, nes ji galės netik ati
lera
pareiškė
viešai,
kad
Ai
1
laiko, ir teoretiškai jo provincijose.
Priskaitoma
traukti nuo Roosevelto ne NACIAI NORI MEKSIKOS rijos valdžia turinti 100,000 SPROGIMAS GAZOLINO mai.” Negana to, aukštiems
PILIETYBES.
karininkams
įvestos
deilaivas
buvęs
“
sunaikintas.
”
a
pj
e
200
prigėrusių
žmonių.
vieną balsą, bet galės su
ĮMONĖJ.
vyrų armiją ir galėsianti sa
mantais
išpuoštos
žvaigžne
.
s
tikrasis
priešas
|>er
10
----------------Tampico uoste, Meksikoj, vo nepriklausomybę apgin
skaidyt, ir faktinai jau su
Ton ance, Cat — General dės, ko iki šiol da nėra buvę-m»nucių istiknijų butų jį nu- KANADOS VIRŠININKAS
skaldė CIO unijas. Jei kaip. stovi keli vokiečių laivai, ti. jei dus užpulta.
Petroleum Refinerijoj čia jokioj buržuazinėj atmijoj. į skandinęs............................... I
PAS ROOSEVELTĄ.
tai dėl šitos Lewiso kalbos nes bijosi
ištiti
jūron,
įvyko gazolino sprogimas, Politiniai komisarai, ku- 1 yaoar
Dabar
■
“
šitokių
kvailysčių
j
§jomjs dienomis pas pregalės sugriūti visas CIO ju kad anglai nesugautų. Da 1,000 AMERIKIEČIŲ
sužeidęs 3 darbininkus.
rie
buvo
niekas
daugiau
Pilsią
nei
raudonoj
amuz
jd
entą Rooseveltą svečiadėjimas. O Amerikos kapi bar tų laivų jurininkai pra
GRĮŽTA 15 KINUOS.
nei laivyne.
lalvyneVosi Kanados general-gutalistams tai butų juk di dėjo prašytis, kad Meksika
Iš Šanchajaus pranešama,
Vokietijoje cenzūra da kaip Stalino šnipai karinin- joj, nel
priimtų
juos
savo
piliečiais.
džiausis laimėjimas. Ko jie
kad tenai susirinko jau apie neleido
laikraščiams pa- kams sekti, taipgi iššluoti iš
Francuzijoj anądien mirė bematorius, Earl of Athlonegalėjo pasiekti teismais ir Meksikos vyriausybė tuo 1,000 Jungtinių Valstijų pi- skelbti, kad Hitleris su Mus- ai nujos, nes per karą su gen. Roberto Perįueira, bu- ne. kuris yra Anglijos kara
profesionalių šnipų bei pro tarpu nieko šiuo klausimu liečių iš Kinijos, kurie tuoj soliniu įsivėlė į karą su į Suomija pasirodė, kad dėl vęs Meksikos karo minis* liaus dėdė. Spėjama, kad
vokatorių organizacijomis, neaaro.
išplauksią namo.
Į Graikija.
• tų komisarų kišimosi raudo-! teris.
jis čia lankėsi karo reikalais.
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Sakydama?
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bostoh.

Ar Prezidentas Gali But Renkams Trečiu Atveju?
Artėja linkimai, i-.ina ai- tuo buriu jau

v. et in atveju rodęs, kad gali išmintingai Coolidge

3-jam

terminui.

RUSIJOJ “LIKVIDUOTI”
LIETUVIŠKIEJI KOMU
NISTAI.

Ktv»zv »T Ctifcnnoc Vnni

suomenė iš jo darbu gali stybės seimely ir niekad nė-' žosi atgaivinti tradiciją, kupat
lengvai spręsti apie šio kan- ra buvęs kongresmanu ar irią jie patys palaidojo prieš
didato tinkamumą. Tačiau senatorium, miesto majoru; 12 metų.
priešrinkiminiuose ginčuose ar valstijos gubernatorium. į “Republikonai bijosi, kad
vo iš tenai gudriai prašyt, Maskvos diktatoriui ..oda
lanką, kur o bolšev ikų een- x jk
buvo •
daugiausia kalbama apie
“Kalbama, kad tradicija! Rooseveltas, girdi, liks fašiszonus negalėjo suprasti n
». \T ,
, ,
. .
trečiąjį tei miną ir jo teisė- prieš 3-jį terminą yra giliai utiniu diktatorium. Nekalbė..o -l
vežta Maskvon kad pati ją
tuma. Viešai kalbama ir įsišaknijus musų demokrati-j tume apie šią nesąmonę, jei
pia-ei. o.
i.5j tenai perskaitvtu. Skaitė Įle
spaudoje plačiai rašoma vis joje. Bet aš galiu pakartoti į kartu nebūtų puolami demois to laiško pasirodo, kad .
Stalinas
jau
“likvidavo” Įuvl?ka1’ °-kILau,^sl ,rusa1’
tuo pačiu klausimu: ar Pre- Washingtono ir Jeffersono5 kratiniai musų valdymosi
•'
-- kurie lietuviu kalbos da ne
beveik visus žymesnius lie
zidentas
gali būti netgi tre- žodžius įrodymui, kad nusi-' dėsniai. Milionai amerikiebuvo girdėję. Klausėsi li
tuviškus bolševikus, kurie
eią
kaitą
renkamas? Tuo statymas prieš 3-jį terminą i čių tebetiki į demokratinę
piojo. sakydami. kad tai išbuvo Rusijon nuvykę.
reikalu
noriu
patiekti žymių nėra giliai įsišaknėjęs musų i musų sistemą. Mes nesitikitikro “genijalnoje stichotvoasmenų nuomones.
demokratijoje. Pirmasis su-įme. kad kas nors galėtų užBolys Krasauskas, žino rėnije” ("genijalus eilėrašPonia Poletti’enė (New važiavimas
Konstitucijai; valdyti skirtingas valdžios
mas amerikiečiams komu tis ).
Yorko
viee-gubematoriaus
priimti
nusprendė
neapribo-’ šakas. Žinome, kad Kongrenistas. kuris iš pradžios bu
Ištikrujų gi eilėraštis lažmona),
per
radiją
atsakyti
prezidento
perrinkimo
į so nariai, Aukščiausis Teisvęs paskirtas teisėju Lenin- bar nevykęs, pilnas beprasdama į priekaištus dėl 3-jo terminų skaičiaus. Nuo to; mas ir pati visuomenė, kuri
grade. esąs jau antru kartu mių frazių ir neaiškumų,
termino,
tarp kitko pareis- laiko buvo atmesta kiekvie-; renka prezidentą ir savo
nuteistas kalėjiman — pir- pjį vienoj vietoj Salomėja
kė:
“
Aišku,
kad prez. Roo- na pastanga keisti šio kraš-; atstovus, kurį įytmetį neniasyk už
uz kyšių ėmimą, o .Neris gerai pasako, būtent :
seveltas nėra vienintelis de- to kūrėjų, musų tėvų spren-! liks bet kurio prezidento akdaoar už neištikimvbe Sta"Slibinas kyla iš naujo— .
mokratas. tinkamas prezi- dimą, nors prezidentavimo i li pakalikai. Neužmirškime,
linui.
dento įstaigai. Bet šiandien, terminui apriboti buvo pa-Į kad Jungtinių Vallstijų pre
D-ras St. Matulaitis ii Jo devintoji galva
kai demokratija visur puo- tiekta jau per 150 siūlymų. ' zidenta visuomenė renka
duktė, kurie da prie Smeto Siurbia liaudies kraują.
lama ir kai reikalingas pa“Kalbama,
kad Tadas'slaptu balsavimu kas 4 menos pabėgo iš Lietuvos i So Dejuoja Lietuva.
- Rooseveltas buvo priešingas i tai (musų krašto kūrėjams
vietus, abudu jau esą “likvi Ir Lietuva pavirto
duoti.” Iš laiško tačiau nesą Klaikiu kalėjimu.
trečiam terminui. Argi už-; tas ypatingai rūpėjo pažypi-;statymui.
mintingai
pasielgus, ne- miršta, kad jis pats siekė!mėti Konstitucijoje) ir kad
aišku, ar jie sušaudyti, ai Surištos rankos tvirtos
liečiu?, kad valdžia negalė- i Republikonų kandidatas į siekdama Roosevelto per- 3-jo termino 1912 m. ir bu-! jo pareigas nustato Aukšč.
kalėjime mirė. tik aišku, Klaikiu tylėjimu.
...
’-iip svetim-; prez*Jw
. ». — >----- •----......................
kad jau po žeme.
Gimtoji žemė glaudžia
os.
Kad
i
ra
n
Taip pat esąs "sulikviSušaudytus vaikus.
, tai dabar Į man
duotas" ir mokytojas Moc
Ir dainos liūdnos, graudžios
patvirtina
irkomunistų
| mas žmogus.
Demokratų surinkai. Demokratų Partija laikraščių? kurie šiandien Be to. turime laisvąją spaukevičius.
Nuaidi per laukus."
"Laisvė.” kuri spalių 24 d. kandidatas yra dabartinis įsitikinus, kad eilę ateinan-garsiausiai šaukia prieš 3-i i' dą. kuri skelbia ir nagrinėja
“Suiikviduotas” Rusijon
prezidentas Franklinas D. čių kritiškų metų Amerikai
terminą. kiekvieną vyriausybės žingpabėgęs ir komunistas eksČia visai netyčia tai mer laidoje sako
Rooseveltas,
kuris
jau
vadovauti
geriausiai
tinka
“
Prieš
12
metu
du
trečda- sni. Visi tie faktoriai neleikunigas Valiūnas.
gaitei pasisekė pasakyti tei
"...šiuo metu USA Komuni
dviem
atvejais
liko
išrinktas
toks
vyras,
kuris
turi
didelio
liai
.
Vyr.
Republikonų
Ko- džia diktatūros. Amerikos
"Sulikviduotas” ar pa sybę.
stu Partiją sudaro išimtinai
skiras "likviduoti” Dr. Ser
aukščiausioms
pareigoms
ir
patylimo
valdžioje
ir
yra
įmiteto
pritarė
prezidento
žmonės nėra lėlės, ir jie teAmerikos piliečiai. Po vienuo
bentą. Kuzmickaitė ir da ke NUSICANDO “KONTRO liktojo suvažiavimo nepasiliko
"
bekontroliuoja vyriausybę.
li komunistai.
Jie
sprendžia ir naudojasi
LES KOMISIJOS.”
ten nei vieno nepiliečio; nepa- j
Paskilbęs bolševikų poe
šia galia. Republikonų šne
siliko netgi nei vieno tokio, ku- į
“Naujoj Gadynėj” nese
tas ir "kontrevoliucionieka, kad prez. Roosevelto
ris turi tik pirmas pilietines
rių" kritikas Žalionis esąs iš nai buvo iškeltas sumany popieras."
perrinkimas padalytų galą
»
mas, kad Amerikos lietuviai
tremtas.
.. .... ...
demokratijai, įžeidžia ne
Vadinasi, Maskvos agenApie šitą bolševiką drg. nusiųstų Lietuvon komisiją.
r>
tik tą vyrą, kuris nuolat ko
kuri
ištirtų
tenai
padėti
ir
tai
Amerikoje
“
apsičystijo.
”
Stilsonas sako:
vojo dėl demokratijos dės
parvežtų Amerikon bešalis- Bet kas iš tos “čystkos,” kad
nių,
bet ir musų savivaldy
"žalioni aš taipgi pažystu
ką
ir
teisingą
raportą.
Mes
jie
vistiek
pasilieka
Stalino
bės formą ir visus Amerikos
asmeniškai. Jo tikra pavardė
Jau psstebėjom, kad bolše- burdingieriais? Ant popierinkikus.
yra Matusevičius.
0
vikai tokios komisijos Lie- riaus jie Amerikos piliečiai,
“Keista, kad kai kurie
jis ėjo pareigas Lietuvos ko
tuvon neįsileis.
o
tikrovėje—Maskvos agenrepublikonų
senatoriai, ku
munistu partijos sekretoriaus,
Ir ištikro tas sumanymas tai, svetimos valstybės įranrie labiausiai šaukia prieš
vėliau gyveno Maskvoj ir re
Maskvos agentus nugąsdi- kis.
prez. Roosevelto 3-jį termi
dagavo ‘Priekalą’ ir kitus bol
no.
Jų
“
Vilnis"
242-ram
nuJu
lyderis
Browderis
yra
ną,
patys eina 4-tą, 5-tą ir
ševikiškus leidinius. Už Stali
mery net išplūdo "Naująją šios‘šalies pilietis, net ir čia
6-ą
terminą
Senate. Kaip
ną jisai galvą guldė. Dabar ga
Gadynę,
”
kad
tokį
sumanygimęs,
tačiau
dirba
ne
Amei
antai, Walter George ten
vo užmokesti.’’
mą drįso spausdinti. Girdi: rikos darbininkams, o Mas
tebėra 18-tus metus; Hiram
Karoli? Rasikas esą? ka
"Purviniausiame sklokos lai kvos Kominternui. Kada tik,
Johnson 24-tus: Gerald Nye
torgoj. Apie ji drg. Stilso krašpalaiky <’N. G.’) siūloma Komint e r n as susirenka, i
16-tus, o republikonų kandi
nas sako. kad—
išrinkti komisiją, kuri nuvyk- Bj’OV. deris visuomet vyksta;
datas i vice - prezidentus
nuo- Maskton parsivežti naujų •
Charles McNary sėdi Senate
"Tai rimčiausias iš visų lie tų Lietuvon ir padarytų nuo
net 22-rus metus. Yra nesą
tuvių bolševikų, kiek aš jų pa sprendi ar ta dalis Sovietų Są- instrukcijų savo partijai. Ir;
iungos
tinkamai
valdosi.
“
\yksta
klastuotais
pasais,;
monė kalbėti apie 3-jį ter
žinojau. Kai dėl jo veiklos, tai
apgaudinėdamas šios šalies
miną prieš šiuos rinkimus.
galima pasakyti tiek: dar caro
Matote, kiek čia bolševi- valdžią, už ką jis dabar yra i
Balsuotojai žino, kad šiuo
armijoj tarnaudamas puskari
kiškos
pagiežos! Jie vadina net ir kalėjiman nuteistas. I
atveju tenka svarstyti tiktai
ninkiu jis jau veikė revoliucio
Taigi piliečiai komunistai ;
šios vyriausybės tautinė ir
nierių eilėse, o po bolševikų re “N. Gadynę “purviniausiu
laikraštpalaikiu.” Ir tai vien yra blogesnis valstybei eletarptautinė politika.^ kurios
voliucijai buvo lyg ir tiltas,
tik dėl to, kad tame laikraš- mentas, negu nepiliečiai.
įvertinimą jie pareikš savo
per kuri kartais susisiekdavo
ty
tilpo
pasiūlymas
patirti
Todėl
dabar,
kai
jie
visus
' balsais. Bet iš tikro čia reiš
vienas kito iki neprotiškumui
,aP^e Lietuvą. O ištir- nepiliečius iš savo partijos =
kiasi ne diktatūros baimė ir
neapkenč ia Angarietis ir verujų “N. Gadynė ’ yra daug išmetė, jos sąstatas pasida- >
ne tradicijos prisilaikymas,
iionis Kapsukas. 'Discipliną'
rimtesnis ir švaresnis laik re daug žalingesnis. negu j
bet kas kita, anot James
jisai pildė kiek pajėgdamas,
rastis, negu pati “Vilnis.”
oirma buvo.
Blaine: kas priešinasi tre
bet. matyt, pasitaikė paabejo
Iškoliojus
“
N.
Gadynę,
”
čiajam
terminui, tas trokšta
ti apie Stalino neklaidingumą
“Grigaičius,”
“MietielsoKOOVERIS MOKA
pirmojo teimino.”
ir žmogus nukeliavo Į katornus” ir kitus. “Vilnis” bai
JUOKAUTI.
i Harvardo
Universiteto
S*--”
gia:
profesorius A. Holcombe
Hooveris jau senas žmo-!
Apie Juozą Šūki ir jo
"Lietuvai nereikia nei liau gus. tačiau neblogas hutno-Į
sako: “Visai aišku, kad mu
žmoną Benesevičiutę aiškių dies priešų, nei provokatorių,
sų valstybės kūrėjai, steig
ristas. Girdamas republiko-;
žinių laiške nesą. Tačiau iš kurie vyktų jon, kaipo ‘investidami prezidento tarnybą,
nu partiją ir savo preziden-'
visko esą galima spręsti, gatoriai.
nemanė drausti pareigūnui
i avimo “rekordą,” jis perei-;
kad jeigu jiedu da nėra “lik
"Lietuvos
darbo žmonės tą sąvaitę pareiškė, kad i
būti perrinktam visuomenės
viduoti," rai jau veikiausia stropiai kuriasi naują gyveni
pageidavimu. Nors bendrai
“Rooseveltas sukėlė bankų j
įtraukti i “kontrevoliucio- mą. Apsivalę nuo dvarponių ir
galėtų būti nepageidauja
nieiių" sąrašą, nes nieko kapitalistų, jie nenori matyt paniką.”
mas prezidento kandidata
Kaip
visiems
yra
žinoma,
!
apie juodu negirdėt nei Ru kapitalistų agentų, atvykusių
vimas
trečią kartą iš eilės,
Amerikos bankai pradėjo
sijoj. nei Amerikoj,
iš Amerikos smetonlaižiškų griūti Hooveriui ir republi
bet kartais gali būti neiš
Taigi nenuostabu, kad A- ‘socialistiškų’ pažiūrų.“
mintinga ir net nesaugu ša
konų partijai šeimininkau
merikos komunistai, kurie
linti išmėgintas ir patvirtin
jant.
Kai
1933
metais
RooMatote, kaip nusigando
kitiems Rusijos komunizmą
tas
valstybės vadas vien tik
išdavikai.
kad seveltas
.
. užėmė
.
, -prezidento
taip giria, patys Rusijos bi Lietuvos
į tam, kad užleistų vietą nau
. J81 Jauv beveik visi
josi kaip velnias kryžiaus. amerikiečiai nepatirtų teisy- '
jam žmogui. Veterano pre
ir
be__________ bės apie dabartinę padėtį bankai buvo užsidarę i
zidento keitimas nepatyru
NETYČIOM PASAKĖ
Lietuvoje.
veik visi biednų žmonių pisiu
ir palyginti nežinomu
TFISYRE
O jeigu tenai butu taip n,^ai žuvę.
j kandidatu, nora šis ir kažin
gerai, kaip jie skelbia, tai
Rooseveltas bankų pani, kiek gabus butų, Pasaulinio
Okupavusi Lietuvos res- kodėl jie turėtų taip bijotis ką tuojaus sustabdė u* nuo
i Karo sūkuryje butų nereikapubliką, Maskva tuojau pa- amerikiečių komisijos?
to laiko da niekas negirdė
i lingas ir nepaprastas rizi
Bet kilusi jų tarpe panika I?’ ka<\ ^utų užsidaręs nors
si! upir.o pakinkyti i savo
ka?, kurio turėtų vengti sąpropagandos vežimą jos ra kaip tik ir parodo, kad visa vienas bankas,
įmoningi
balsuotojai. Jokia
Taigi,
kaltindamas
Roo

šyt*.jus. Pagyrė juo?, kad jų propaganda apie Lietu
i Amerikos tradicija neverčia
jie esą “tikri genijai; ’ kad vos žmonių “džiaugsmą” y- seveltą dėl bankų panikos
piliečius taip rizikuoti.”
dabar jų raštus galėsią skai ra grynas melas ir apga sukėlimo, Hooveris krečia
I
Taigi, visos kalbos apie
juokus.
tyt milionai Rusijos gyven vystė.
s
galimą
diktatūrą Amerikoje
tojų: kad jie pagarsėsią po
bAVATKV GADZINKOS ir kitos
RYMAS.
Romana?.
Ta
knypa
yra
ir
prieš
trečią terminą yra
linksmos dainos. Apart
rt juokingu "Da
visą Sovietąją—ir to užteko.
versta j visas kalbas, todėl kad yra vatkų Oadzinkos”' telpa 30 įvairių
tik agitacija. Reikia tikėtis,
Suvargę Lietuvos rašytojė gražiai aprašyta apie Rymų. Lietu juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt.
Į
kad nerimta agitacija nepa
Daugelis
iš
dainų
tinka
juokingoms
viškas
vertimas
yra
lengvas
ir
gra

liai tuoj šitai•1*1
pagundai• pasi
deklamacijoms, ovrnvaa
šešta pagerinta
•
ZUB.
fus. Veliji
Chicago, III? 1009, pusi.
puM. 432.
ucMaiiK'.ijvHio,
veiks Amerikos piliečių lie
davė. Berniokai, kūne pir- Drūtai apdaryta ....................... S2.50 ; laida, 4? nusl.................................. 10c
židento linkimai nebuvo to-Kitąsyk Vytautas Didysis kie svarbus, kaip šiais nebuvo sukaręs Lietuvos imperi- ramiais laikais, kuomet Ają, kurios sienos ėjo nuo Balti-, merikos žemynų lytuose ir
jos iki Juodųjų jūrių. Bet Pa- ! vakaruose jau kelinti metai
leckis padarė tai. ko nei Vy- liepsnoja atkaklus karas,
tautas Didysis neįstengė. Jo nuslinkęs jau į tris žemynus,
didžioji tėvynė’ eina nuo Bal-'jau ir amerikiečiai gyvena
tijos jūrių iki Ramiojo vande-:karo akyvaizdoje ir tarp dinyno...
dėlių pavojų. Plinta nuomo-Tiesa, tarp Justo Paleckio nė, kad nuo busimojo J. A.
ir Vytauto Didžiojo yra šioks; Valstijų prezidento
dautoks skirtumas. Vytauto Di-ogiausia pareis Amerikos sudžiojo įsakymų klausydavo laikymas nuo karo arba įvėMaskva. Tuo tarpu, kai Justas limas į ginkluotą ginčą dėl
Paleckis... klauso Maskvos įsa-į viešosios ideologijos ir busikymu."
mos viso pasaulio santvark’it«in nuaulrinc
kos- JeUu jau ir kariaujam
vra paprastas Marinos na- ^os vaW»^ labai rūpinasi
papra
A
- - Amerikos prezidento rinkistumdėlis.
mais. tai tas tuo labiau turi
įupėti šio krašto piliečiams,
JAU “APSIČYSTIJO.”
kulių miniose yra keli šim“Keleivy” buvo savo lai- tai tūkstančių lietuvių. Tad
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

PITTSBURGBI8KO8 PASTABOS.

Apsauga Nuo Tankų

KAS NIUO NKVBUIA

IO NUKAS UniKlA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

riąs
Lietuvos okupacijai,
*
filll
Dar SLA reikalais.
! pinigų. Apyvarta daroma
greičiausiai bus išlaužti iš
!
šimtais tūkstančių dolerių.
Gal nebūtų reikalo orgaTeko anądien
skaityti piršto, arba iš atbulos pusės
nizacijos reikalais rašyti pa- i Tie kliubai laisnių neturi,
“Laisvėj” taip vadinamus visas dalykas aiškinamas.
Tiek komunistai, tiek Jur- į
šalinėj spaudoj, o gal tai ii nes valstijos įstatymas tokių
“laiškus iš Lietuvos.” Iš tu
labai svarbu, nes Susi vieni- biznių neleidžia. Tačiau t Įė
laiškų tenka sužinoti, kad gelionis yra savos rūšies į
jimo
Lietuvių Amerikoj rei- ^as *ia valoma su *ento zi• *»
veidmainiai.
Prisiminkim •
Stalino raudonoji armija at praeitą
SLA seimą: visi de- {
kalus seka labai plati musų ma jau per eilę metų. Bet
nešė Lietuvai netik visokios
matė, kokia nuoširdi
visuomenė ir plačiai apie tai kaip ateina rinkimai, tai ir
“laisvės” ir “laimės,” bet,.legatai
T
;Į
padarė Lietuvą tokia “dide- buvo bičiulyste tarpe Jurge- Į
kalba. Mes vis kreipiamės i tie dalykai lieka iškeliami
le.” kad jos sienos siekia! honio ir komunistų. Nors;
pašalinę spaudą kada jieš- viešumon. Šerifo oponentai
nuo Palangos iki Vladivos-' J?u tuonlet Stalino raudonokome naujų narių, kada ren iškėlė ir šitą šmugeli. Kilo
toko." kur “Stalino saulė
buvo okupavus
giam piknikus ir kitokias nemažas skandalas ir kliu
užteka ir nusileidžia.”
U«‘uvį
P- Juigehoms
pramogas, todėl gali but bai likos laikinai uždaryti
Mes girdėdavom anglus fSj1?’ ka<^
, svarbu ir apie kitą veiklą (kol rinkimai pereis). Butų
daug geriau ir daug ma
didžiuojantis, kad Anglijos lkri taikos salininkai ir la’ pranešti.
Imperijoj saulė niekados
««? ?™one®- 0 klek k°j
Prieš SLA seimą, įvykusį žiau skandalų, jeigu tokie
i pereitą birželio mėnesį, bu- kliubai butų legališkai už
nenusileidžia. Taigi anglų munistai prakaitavo SLA
seime dėl Jurgelionio išrin-'
. vo kilę labai daug piktumų, laikomi. Visi žino, kad loši
“bendra tėvynė” vistik yra
įvairių šmeižtų vienas prieš mo negalima sulaikyti, ne
didesnė negu Stalino kara- kimo, ir kaip gražiai jie čiul
bėjo apie Jurgelionio genij kitą. kaip partyvinių taip ir žiūrint kaip įstatymas drau
lystė.
asmeniškų. Bet tai buvo stų. Juk ir prohibicijos Įsta
Tačiau visa nelaimė su jališkumą. Jie statė jį di*
; prieš rinkimus, kuomet ivai- tymo nebuvo galima išlaiky
tais “Laisvės” skelbiamais džiausiu “socialistų maši- i
neva iš Lietuvos laiškais yra P.os kankiniu. Bet sugrįžęs,
; rios grupės norėjo savo kan- ti. Jeigu tokie kliubai butų
'Wta, kad tie laiškai, matyt, y- ls_?eimo
pamatęs iš kur ■
: didatus pravesti. Vieni varė valdžios prižiūrimi, tai butų
ra Stalino agitatorių rašomi i V£J<S P.ucla ^el Lietuvos.
• švarią agitaciją, o kiti pur ir teisingiau vedami.
ir tais laiškais norima užka- okupacijos, Jurgelionis per-1
viną: bet visa tai butų gali
OŠ
Agituoja už Stalino
riauii Amerikos lietuvius "““"e
nusista ymą linma pamiršti ir stoti kon
“tvarka.
s ”
Stalino imperijai garbint.
kui komunistų.^prakeikę sastruktyvaus
organizacijos
Bet ta agitacija labai žio-į™ buvusius bičiulius li įsvaj darbo dirbti, jeigu niekas
Musų kolonijoj komunis
O
ko^suirutės daugiau nekeltų.
tų agitatoriai stipriai agituo
pia, nes tie patys sakiniai!
Šis vaizdelis parodo karo frontą Afrikoje. Anglai pristatė šitokių kūgių iš cemento visu
yra kartojami beveik visuo munistai už tai atsilyginda
Bet štai, pačiam centre ja už Stalino “tvarką" Lie
Egipto pasieniu, kad italų tankai negalėtų pravažiuoti.
mi
prilygino
jį
prie
“
šuns
se laiškuose. Rodos, turėtų
vėl pradėta rytulį sukti ir tuvoje. Tačiau, jie patys bi
uodegos.
dasiprotėti ir akla Stalino
smalą vilti. Po Pild. Taiy- josi ten važiuoti. Teko su
HARTFORD, CONN.
Visų didžiųjų lietuviškų sve
kius,
draugei
L.
Stilsonaitei
SLA
seime
komunistai
rė

davatka, kad tai ne pačių
bos suvažiavimo organo re vienu karatu komunistu pa
mė Jurgelionį ne dėl kokio tainių durys Pittsburghe ko
i
vadovaujant
Po
koncerto
Iškilmingas naujos svetai
žmonių rašyti laiškai.
daktorius p. Jurgelionis pra sikalbėti. ir štai ką jis pasa
munistams uždarytos.
buvo
šokiai.
Užkandžių
ir
ten
žmoniškumo
principo
ir
nės atidarymas.
Tačiau Amerikos lietuviai
dėjo rašyti, kad vienas at kė. Sako, dabar važiuoti i
gėrimų
buvo
iki
valios.
ne
iš
meilės
dėl
skriaudžia„
. .
..
Ne vien tik LMD šitaip
netik nebus sužavėti tuo
važiavo susiraukęs, antras Lietuvą, tai tikras pavojus.
Po
------|—F . —- visai
.
nuccu.iv
r
ivo
U daugelio
t
* nenuilstančio
•.
Renginio Komisij a.
mo
žmogaus
ne.
Konusistatė
prieš
Stalino
bur“tėvynės didumu.” bet dar
perdaug užsimąstęs, na ir Užklausus, kodėl jis taip
munistai
tikėjosi,
kad
Jurdingierius.
bet
ir
kitose
liey
ar
r°
*?etų,
Amenkos
Lie-;
uqm tain sau nupiešė visu Pild. mano,
mano, jis
jis man
man atsake:
atsakė: "Mes
“Mes
daugiau smerks raudonojo
geltoniui laimėjus rinkimus, tuvių organizacijose jie nei^uvl?1?12ieC1^ Nepngulmmįį
l
Tai-vbo® nariu foto«rafiias Staliną mylime, bet nepasidiktatoriaus pasimojimą su jie galės irgi šitą laimėti. geri?u ja^iasi. J
J
Į gąs kliubas pagaliau nusi- Rengimo Komisija norajo,
tikim, nes nežinome, ka jis
naikinti Lietuvą.
Reikia pasakyti, kad p. Ma- S Pavvzdžiui Lietuviu Pi-! Pirko nuosav3 namą, kun kad sis pranešimas tilptų na.ciau.ia ba\o nupiešta.
p. J. K. Mažukna, SLA vice mano.
Jau pataria atsižadėti Lietu žukna seime dėl kokių ten liečiu Draugi ios svetainės I dabar tik ką užbaigė remon- pnes svetainės atidaiymą,
Reiškia, jie bijosi, kad
priežasčių irgi buvo pasisa- komunistai taip pat negali! tuoti. Hartfordo lietuvių ko- nes toms iškilmėms buvo prezidentas. Ir tai tik todėl, parvažiavę į Lietuvą nepa
vos vėliavos ir himno.
kęs už Jurgelionį, o šis ii gauti jokiems savo parengi-^OI?Da ,^uvo atsilikus šiuo padėtas busimas laikas. Bet kad Mažukna nenori pagal
Dar nesam pamiršę kaip
Jurgelionio muziką šokti. pultų į slastus už bent koki
musų komunaciai giedoda jam dabar “atsimoka” už įįams. Lietuvos Sūnų Drau- > žvilgsniu, nuo kitų miestų, pranešimas pasiekė mus per Pagal Jurgelionio
gaidą prasitarimą. Mat. sako. kad
vo Lietuvos himną ir dangs- suteiktą paramą.
tuoj pradėjo birbinti ir tau dabar kalėjimai tušti, tai
Ne
kitokiais
tydavosi Lietuvos vėliava,
tininku spauda. Mat, vis greitu laiku vėl turės būti
munistai
ir
Mažukną
gina
vo
svetainės.
.
_
kad pasirodžius gerais lietu
randa progos Susivienijimui pripildyti. (.Tau ir dabai jie
teikdami
Reiškia,
Pittsburgho lie- miest^ to nebuvo. Apie trys
,
......
pripildyti.—Red.)
viais. Dabar gi tie veidmaL nuo tautininkų,
MONTREAL, KANADA, pakenkti.
niai savo “Laisvėje” jau pa jam meškos patarnavimą, tuviai* *tinkamar~“ivertina”i metai atgal šis klausimas ki,...
j Dabar jau ir musu koloSLA 136 ir 362 kuopos
taria savo skaitytojams mes Jie tikisi, kad Mažuknos in- tuos Lietuvos išdavikus ir; ° musV kliube ir, išdiskusa- Automobilis užmušė Anta- 'nijos “garsioji” SLA 14 kp.
į vus šį dalyką, nariai vienti į sąšlavvną Lietuvos tri cidentu jiems pavyks šukei- šalina juos iš savo tarpo.
ną Tamošauską.
, išdrožė
savo rezoliuciją rengiasi suruošti vakarą i• balsiai nutarė, kad kliubas
spalve vėliavą kaip “Smeto- ti SLA suirutę. Mažukna.
Rugsėjo 1 dieną, devintą prieš brolį Mažukną. Rezo- vesdinti naujiems nariams,
Komisaras
iš
Chicagos.
pirktų namą. nes jis reika
nos ir kunigų padarą.” O jei jis gerbia save ir savo orvalandą vakaro, automobi- liucija tilpo “Tėvynės*’ spa kurie prisirašė per Antrą
lingas
musų
pačių
naudai.
ganizaciją,
neturėtų
prie
to
kaslink Lietuvos himno, tai
Jau kelinta sąvaitė kaip
lis čia užmušė Antaną Ta- lio 11 dienos laidoje. Ją pa- Pažangos Vajų. Komisija
Buvo išrinkta komisija mošauską. Velionis
“Laisvė” pripažįsta, kad jis dasileisti.
iš Chicagos yra atsiųstas į
.
—__ g-pasivadinę
—__ .____ r ~~
_ - —lietu__— mano, kad tai bus labai šaubuvo __
sirašo
geri
Senas Pittsburghietis. Pittsburghą specijalus
reikalu
neturįs nieko bendra nei su
, j ko- šiuo
•
. .
. rūpintis, kuri vjenas jg vargingiausia Mon- vių tautos sargai. Well, kaip nūs parengimas. Laikas dar
Smetona, nei su kunigais,
misaras F. Abekas kad su-j ir nupirko stubą su plecium treale gyvenančių lietuviu, ten nebutu su pasirašiusiais nenustatytas, bet bus ne įlPITTSBURGH,
PA.
tai dar nebūtų didelės nuo
stipnntų Pittsburgho stalui- į svetainės pastatymui. Bet Vienuolika metų jau vaikš- ir rezoliucijos gamintojais, gai laukus.
Kpf i; d^l
finansn stnkns
i _.i_
m ________
................ _ j___ a:
----------cų nimiinhięia
nupuolusią dvasia
dvasią. Bet
dėl finansų
stokos nainns
naujos čiojo »be darbo.
dėmės jį giedoti; bet kadan Lietuvių Mokslo Draugija r»n
Taupmenų bet __
ar išmintinga
yra daryti
Nekurie
clevelandiečiai
gi jis jau neturįs jokios reik neduos komunistams salės. išrodo, kad ir tovariščiui svetainės statymas buvo vil- iš seniau neturėjo ir pašai* tokius pasiūlymus, kad Marengiasi
važiuoti
Į Pittsbur
Abekui
nelabai
pavyks
savo
i
kinamas.
Komisija
tačiau
šmės. tai nesą reikalo ir gie
Spalių 13 d. įvyko LDM
pos negaudavo. Jis buvo pa- žukna butu prašalintas ne
nesėdėjo rankas susidėjus. imtas į pereitą didijį kaią. iš tik iš Tarybos, bet ir iš Susi ghą spalio (ar ne lapkričio?
doti.
mėnesinis susirinkimas — parapijonus sudrutinti.
Tačiau “L.” redaktorius pirmas po vasarinių atosto
: Ji vaikščiojo ir žiūrinėjo, ar kurio gryžo silpna sveikata vienijimo? Jie sako, kad —Red.) 20 d. Mat, ten SLA
nesuras
kur tinkamesnės ir nenormaliai veikiančiu “penktos kolonos” žmogui apskritis rengia šaunų ban
vis dar nedrįsta atvirai pa gų. Narių dalyvavo apie A. Vasiliausko koncertas
pavyko neblogai.
sakyti. kad vietoj “Lietuva, 100. (Vasaros metu susirin
vietos. Ir surado gražų dide- nrnt„
neturi būti vietos Susivieni kietą.
Spalių
13
d.
Lietuvių
Pilį
namą.
kuris
mums
kaip
tik
1
.
.
....
..
tėvynė musų,” mes dabar kimų nelaikoma; viena val
jime. Čia jau. broliai, kalbaPaskutiniuoju laiku velio,
plačiau necu ir fe
Piliečių biuras praneša,
turėtume giedoti: “Bože, dyba tvarko draugijos rei liečiu svetainėje Pittsbur- tinkamas, ir už prieinama
gho Jaunieji Lietuviai buvo kainą. Tuojaus buvo suderalė valdžia apie tokius kad labai daug ateivių pra
Staliną cbrani.” Išniekinęs kalus.)
surengę koncertą Aleksand- šauktas susirinkimas ir na- Mjknas. Draugai Miknai lai
dėjo imtis pilietiškas popieLietuvos himną ir vėliavą,
reikalus kalba
Į šį susirinkimą atėjo ir mi Variliauskui iš Brookly- riai nutarė, kad valdyba neJ!
ne
dėl
to,
kad
jis
butų
ras. Sako, ateina tokių, ku
tas veidmainys pataria savo komunistai susiorganizavę.
aismese saunua ones no- -Programoj dalyvavo ir atidėliojant tą namą nu- J‘emt
.Parbl.nin.* | Federalė valdžia zmo- rie Amerikoj išgyveno po
parapijonams vartoti Ame jie
Jie atsinešė skundą prieš
gaus neprikabina prie "įlen
la'k“ ‘>k »
rikos vėliavą. Bet jei. tik A- draugijos valdybą kfd ji "«?“>»* jaunuolių meninės pirktų, kas ir buvo padaryktos kolonos” kol žmogus 50 metų ir dar pirmu kartu
nedavusi
svetainės
komuniss
P
e
^
os
Bet
namas
reikėjo
re-lodino,
kaip
netunnų
kui
merika susilauktų Lietuvos ^pr^l^ km St^
i nėra prieš valstybę nusikal- bando popieras gauti. Mat.
Apie dainininką Vaši-montuoti.
! pasidėti žmogų,
likimo, tai tokie Bimbos,
i tęs. kol nėra tikrų įrodymų. suregistravimas paskatino.
Nieko nelaukiant buvo
Antanas
Tamošauskas Tokie pareiškimai,
Mizarai ir kiti Stalino bur- ium turėio būti komisaras Rauską reikia pasakyti, kad
tokie
J*83’ savo užduotį atliko la- imtasi darbo. Kliubas krei- buvo nevedęs ir turėjo jau priekaištai nekuriems gali
Spalio 20 dieną “Dirva”
dingieriai tuojau spiautų ir F. Abekas.
buvo
surengusi savo jubilie
Pradėjus skundą svarsty- bai ?erai- Vietiniai irgi pa- pėsi į narius, kad kas gali 50 metu amžiaus. Jis buvo labai
į Amerikos vėliavą.
sunkiai
atsiliepti.
Komunaciški veidmainiai ti komunistai piktai smerkė sirodė gerai, išskyrus “Me- aukotų arba paskolintų pi- kilęs iš Žemaitijos, Kretin- Kuopos, kurios fabrikuoja jinį paminėjimą. Publikos
dangstosi Amerikos vėliava draugijos valdybą dėl jo« džiotojus,” vienveiksmę ko- nigų tam darbui. Daugumas gOs apskričio, Kartinos vals- , tokias rezoliucijas, turėtų atsilankė nedaugiausia.
Jonas Jarus.
tik iš bėdos, kad išsaugojus “diktatoriško” ' nasieleimo. mediją, kurioje nesimatė jo- narių gana gražiai kliubui čiaus. Gaudučių kaimo.
' gana rimtai pagalvoti. Butu
Iš
antros
nusės
tarė
no
kekios
prasmės.
Publikos
buvo
pagelbėjo
savo
darbu
ir
pi'
savo kailį nuo Amerikos lie
tuvių.
liatą
Kaip lietuviai mokinami
garbinti Satlino imperiją.

J. Virbickas, užsistodami
už valdybą. Tuomet komu- P
nistų skundas
pastatytas ll"?“ ."'l
.A1’
taiik„ kapinėse, su bažnytibalsavimui. Balsavimo pa- Paėjimas “Semi For- zesne ir vėliaus tikimasi į.P
■
Tautininkų spauda pra sėkmės buvo tokios tad
£±Sėjm« iMdtu’Su^ HartfoSTe’
Teh™i“
teu- Antanai,
dėjo pulti SLA vice prezi netik komunistų skundas mačiusios iokj pažymėjimą, ir Kitų SKynų. nartioiaie , ncv
iuodoii
JB?M
dentą J. K. Mažukną, o ko buvo atmestas visais bai- suprato, kad reikia būti ajH mat turėtų būti dėkingi kl>«-£meiė'
munistų laikraščiai pradėjo sais prie 7 komunistų bai- sirengus “evening dressem bieciams ir komisijai uz jsijį ginti. Bet jų užsistojimas sus, bet tokia pat balsų di- ir
į kon®?rt«ejtlgijimą šio namo.
KLAIDOS ATITAISYMAS
už jį yra tikrai meškos pa džiuma buvo aigirtu valdy
Tačiau daugelis PittsburKadangi
ramontayimo
“
tarnavimas p. Mažuknai, ir hna nutarimas imdinili k. Km> publikos nepaisė to darbas jau yra užbaigtas,
Keleivio 42-ram numei^^,, rej£tavl)no tal ^^6 d. kliubas ture-; iy tilpo iš Akrono, Ohio, koaš bijau, kad komunistų pa ^ numnmas neaimtt
rama gali suklaidinti nevie ryėioms dar padarytas mS- " ėjo paprastom drapanom, jo iškilmingų namo atidary-1 respondencija^ kurioj yn
nu gerą Mažuknos draugą. rimas vi««i« halsais nrieš!
Po koncerto buvo šokiai, mą. Atidarymas buvo su minima “S, Noreikiene. IsJi yra jam pavojingesnė, ne 7 komunistus, kad neįsileisti , Buvo atepauzdinta ir va- koncertu
ir prakalbomis, ^tikrųjųgi turėjo but: S. Norgu tautininkų puolimas.
i svetaine iokiu komunistu karo programa darkyta lie- Kalbėjo miesto majoras ir taene.
Tame tautininkų puoli įarengimV nepaisant S Wvių kalba, w Pittsburgho kiti. Koncertinų dali išpildė! šiuo paaiškinimu tų klai
me ir komunistų gynime kiais vardais jie nesidangs- Jauniesiems betonams gar- trys chorai, šv. Cecilijos j dų atitaisom.
pats p. Mažukna turėtų pa
bės tikrai nepadare. Galbūt, choras, Lietuvių
radio chovių rac
imti žodį ir atvirai pasisaky ^iiškia, komunistams bu- kad tai ne draugijos kaltė, ras iš New Britamo, Laisvės PER MENESI ANGLAI
GAUNA AMERIKOJ
ti kur jisai stovi. Tuo jis pa vo suduotas toks smūgis, ko bet programos tvarkytojo, choras ir Laisvės stygų or500 ORLAIVIU
darytų galą visiems tiems kio jie visai nesitikėjo. Rei kuris, matyt, menkai nusi- kestra. Solo dainavo panegandams
ir
prasimany kia tik pasveikinti LMD, mano apie lietuvių kalbą, o lės Risamavičiutė iš WaterAnglijos radijas pereitą
mams. Visi žinome, kad Ma kad ji atsikratė tų lietuvi*- kitų nepasiklausė ir davė būrio, Z. Griskiutė, V. Kau sąvaitę paskelbė, kad Jung
žukna nebuvo ir nėra Stali kai
kalbančių
burlioką. programą spausdinti kokiai nietytė ir M. Kripas. Lyrai- tinės Valstijos dabar pristano garbintojas, ir visi tie Jiems neturėtų būti vietos nors svetimtaučių spaus- čių šokėjų grupė iš Brook- tančios Anglijos armijai po
gandai, buk Mažukna pritaRetuvių jau senat
tuvei.
Korespondentas, lyno pašoko lietuviškus šo- 500 orlaivių kas mėnesį.

Meškiikas

paSLA ▼ice-

redaktorius tokius šmeižtus

s “•

leidžia? Ir kas cero gali but Y™ T®'7?? «a reneia pra
kalbas Lietuvos klausimu,
iš to organizacijai? '
kaIhas
Dabar
mes nradėinmp Kalbės Lietuvos konsulas
D
nadejome p. Daužvardis.
“Aušrom”
naują vajų. Pradėioni jieš choras dainuos. Visa tai bus
koti naujų nariu. Naujiems St. Agnės salėj. Grace ir
prospektams reikia parodyti
Dundas gatvių kertėj.
ir duoti pasiskaityti organa.
...
K L T. Valdyba.
O žmogus šmeižtų l>a;iskaiSjeJ‘,U„^lS"i i™ k'Mano
Montreal, Kanada. - Laj>aPle organizacija.
Mano kričio 3 d. čia kalbės apie
manymu, tokie dalykai turė Lietuvos reikalus konsulas
tų arba apsistoti, arba jiems p. Daužvardis.
Prakalbi]
kelias turėtų būti užkirstas. vieta praneš vietos lietuviai.
Kitaip Susivienijimui nebus
K. L. T. Valdyba.
geros ateities.
Rochester N. Y.—LietuPolitiškas skandalas.
vos Sūnų ir Dukterų D-ja
Cievelando priemiestyje čia rengia vakarienę su šorandasi tiys kliubai, kuriuo- ^ia18 lapkričio
lietinių
se eina atviras gembleriavi- saleJ~
Mr* v- Žitkus.
mas. Ten \Ta pristatyta įvai- Lynam',
ir kaip nuo jų
rių piniginių mašinų ir šiaip '”1'
n-ras f. .Mateiajn« Antir paderinta laida.
visokiais budais lošiama iš Kr!neriiarėta
p25«

KELEIVIS,

KA KIEKVIENAS LIETUVIS TURI ATSI
MINi PRIEŠ ŠIUOS RINKIMUS?
Prieš linkimu

vizos par- tukst. išeinamųjų vietų (toi-

tijes siūlosi vadovauti mil- lėtų) ir 6,000 išmatų pudy,

.

Tiems vįsįems darbams

SO.

44. — Spalio 30 d^ 1940 au

BOSTON.

tuose Rūmuose Galingo ir | Tampri
turtingiausio krašto vadas

Fi«fcą

KAS DARYTI NELEGALIAI ĮVA
ŽIAVUSIEMS ATEIVIAMS? *

demokratas viešai sustipti*
Per rugsėjo mėnesį ši ša
no lietuvių tautos viltį greit lis pardavė užsieniui įvairių
p
atgauti laisvę, dėl kurios lie gaminių už $295.000,000, o
tuviai daug kruvinų aukų pirko iš užsienio už $195,- Jiems pavojus registruotis ir Į liu budu. Ir tas reikia padaj padėjo ir amžius kovojo ir' 000,000. Vadinas, per vieną
pavojus nesiregistruoti.
ryti tuoiaus, nelaukiant nei
blogiau ir turtuoliams, nors'kovos. Aišku, kad lietu mėnesį uždirbta iš užsienio
Jungtinių Valstijų Kon-*?d
jie ir apdėti didesniais mo- viams labai brangi ir mięla prekybos $100.000,000.
gresas šįmet yra išleidęs ne- (“P“
nū
kesėiais. šiandien žmogus tokia demokratų vyriausy
piliečių registracijos įstatyužsiregistruoti,
bės politika, kurią turime
VVashingtono pranešimu, ma karo nnemone valstybės Išvaziu°Jant 1 uzsien} pnes
uoliai remti.
federalinės rezervo* ban
Važiuoti ir sugrįžti legaVisuomenė negali aps kuose dabartiniu laiku guli “penktos kolonos.” Iki šiol
oan. a e laip, Kaip repuDii vilti tokia valdžia, kurią jau $6.940,000,000 nenaudoja
ateiviai čia gyveno sau ra
konams valdant
liu budu nėra taip sunku,
dukart statė ir perrinko. mų pinigų.
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Visai aišku, kad Roosevelto
gumui.
Bostone tokio patarvaldžia be stambių išlaidų visuomenė, matydama dide- darbams kontraktų už $3.- naciai ir Rusijos bolševikai
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registruoti8 ne-

landų per menes} ir uzairodavo nuo 31 ligi 95 dolerių
(vidutiniškai po 54 dol.)
mėnesiui. Tie viešieji darbai
suteikė paramos buvusiems
bedarbiams po sunkios dė
prasijos ir padarė didelės negalėjo krašto išvesti iš de-i liūs Roosevelto ir kitų de- 048,061.000. Tai yra 36 im Dradėio vrobti viena valstv- navlmo galima gauti Iminaudos visam kraštui.
presijos ir nušluostyti ašaras; mokratų nuopelnus ir stove- licnai dolerių daugiau, negu IXJkitC &• 'kaFpariroSė S™*?8 jf Natureli~
Demokratams pradėjus alkanam varguoliui. Demo- j dama tarp karo pavojų, pa- pernai per ištisus metus,
kaatiems
užpuolikams
dau- ; rij°s 1,l“^aose
kuns- ^State
an^a House,
v a s”
ji giausia
padeda
tose valstyvaldyti, bizniai po vnsą tos- kratų
___ , valdžia,
_______ _________________________
____ savo
tiesė kelius,'norės keisti patyrusią
pereitą į bėse apsigyvenę nacizmo ir
Z>'miai padidėjo jr kas- tiltus, vandentiekį, statė mo-i valdžią į naujokus, Ameri-!
Egipto pasieny
"įy.
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.
met,Pagyyedav?:
kvklas. aerodromus, sporto, ka gali greit susilaukti Fran-; sąvaitę įvyko anglų ssusirė- i bolševizmo šalininkai, sudaChicagoje šituo lupinasi
nnViin
n mins
anksmmi aikštes, tvenkinius, elektros;cuzijos likimo.
— Rooseveitas minias su italais. Italai pasi- ' rydami “penktąsias kolo- orBa*llza^j^ vardu ImmiPakl^ m
^°
nuo®; auksclau
P.e^V.19
1
s nH°" stotis ir pasodino apie du gali dar kelis kartus kandi-: traukė palikdami 450 už- nas ” tai Amerikoie kilo ^rants Protective League.
17 nuos.‘: bilionus medžių. Nuo 1933j datuoti — tas nesvarbu ii muštų ir sužeistų. Anglų pu baimė kad i • čia gali būt
~
abeJ°nės’
ir kituose
1937. 6 metų išleista 818,233.000,-; nebaisu, jeigu jis yra tinka- sėj nuostolių nebuvę.
tą iš didžiausios depresijos į
16 nuos.
tokiu gaivalu
Todėl Kon- miestuose panašių įstaigų,
grest k nutarė «ureXtn£- Reikia tik
šunadv°gerbūvi. Atsidėkodama už puoš. ,1938,-o nuos., 18o9 000 šiems reikalams (milio-! mas, išmintingas vadas, ga
rai, visuomenė 1936 m. paausčiau negu pra- naisi:
ši panedėlį Buchareste S“nę'jSus“^; S Š
krašto
apsaugai bus valstybininkas ir var: eiškė jam visišką pasitikę- 9P513® paskutiniais metais 4,688. keliams ir gatvėms; guomenės globėjas.
susirinko fašistų konferen
: valdžiai žinoma, iš kur jie “ v is žmogaus nelaimės
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Amerikos vis u o m e n ė lais. Į tą kompaniją buvo į yra atvykę, kokioms cų-ganidentu. Padarykime tiumpą t° bendros pajamos padidė- nalizacijai i ooc
• m.°
džiaugiasi milžiniškais de- pakviesti ir Maskvos bolše ! zacijoms priklauso, ir tt.
lesiems trobe,
__ -___ vjo darot; apžvalgą.
Iki 26 gruodžio dienos Žiūrint ii Salies.
vikai.
Krašto pastatytas prezi- ai-ia aaa aaa
s
turi užsiregistruoti kiekvie
deniu. Rooseveitas su didele oanivba pakilo 64 nuoš. Į5IU\
“-uZklvei1’
ne visi dar įvykdyti,
“Laisvė” sako, kad demo
nas vyras ir moteris, kurie
Švedai rekvizavo 9 nor
išmintimi, sumanumu ir ne- aukščiaU. automobiliu gan.uo ^ Laukuose, miškuose, kasykį tik nėra šios šalies piliečiai. kratai New Yorko valstijoj
paprasta energija ėmėsi dar mvba pašoko net 187 nuoš.
civilinei avia- jose> dirbtuvėse, bizniuose ir vegų laivus, kurie nuo ba
Ateiviams, kur^ yra at- “bijosi” komunistų kandilandžio
mėnesio
stovėjo
regi: dėtų istorijoje refor- auĮ.^jau negu 1932 m Iš vi- S?1
įstaigose dirbantieji žmonė?
vykę į šią šąli legaliai ir ku- dato Browderio. nes jeigu
Švedijos uostuose. Švedai rie nepriklauso jokiai prieš- jis eis rinkimuosna, tai Roomu. kad depresija liktu išaSuS 85 ^Lt^lK^igi U
“ tOS
dabar gabena jais miško valstybinei organizacijai, ši seveltas galėsiąs būt “su
tremta, kad republikonų su „uol Nei patiį Willkio
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medžiagą Vokietijon, o iš
griautas gvvenimas butu atregistracija nėra pavojinga. muštas.” Ot. anot to dzūko,
statytas ir kad turtingąjįo"l939 jr
J^ė\S^toa^eLS; žmonės^rokšta. lfad tenai parsiveža žibalo.
Bet tiems, kurie yra įvažia yra kam svietas gubic!
šiame pasauly krašte nelik- mjau 13 md doleriu. Tau^d rie
didis vadas ^Rooseveitas su
Rugsėjo 25 naktį anglai vę čionai slapta ir gyvena
Komunistų balsai prezi
tų skurdo, nedarbo T. asanl tiniai bankai 1939 m. atga- z S
n®Pr^tekJlM demokratais
kongresma- bombardavo Berlyną jau nelegaliai, ji gali pridaryti
dento
rinkimuose gali reikšt
pakamės. Energingoji nauggg qoo 000 paskolų
L Demokratų va.- naįs gubernatoriais ir kt. 22-i u kartu. Tą pačią naktį daug nesmagumų, nes įsta
tik
tiek,
kiek uodo purkšteja demokratu valdžia pa- 1 <
palčių,. dzia cia tlk pasitarnavo vikUsto nraminm kolin
skelbė atkaklia kova Ss- kun?* Plrma bu™ laikomos suonienės reikalams.
vestų
piammtu keliu’ anglų orlaiviai uždegė Em- tymas reikalauja tokius de iėjimas į Atlanto okeaną.
kovą vis beveik žuvusios. O juk žmo- “—.........
kuriuo išvedė iš depresijos. deno uostą ir nuskandino portuoti. Taigi' registruotis
Ram kas buvo bloga. Štai.
nės paprastai neatmoka seKuriant geresnę Ameri-i Tad mielas lietuvi Ame- tenai 2 vokiečių laivu su jiems yra pavojinga. Bet i Ta pati bolševikų “Lais
kaip ta kova ėjo ir kieno nų skolų, jei biznis yra blo- ką, Rooseveltui teko tą A- rjkos ’ pilieti, atiduodamas prekėmis.
jiems taip, pat pavojinga ir1 vė” sako, kad New Yorke
n ūdai ji laimėta.
nesiregistruoti,
nes jeigu esą ruošiami “naciški rinki
gas...............
,
meriką rengti ir apsigyni-• saVO balsą lapkričio 5 d., atPacifiko
pakrašty
su

atsimenam,
juos sugaus, tai jie bus nu mai.” Kodėl “naciški”? Ogi
. .Gerai
T. .
,... kaip
Hooveno laikais ukinin- mui nuo didėjančių karo pa- dmink šiuo* visus faktu*
mz. Roovens ir republikonų kai buvo susmukę ir parduo- vojų. 1921 m. republikoniš- nasidarvk tvirta išvada ir streikavo 50 pakraščio gar bausti už nesiregistravimą todėl, kad demokratai sten
valdžia saitai žiurėjo 1 vi- davo savo gaminius tokia kas Kongresas pradėjo ma- na«irink atitinkama bal«a- laivių darbininkai. Sakoma, ir paskui jau tikrai bus de giasi išmesti komunistų kan
suomenės nelaimę, kuomet žema kaina, kokios nebuvo žinti kariuomenę nuo 256,- vimo lapeli kad tavo «ažin * kad šį streiką sukurstę ko portuoti.
didatus iš rinkimų.
munistai arba “penktoji ko
6.500 bankų sprogo ir istas2« metų. bet prie Roose- 835 vyry ligi 137,918. Mat,, b™u
Tai ką gi jiems dabar da
Bet jeigu taip butų, tai
kė m į.ijonus pinigų, kuriuos veko }iięO įgg€jbėti ir savo norėta
sumažinti turtuoPetras Jurs^a lona,” kuri yra įsisiurbusi į ryti?
Tipnm vra 4 ralimvhės • !<<Laisvė” turėtų džiaugtis,
beturčiai linkiai ir ilgai pajamas padidino net 80 liams mokesčiai! Demokra- --------- ———------------------ — jurininkų uniją.
yra 4 ga imyoes._ jjuk lygią} tokios rūšies rin1.
Užsiregistruoti
ne vė-ii kimus Lietuvoje padarė boltaupė, gagėdami sau gėrės- nuoš. Kui’ produktų išvežiotai per 7 metus: kariuome- Laisvamanybė paliuosuos dar
Italijos fašistų spauda
nio kąsnio ir patogumų, vi- mas j užsienius nepasiekda- nės išlaikymui išlaidas padi-! bininkus avo pragaro baimės. pradėjo rašyti, kad Ameri liau kaip 26 gruodžio S11 ševikai. Jie tenai neįleido į
as pasaulis negalėjo suras- vo, jen demokratų vyriausy- dino 60 nuoš.. o jos tiekimui o
— H kapitalizmo ka ruošiasi užpuolimo karui. riaukti, ką valdžia nutars su rinkimus nei vieno kandida■ jais daryti. Šis kelias lengti, kas tai Amerikai pasida- bė supirkdavo
perteklių 350 nuoš.; ginklams ir jų to- U
to iš kitų partijų. Ir “Lais
;
vas, bet ir pavojingas, nes
rė!
Naujasis prezidentas (nuo 1933
apje 225,000 bulinimui išleido pusketvirvės” vyrams tas baisiai pa
valdžia galės juos depor
Rooseveitas vienu savo pa- vagonų) ii’ išdalindavo var- to kaito daugiau negu repu
tiko! Jie net džiaugsmo mi
tuoti.
rašų sulaikė bankų žlugimą, guomenei. Vyriausybei pa- 'blikonai per 7 metus ir katingus rengė, net pasveiki
2. Tuojaus išvažiuoti iš
apsaugojo likusias ir naujas tiekus pigios elektros, dabar Į riškiems Įtvirtinimams du-;
nimo telegramas siuptė į
'Jungtinių Valstijų per Kažmonių sutaupąs ir grąžino jau ketvirta (1932 m. tik de- syk daugiau. Ligi RoosevelKauną. Tai kokio bieso jie
’nados ar Meksikos sieną ir dabar protestuoja, kuomet
pasitikėjimą bankais.
šimtą) dalis ūkininkų gauna to kariuomenė turėjo tik;
gauti tenai iš Amerikos kon
Pradėta kova su dulkių elektros ir gali plačiau nau-į 1,775 lėktuvus, o šįmet turi;
panašius rinkimus nori pa
sulato vizą sugrįžti į Jungti
audromis ir potvyniais, dėl dotis visokiais elektriniais 5,155 ir dar keliolika tuks-;
daryti New Yorko demo
nes Valstijas legaliai. Jei
kurių pirma nukentėdavo prietaisais. (Čia verta pri- tančių užsakyta, šiandien
kratai?
i
gavęs šitokią vizą žmogus
iabai daug žmonių. Tose sri- durt.kad VVillkie. kai}) elekt- Amerika neturi dviejų karo
: suspės sugrįžti da prieš 26
ty: e. kur audros siautė, pa- ros trusto galva, elekros at- laivynų dėl to, kad republiAmerikos kom u n i s t ų
i gruodžio, tuomet jis galės “Daily Worker” jau keli
scdir.ta 165 milionai me- piginimui yra baisiai prie- konai ji sumažino 237 lai
i užsiregistruoti jau kaip le
džių. Vienas gubernatorius šingas.—Red.)
vais! Ačiū demokratų pa-’
mėnesiai atgal buvo perves
galiai įvažiavęs ateivis ir
pasijuokė, kad toks projekSeniausi namai su lietu, stangoms, šiandien J. A. V.
tas trijų senmergių “nuosa
! deportavimo nereikės bijoti.
ta= yra tik bandymas plau- skurdo ir piktadarybės liz- turi 395 karo laivus, 138 sta-;
Saugumo rekordo ncperviišijamos jokia kita bankine syatevybėn,” kad valdžia neuž
ma, Mutual Savings Bankos yra gyvastingos svarbos ekono
kus želdinti ant plikės. Bet dais dabar yra griaunami ir to ir numatyta statyti dari
3. Nepiliečių Registraci darytų jo kartu su komunis
mijos gyvenimui ir gerovei ?«Iasrachosetts Valstijai. Kiekvie
21.000 ūkininkų ten šian- statomi naujoviški trobe- 200. kad butų iš viso 733. i
jos Įstatymas duoda valsty- tų partija. Dabar “Laisvė”
nam piliečiui jos teikia saugumą depositams jų uždarbiu ir
cit n džiaugiasi.
šiai su patogumais ir priei- Karo laivynas Hooveno lai-i
i bės gynėjui (Attomey Ge- paskelbė, kad ir jos “savi
sveiką, nebrangų būdų pirkimui arba perfinansavimui namo.
Po visą kraštą suorgani- narna nuoma. Vienos šeimos kais turėjo 1.066 lėktuvus,
i neral) valią suspenduoti ne- ninkė” esanti ne lietuvių ko
Bukit vienas iš tų tūkstančių, kurie užsipelnė patarnavimą
Mutual Savings Banko arčiausioj jums.
zuoti naudingi viešieji dar- namas jau nesunku ir darbi- šiandien turi 2,100, tiek pat;
piliečio deportavimą, jeigu munistų organizacija, bet
bai (WPAi. kur darbo gavo ninkui nusipirkti išmokėti- statoma ir dar užsakyta
jis yra vedęs legaliai čia gy kažin kokia Mary Sincus. ,
apie S miliionai bedarbių, nai.
; 1,800. Tad šiandien. Roosevenančią moterį, arba jeigu
Per pasaulinį karą komu
Šių milžiniškų darbų dėka,
Republikonų laikais buvo veltui vadovaujant 8-tus mejis turi jau čia gimusių vai
nistai lindo į “surpaipes,” o
r o vi ą kraštą nutiesta ar apie 15 mil. bedarbiu, iš ku- tus. Amerika jau gali rakų, kuriems butų sunku be
dabar jie lenda po moteriš
r.r.ai yta 458.000 mylių ii- rių dabar 9 mil. turi darbo, miai žiūrėti i savo ateitį irti-;
jo gyventi. Susindavęs to
kais sijonais. Tikri “revoliu
cio kelių ir gatvių ir 93,000 Prie
Roosevelto Įsteigta kėtis saugumo.
kio nepiliečio deportavimą,
cionieriai!”
i valstybės gynėjas privalo
tiltų:
Įrengta 197 nauji Darbo Santykių Valdyba
T^ipniu noKtikoie dem
Eks-kcmunista*.
'raportuoti apie tai Kongre
aerodremai ir juose pastaty- (NLRB) išsprendė jau 12.- v.Tia" .bė
laikori
Sios
ta 387 trobesiai: 3/2 aero- 309 darbo ginčus. Roosevel- b t- J.
ne<rikisti i kasui. Jeigu Kongresas tam ne ANGLAI ĮLEIDO HITLE
Pirma Mutual Savings Ban
Arti
žmonių turi
d cmr.i patobulinti: įrengta to reformos pagal įvestą soz2| cint v£s Arn ikom
pasipriešins. arba išsiskirs
RININKUI ŽYDIŠKO
ką Amerikoj įsteigta Bosto
virš du bilinnu dolerių depo500 pagalbinių aerodromų cialę apsaugą
apsaugoja
?3» raSis bet k^'
tys
šito klausimo visai ne
ne ISIS. Sumislyta visai
sitą šiose bankose šiandien.
KRAUJO.
ir nu lesta 400 mylių bėgimo daugiau kaip 28 milionus
n,™iSbacma
nauju bendru principu, ir yOperuojamos vientik deposi.
svarstęs, tuomet toks nepitaku lėktuvams; atnaujinta darbininkų nuo nedarbo. k,am gahmumui, jei k m
ta pareiškus gilų pasitikėji
torių naudai, uždarbiai mo
lielis pasilieka jau legalus Anglijos magazinas “Aero
mą Amerikos
gyvenime.
kami dividendais nuo sutau
jau
per
50,000,000
*
!
j
8in,i8
.
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a
!
’
ž
’
62.<»00 viešųjų trobesių (į- Dabai
;
ateivis.
Bet užsiregistruoti plane” paduoda šitpkią isto
pą
įimtai
tūkstančių
taupo
Šiandien 192 šių stiprių ban
nalėdų, taksų, vakacijų ir
skaitant 29.000 mokyklų t ir darbininkų gaus pašalpą se- ™
!°’
:
kų aptarnauja kiekvieną da
! jis privalo vistiek prieš 26 riją: šiomis dienomis vir
kitais aliutais.
lį sios valstijos.
pastatyt?. 23.000 nauių tro- natvėie. taip kad senatvė
.n^zJa^Ja
šum Londono buvo nušau
gnrodžio.
besių: Į:engta 1.300 naujų darosi jau nebaisi. Fabri- p.ek)ii’-aut.
į
4. Ateiviai, kurie įsigavo i tas žemėn vokiečių orlaivis.
paiku ir pagerinta 5,400 ki- kams uždrausta išnaudoti t’ketis, kad ta
L
; Jungtines Valstijas da prieš Lakūnas iššoko su parašiutu
‘
pasauly, kur svarbiausiu pai 1924 metų liepos 1 dien ir nusileido žemėn gyvas,
nėra deportuotini ir jie gali bet sunkiai sužeistas. Kol

venimą, b’emoRratų partija
gali vien tik rodyti visuomenei vaisius, kokių sušilaukerne. piez. Rooseveltui su
demokratišku Kongresu vaidant per paskutinius 7 metus. Tad įeikia tik prisiminti jų darbus ir nuopelnus.
F. D. Rooseveitas liks istoriais žmogus ir vienas iš
La.bingiausių didžiųjų 20-to
amžiaus Amerikos prezi. tik dėl .to,
centu jau vien
kad iis 1932 m. apsiėmė ii_
tiKiai sugebėjo išvesti**kraš-

ti

Kodėl Du iš Trijų Valstijos
Gyventojų Taupo Hatual
Savings Baakose

čių: Įrengia

ar patobulinta mas darbininkams nuo $72,12.500 žaidimo aikščių: nu- 000,000 prie Hooveno palrities a i? sr.taisvta 12.000 my- lo ligi $186,000,000 prie
liu vandentiekio vamzdžių Roosevelto. Streikai suma
li per 18.000 mylių vamz- žėjo pusiau. Demokratai sadžių lietaus vandeniui ir ne- vo reformomis ir įstatymais
švtjūmams nutekėti; nu-apsaugojo darbininko teises
sausinta 1,800,000 akrų pei- organizuotis, pakėlė jo gar
ki nų. kur uodai veisėsi; pa- bę ir sušvelnino jo santykius
statyta 4,000 atsargos tven-isu darbdaviais,
kinių ir 26,000 tvenkinių
Kai ūkininkas gali dauukio žemės sudrėkinimui; į- giau parduoti, o darbininį engia ar sutaisyta 500 ka- kas geriau dirbti, tai ir biznalizacijos centrų
1.200 nierius geriau jaučiasi. Ne-

i ii ii Litro n ricivi

tos priežastys bet
karui.

kokiam

Prez. Rooseveitas iabai
stengėsi pastoti kelią da
bartiniam didžiajam karui
ir Rusijos įsiveržimui į Šuo-;
miją. Jis ligi šiol nepripaži

no Sovietų pagrobimo Lie-į
tuvos, Latvijos ir Estijos.

Visi gerai žinome, kokiais
žodžiais Rooseveitas sura
mino Amerikos lietuvių at-J
stovus, kai jie lankėsi Bai-i

Mutual Savings Banką val

do Globėjai — vyrai pasižy
mėję apylinkėje, -kurie dirba
užlaikymui tos įstaigos visu
gerumu.

T»u|>., Ml Kur tunte:

šią tyme

Per paskutinius

10 metų,

Mutual Savings Bankos sutviiič morgičius dėl 75,000
Massachusetts piliečių nusi
pirkimui, perfinansavimui
artą
remontaviraui namų.

IH-pKltai

Apdrausti

ptiKti, Massaebusctls

legalizuotis be išvažiavimo 1 jį pristatė ligoninėn, nubėgo
ąr • •
•
!•
• •• J
«
•
••
• «w 0
užsienin. Legalizavęsi jie daug kraujo. Ligoninė; nu
gali tapti ir šios šalies pilie tarta įleisti jam svetimo
čiais. Jie gali registruotis be kraujo. Bet jis buvo šiurkš
jokios baimės.
tus nacis. Ruošianties dak
Iš to, kas aukščiau pasa- tarams prie operacijos, jis
! kyta, bus jau aišku, kad sun- visą laiką plūdo ir užgaulio
į kiausia padėtis yra tų. kurie jo anglus, nors ir pats neblo
i įvažiavo nelegaliai po 1924 gai vartojo anglų kalbą. Po
! metų 1 liepos ir neturi čia operacijos daktarai paguldė
gimusių vaikų arba legaliai jį lovon ir pasakė: “Tiki-

čia gyvenančios žmonos (ar
vyro). Tokiem nėra kitos išeities, kaip tik išvažiuoti per
sieną ir įvažiuoti atgal lega-

mes, kad dabar tamsta busi
mandagesnis, nes nacišką
tamstos kraują mes atskiedėm žydo krauju.”

Ne. 41.
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KELEIVIS, Sa BOSTON.

DAUGIAU PAAIŠKINIMŲ APIE
NEPILIEČIŲ REGISTRACIJĄ.

! Čekoslovakijos Vai- PAJIEŠKOJIMAl
į džia Emigracijoj.
Pajieškau brolio JUOZAPO LA U-

Amerikos Apsaugos

RINAICIO

7,800 čekoslovakų tarnauja rausko, Kiaužerių kaimo, Smilgių pa
rapijos, Panevėžio apskr. seniau gyrm:joj.
veuo Philadelphia. Pa. Yra svarbus

Justicijos Departamentas šia. kokiai valstybei ateivis
gauna daug įvairiu paklau priklauso. Kokia valstybe
simų apie nepiliečių regist- privalo
žymėti užgrobtų

raciją, bet negalėdamas visiems skyrium informacijų
siuntinėti, skelbia
mus riešai, per ateivių spau
dą.

OO

MNMį

kraštu ateiviai, kaip čekai,
lenkai, lietuviai? Ar jie turi
pažymėti savo gimtinę šalį.*
ar užgrobiko valstybę?
į

Atsakymas: Atsakydami
Keliatas tokių dalykų | 4-tą klausimą, tokių šalių
kurie nevisiems yra aiškus ateiviai gali rašyti savo tik
yra aiškinama šiuo raštu.
rąją tėvynę. Lenkas rašo
Poland. čekas — CzechoKlausima*: Ar turi kar
riovakiją, lietuvis — Lithuateisę pasakyti ateiviui, kad?
nia, ir tt. Mat, Amerikos vyir kui* jis privalo registruo
iausybė tų šalių užgrobimo
tis?
nepripažįsta.
Į
Atsakymas: Ne. Ateivia’*
Klausimas: Ar kėliau jan-'
gali registuotis bet kuriame
tieji ateiviai darbininkai po
pašte ar kitoj paskelbto'
užsiregisti avimo turės pra
viešoj vietoj registravimui
nešti kiekvieną adreso pa
kada jiems patiems yra pa
keitimą?
togiausia. bet ne vėliau kaip
Atsakymas: Ne. Ateivių
1940 metų gruodžio 26 d.
Registravimo įstatymas rei
Klausimas: Ar ateivis ga kalauja. kad ateivis praneš
li užsiregistruoti per paštą tų tik gyvenimo vietos adre-!
nusiųsdamas laišką?
so pakeitimą. Pakeitimas re
Atsakymas: Ne. Jis priva zidencijos reiškia pakeitimą ‘
lo asmeniškai nueiti į paštą pastovios gyvenimo vietos.
ar į kitą paskelbtą registra Ateivis tik tada turės pra
vimui rietą, kur jis įsiregist nešti naujos gyvenimo vie-i
ruoja ir palieka pirštų ant tos adresą, kai jis persikels'
ten pastoviai apsigyventi, i
spaudą.

M
..

reikalas, prašau atsišaukti. Kvrie ži-

Spa.ių Jo dieną Amerikoj not jų adresų, malonėkit pranešti. ( 1
ir Anglijoj Čekoslovakai mi-!
Alphonse Laurinaitis
nėjo f avo tautos nepnklau- i---------------------- ___ --- - -____
scmybės sukaktį. Nors da-j argentinos lietuvių žiniai
bar jų tėvynė yra vokiečių1 Aš, Petras Šimas, pajieškau savo
okupuota, jie tikid po karo^^S
vėl atgauti nepi lklaUSOmy-' v’enkiemio. Žinome kad jis gyveno
„„.„„•l.l.,.. Buenos Aires. Argentinoje. Yra svsirbę. vie palaiko ir nepnklau- bus reika’as; prašau atsišaukti. Kusomos Čekoslovakijos vy- rie. žinot jo adresų, malonėkite prariausybę, kui i dabar gyvena j nkf Houghtonrst.’,maHudson Mass.
emigracijoj, būtent Angli-j
APSIVEDIMAI.
joj. VVr.shingtone tebegyvena nepriklausomo - čekoslo- Pajieškau gyvenimui draugo, kuris
vakijos pasiuntinys, Vladi- i gauna senųjų pašalpų ir ne girtuok__ ■
tt
v*
. .r
. ..
lis, laisvu minčių. Tegul atsišaukia
mir Hurban, ir sios sahes.tik iš iuinois ir Mkhican vaistHų.
valdžia pripažįsta ji kaip p,aUsnes žin(iasBsuteiksiu laiįku-<5>
teisėtą Čekoslovakijos at- į 2o.j Broaihvay, So. Boston, Mass.
stovą.
Savo tautos nepriklauso Rheumatizmas Nugalėtas
mybės sukaktuvių proga DEKSN1O GALINGA MOSTIS

;

s??

Un. knn

1.. i Greitai ir pasekmingai išgydo skaudančius muskulus, sustyrusius sanabai džiuginančias telegra- rius ir Visokius Kheumatiškus skaus°
! mus. Oeksnio mostis yra pripažinta
ma?
; geriausia gyduole nuo rheumatizmo
Laisvos
Čekoslovakijos į P° vis9 pasaulį, nes jau tūkstančiams
vvrinirevhė
ism nranešnri
ir jums
piVylldUsyOe jam
piane»U»l «
Is i nigus grazmam. Rama
tik 85carba
su pri-

! Hlll ban ^rakOSl gavęs dvi la-

i

i
II
į Anglijos, kad Anglijos avia-į
T^,ymus a
i eijoj dabartiniu laiku tar-i 4č« ich su
La Porte, ind.
i nauja 800 čekoslovakų la-'---------------------——;-------s®
Petronėlė Lamsargienė
kūnų ir mechanikų, ir kad
jų lakūnai Anglijoj nušovę Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
čia matosi Amerikos karo laivynas jūrių manievrų metu Californijos pakrašty. fsitėmynuo visokių ligų. Kurie
žemėn jau 200 vokiečių or GYDUOLES
kit viršum laivyno, iš kairės, orlaivių eskadrilę.
turite kokius nesveikumus, kreipki
laivių. patys prarasdami tik tės pas mane: duosiu gerų patarimų
patenkinti.
(43)
Klausimas: Ar iš ateivio . Klausimas: Ar visi jung
tai
19 mašinų. Anglijos saus- ir busitPET.
Kalbama, kad vienas iš kuLAMSARGIENĖ
KAS
GIRDĖTI
CUIVAGOJE.
tarnauja 1814 S. Water SU Philadelphia. Pa.
reikalaujama atsakymų ir į tinėse Valstijose gimę žmo-‘
Į nigų užimsiąs tą rietą, nes ji žemio armijoj
kitus klausimus, negu tie, nės yra šios šalies piliečiai?
paprastam 7,000 čekoslovakų. Francu
Sveikata—Brangiausių
Šv. Kazimiero kapinių sei ; kitas automobilius palaukti.: ®°antlr
kurie pažymėti registravimo
zijoj JU buvę iš viso 14.000,
Turtas,
i
kol
traukinys
praeis.
Taigi
į
P
asau
ir
£
eram
mininkui mirus.
Atsakymas: Ne. Svetimų
ir pirštų
antspaudavimo
c .. _ ,.
. . T
:tą sustojusį
automobilių1. R°mos katalikui. Kaip
Kai ištik- bet tik pusei jų pavyko pasi
NAUJA VAISTU KNYGA
šalių diplomatų ir kitokių : Spalių 7 dienj mirė Jonas frušiukJ ^ip trenkė. kad rujų bus, parašysiu vėliau. traukti į Angliją. Kai anglų
blankoj?
SVEIKATA
LIGONIAMS
valdininkų vaikai neįgija Krusas, sv. Kazimi o kapi- - U2Va,ė ant geležinkelio,
Dzūkas. armija traukėsi iš Francuzi
/P
Pamokins
būt
Sveikais.
Atsakymas:
Ne. Pašto šios šalies pilietybės čia n
jy prižiūrėtojas.
jos, tai tie čekoslovakai gy Gydymas visokių ligų šaknimis,
tarnautojams įsakyta gauti gimdami, šiaip jau visi čia tuvės įvyko spalių 11 dieną, kuomet traukinys buvo jau
nė jos užpakalį. Taigi pusė Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėktlspuprestus Polmųvlatmas
atsakymus tik į tuos klausi gimę žmones yra sios salies.
„
.
... čia pat. Įvyko baisi katasjų ŽUVO. Užtaigi likusieji lomis ir Lapais Joje telpa 311 yardi?
mus, kurie surašyti blankoj. piliečiai, jeigu nepraranda L .I?raugas.,1 ?Plew-.v?Jlol?l trofa. Krušiuko laimei, nudabar keršija vokiečiams, ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
Klausimas: Kur ateivis savo pilietybės prisiekdami įtaiką pareiškė: Velionis kentėjusioji šeimyna buvo KekentSHte bereikalingai ranmem} naikindami jų orlaivius, čepydo ,.ir kaip Jeikia varto^ištikimybę svetimai vais- buvo energingas ir ambicm- neturtinga ir Krušiukas išsi- skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
gali gauti informacijų apie
koslovakai
esą
labai
gen
laKanados
doleris dabar tik 85 centai.)
pasiekė nepaprastų palengvinimų
tybei
i
žmogus. Savo drasa ir suko iš bėdos.
Kaina
su
prisiuntimu §1.00. Pinigus
reumatiikų
skausmų,
strėnų
raumenų
tai, į kokius klausimus rei
kunai.
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
..u™.: Ar Araerikos'^SiJ^
skaudėjonų, iianarinimų ir iiaip rau
reikės atsakinėti?
Kita smagi žinia, sako popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)
menų skaudėjimų vien iisitrindarai sa
Pain-SapeUeriu. Sis sensacingas Kni- Hurban. atėjo iš Montrealo,
PAUL MIKALAUSKAS
_?*,
Atsakymas:
Registravi pilietis, praradęs kokiu nors, sąlygų. Amžiną atilsį Krušą
mentaa ūmai suteikia laukiamų pa
248 W. Fourth St» So. Boston. Mass.
kad
Kanada
pripažino
Če

Dabar sis tas apie kapinių lengvinimų. Viri 17 milijonų bonmo “specimen form” (pa budu pilietybę, privalo re- j galima vadinti tikimi pavyzkoslovakijos vyriau s y b ę Reta proga su mažu kapita
ristmntis?
reikalu
tvarkvma.
.dingu
šeimos
galva.
Išaugireikalų
tvarkymą. Jo
Jo šeimišeimi- Sto SS^i,
gistruotis?
vyzdinė blanka) paduoda
emigracijoj.
lu tapti savarankiu!
Tam Visi n<*» išmokino gausinga šei- nmkavimo pradžioje .para- Pmn-Bxputerio. Reikalaukite
—
Pam
netik visus klausimus, bet ir
Atsakymas
Eapelletio
ra
—
—
-----Parsiduoda
puikiai įtaisyta 5 akiu
inkant ant dėžutės.
11-------ip,J4
-- visada
J- gerai
----- -•-----apru- pijonys labai piktinosi, kad
paaiškina kaip į juos atsa nepiliečiai privalo* registKRITO
10.000
JAPONU.
P
i,na
‘
veikianti vištų farsv.
Kazimiero
kapinėse
----ir j ma geriausiam irvištininkystei
rajone
kinėt. Pavyzdinę blanką ga ruotis.
pino.
kiaulės
būdavo
dažnios
ka-'
Kinfoėiu
armiin«
vadovv(Vineland).
Puikus
naujas
5
kambalima gauti pašte ir parsine
^r^mieCių armijos vaaoyy
namas su koklių vonia ir sienom,
Galima pripažinti, kad
-^r
M ‘‘Draugas” para- pinių lankytojos. Tokia da
be praneša, kad pradėta ja- elektrinė virtuve, šaldytuvu (frigišus namo galima ją pastu
nnnn nfpn«wti
frnntp daire),
elektra vandens
Valstijų pilietis, apkaltintas
tjesa. Tiesa, kad ve- lykų padėtis tęsėsį Per kai ISROOYK IS METU JAUNESNE ponų
dijuoti.
Oiensyva rvtll
lytų irome
šiWylnu;automatiniu
mūrinis garažas. Trys dide! kokiu prasižengimu, Pranui-, Jio/jg Klušas buvo ambicin. kurį laiką. Velionis su žmo
pasibaigė priešui labai ne-j les vištidės (3w« pėdų ilgio» su į.ooo
Klausimas: Ar ateivis ga- j da savo pilietybę " ir aijis
laimino-ai
^^nčių vištų; 3 pečiais <bn«»derst
laimingai, Knvncp
ivovose kritn
Kilto anip
apie vištoms
(kiaušiniu pardavimas uztikgas ir kad mokėdavo prisi nėmis nesiskaitė ir elgėsi
Ii gauti informacijų apie at-! privalo registruotis?
kaip
jam
išrodė
parankiau.
10,000
japonų
ir
galų
gale
rintas).
Viskas
už §3,890; apie §2.<8>0
taikinti prie gyvenimo sąly
važiavimo laika bei laivo! Atsakymas* Ne
iii armiia tnr^in trauktis a t- grynais; patogus išsimokėjimas. <ATik
dėka
kun.
A.
Briškos
.
JU Armija turėjo traUKllS ai pyhnkėje yra ir lietuvių farmerių I.
gų. Be ambicijos ir be mo
vardą iš Immigration and
.
pastangoms, kapinės paga
gal. Rvtu frontas eina per Parduodama ir daugiau vištų bei kikėjimo
prisitaikinti
nepa

Naturalization Service, ar iš' Klausimas: Ar ateivė moi • * * a i
•• tz* *
tokių farmų. Galima ».oėvt,
rašyti ir lu.tn
lietu
liau
buvo
apšvarintos
ir
ap

Chekiang, Anhwei ir Kiang- viškai.
M. SUPRUN
Alien Registration
Divi- tens, Ištekėjusi uz Amenkos teksi ten, kur priklausai nuo tvertos. Vienu tarpu buvo;
P. O. Box 146,
Milrnay, N. J.
su provincijas.
sion">
i piliečio, privalo registruo dėsėtko taipgi ambicingų pasklydęs gandas, buk vietis?
j žmonių, tai yra — nuo kuniJEIGU GALVĄ NIEŽTI
gu klebonų. Velionis taikėsi
kapas, kur buvo palaiNUSKANDINO 13 LAIVŲ
Atsakymas: Nebus galima i
.
.
arba
plaukai pleiska
prie jų per 25 metus. Jei ne ^otas zm°giis brangiame,
gauit tų informacijų nei
noti, krinta, vartok
Londono
žiniomis,
j>er
vieno šitų ofisų, nes jau per- įtekėjo uz Amerikos pilie- mirtis, tai ir toliau butų ga- apie $900 vertės grabe, bu
ALFA ANDERES
pereitą sąvaitę buvo nu
trumpas laikas iki 26 gruopnes 19l- metų rugsėjo lėjęs prisitaikyti prie tu pa- ?.° atkasta>, ii kad numirė-,
SHAMPOO
skandinta iš viso 13 laivų 50 centų už bonkų ir
gyvenimo\lvgu ‘
lls rastas be^Js paprastadžio. Ateivis, kuriam tokios! 2 d-, tai ji tapo piliete ir jai čiu
C1ų gyvenimo sąųgų.
me
Apfe ui buvo u±
ant jūrių.
ALENANDER'S
informacijos yra reikalin- nereikia registruotis; bet al
STIPRINANTĮ TONIKA.
Velionies
užimamoji
vie.
įminta
net
ir
angliškuose
gos, turi kreiptis prie gimi- •elve
S1,V « piliečio po
200 Akerių Farma
50 centų už bonkų. Prisiunčiant
_
nių, prie draugų ar kitų as- i pigsej? 22 d., 1922 m. pnva- ta yra vertesnė negu geros iaikraščiuose. Bet Chicagos
ir per paštų.
Parsiduoda pigiai. — Tinkama au
parapijos klebono, šv. Ka- administracija yra Romos
1 Sh.* rfi, SSL, b ginimui gyvulių. Galima išlaikyt 30
menų, kurie tuo pačiu laiku i *°JeĮSj1 J1 P»ti
ALEXANDER’S CO.
karvių. Arkliai. Tekantis vanduo. Yra
. Sia» gyduoles privalėtų brangaus
su juo atvyko į Jung. Valsti- i neišsiėmė pilietybės popie- zimiero kapinių prižiūrėto- kataliku rankose ir šis incimiško. 4*Į mylios nu«»
414 W. BROADtVAY.
jas gauna algos $300.00 į dentas buvo greitai užglos.
(’ounty miesto.
Krank Micklo
jas. arba kurie žino apie jo •
R.
3,
Medfnrd,
Wis.
SO. BOSTON. MASS.
menes}, salia kapinių jam tvtas. Tas pat atsitiko ir kai
^*iso žih». ęi»»*«s k?ki »w»atvažiavimą. Svarbu jiems Klausimas: Ar pilietė pra- yra graži formeK ;u tokia biIo kaibo? apie kow te„ £
peržiurėti visokius doku-branda savo pilietybę ištekėpuikiu rezidencija, kad gan deimantini žiedą
*
npazindinimui pasiūlome didelį $2.00
mentus, kaip pasportus, ko- dama už ateivio?
SMlt CTaŽjto,1
K*
M
apie praeities da- KS? S.
respondencijas, pasažienų
.
,
.. ................
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
r
1
patenkintas, jums pinigai bus augtų*
ženklelius ir tt. Šituo budu i, .^^kymas: Piliete įste- jai. Ant tOS laimeles Jis is- J-.I..,receptų,
224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
keliatą karvių.
..
. .
jis galės daug greičiau su-! kejusi uz ateivio po įugsejo silaikydavo
šis.
kiek
kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
Dabar1 parapijonai jau VALORTONE HERB COn
sekti, kada ir kokiu laivu jis j“d., Į922 m. ir prieš Jovo kiaulių, pulką vistu ir kitotaisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
kiu naminiu trvvuliu Farma svarsto, kas turėtų būti se«*
atvyko.
; ? d.,,1997 nepamete piliety- nudirbdavo ^kapinių darbp kantis kapinių šeimininkas., P. O. Box 305, Clinton, Ind.
balansuotą vitaminų kokybę.
. ! bes istekejimu. Bet jeigu piKnygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
. Klausimas: Jeigu ateivis lietė ištekė jo už ateivio tarp ninkai. Kai jo sūnus suaugo,
Moterų
Skyrius. Kaina $l-°0.
jau tun ‘‘pirmas popieras,” 1907 metų 2 kovo ir 1922 m. tai tėvas juos pristatė prie
Reikalaukite: “KELEIVIS”.
IS KRANO IR BONKOMIS
ar reikia jas neštis su savim 22 rugsėjo, tai ji savo pilie- darbo savo ofise, žinoma, su
153
W.
RR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
geru atlyginimu iš kapinių
emant registiuotis?
tybę prarado.
XXX
ALE
IR
STOCK
iždo.
Atsakymas: Jeigu regist
Taigi medžiaginiu žvilgs
GRYSZPANĄ IŠVEŽĖ
racijos blanką jis išpildė
niu
velionis turėjo tikrai gė
namie ir tas informacijas įBERLYNAN.
lą gyvenimą; betruko, taip
rašė pažymėto! vietoj, tai
Francuzijoj buvo nuteis sakant, tik gervės pieno.
“pirmų popierų” neštis ne
tas 20 metų kalėjimo žydas Rodos, galėjo būti laimin
reikia.
Gryszpan, kuris 1938 me- gas ir sulaukti ilgo amželio.
Klaus'
pritais
Paryžiuje nušovė Vo- Bet taip nebuvo. Velionis
Ar ateivis
Mirė,
lai skaitykite
valo turėti gimimo metrikus kietijos ambasados patarė- nebuvo laimingas.
kai eina registruotis?
ią. Dabar vokiečiai išvežė jį kaip “Draugas” skelbia, su
“NmJIsoss* jra pfrnMs ir
laukęs pusės amžiaus. Jo
Atraktum: Ne. Jam pamoteris buvo mirusi šeši ar
BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS—
tąrtina tik patikrinti savo
®
septyni metai tam atgal.
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
gimimo dieną ir vietą iš meVienas sūnūs buvo sudirgęs
trikų ir užrašyti tas informa
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.
25 BILIONAI DOLERIŲ proto liga ir kai kurį laiką
cijas ant blankos.
buvo
tam
tikroj
įstaigoj.
Kai
ŠALIES IŠLAIDOMS.
Klausimas: Ar ateivis pri
sugryžo iš tos įstaigos, tai
valo nusinešti savo fotogra
Washingtono žiniomis, da važiuodamas automobilium
fiją kai eina registruotis?
bai tinis Kongiesas yra pa užsimušė. Kitas sūnūs turė
BĮ LAFAYETTE ST„
skyręs įvairioms valstybės jo kitokia nelaimę: važiavo TELEFONAS
.Atsakymas: Ne. RegistrąWORCESTER, MASS.
.j,™
išlaidoms iš viso $25,572,- automobilium ir privažiavo
j
f tO” 819,337. Valdžia turės visus prie geležinkelio, kuomet
KTOiJM*
tuos pinigus išleisti. Dau- greitas traukinys artinosi
KURIE NORIT TIKR: 1410 CdumbU Road,
: Kegistracij
cijos giau
usla jų bus sunaudota prie kivžkelės. Prie pat ge
Mass.
Tel. SOUth Boston 2271.
blankoj 4-tasi punktas klau-^kraš
kia
ležinkelio jau buvo sustojęs
crašto apsaugai.

NEBŪK ŽILAS

VIRĖJA

ras uuropoje
M nmlls
Ūsą t Uhn

BROCKERT BREYING C0., Ine.

NAUJIENOS"
1739 Sovth Habted Start

No. 44. — Spalio 30

1940 «.

LEIV13, SO. BOSTON.

Nesuvartotas Vokiečių Parašiutas

ŽINIOS iš LIETUVOS

.KAIP IŠRODO PRAKTIKOJE KOMUi NISTŲ “SOCIAUSTINE TVARKA.”

; Musų laikrašty jau buvc Tokiu budu jie ne tik neati rašyta, kad Sovietų Rusijoj lieka savo tiesioginio darbo.
‘ jau pradėta kovoti su “am- bet ir trukdo kitiems dirbti.
Atakuoja Ūkininkų
į žino mitingavimo liga,” ku- Antra vertus, komiteto na
’ ri labai trukdo pramonę, riai neturi teisės kontroliuo
Kooperatyvus.
S1MATO.
nes mitinguojama daugiau ti kontoros darbo. Tam yra
, Perduodant
raudonie
paskirti asmenys, kurie už
sia darbo metu.
Bet žydų biznius glosto
siems okupantams Prienuo
tai atsako, bet ne komite
Ši
mitingavimo
ir
posė

labai švelniau
se pastatytasias kareivines,
džiavimo liga jau įleido gi tai.”
Komunistų “Darbo Lietu įvyko didelės iškilmės. Prie
Vietinės pramonės komilias šaknis ir sovietiškoje
va” Įdėjo editorialą, pava nų kompartijos vardu kal
Lietuvoje. Net patys Mask- šariatas ragina darbininkus,
dintą “Prekybos Kultūrini bėjo žydai Epštein. Jofe, i
vos pasodintieji valdovai kad jie sunaudotų kiekvieną
mas.” Tame straipsny nuro Chaimovič, Golub ir Jonei- i
ima kelti balsą prieš amži- minutę darbo našumui pa
doma, kad Lietuvoje esą ne ka. Kareivinių statybai va-;
nūs mitingavimus.
kelti.
maža ko-operatyvų, kurie dovavo raudonarmiečių inž. •
Štai vietinės pramonės
Tenka priminti, kad susopriklauso
ūkininkams ii Kirkorovas, be to, vietiniaii
komisariato kadrų skyrius vietintos Lietuvos laikraššiaip Lietuvos piliečiams. inžinieriai Dulman ir Jofe, į
išleido oficialinį pranešimą, čiai vienu metu apie kitą
Tie ko-operatyvai paprastai be to, darbų prižiūrėtojas J
kuriame sakoma:
nieką nerašė kaip apie staužlaiko miesteliuose krautu Michailov. Iškilmingąjį va-į
“Teko patirti, kad kai ku- chanoviškus laimėjimus, ne
ves, kuriose žmonės pigiau karą atidarė žydas Dulman. |
rtose įmonėse darbininkų paprastus rekordus ir tt. Bet
nusiperka reikalingų sau Ta proga buvo įteiktos do- j
komitetų nariai laike darbo • dabar jau atvirai pripažįsdaiktų. Tų ko-operatyvų tik vanos stachanoviečiams. pa-'
atlieka visokius pašalinius tama. kad fabrikuose yra
slas buvo apsaugoti Lietu greitinusiems kareivinių sta- į
darbus, nesurištus su darbu ■ įsiviešpatavusi
didžiausia
vos žmones nuo žydų sukty tybą. Kaipo pasižymėjusieji
įmonėje. Komiteto pirmi- anarchija. Apie ‘•rekordus”
bių ir išnaudojimo.
ninkas ar kitas komiteto na- jau neberašoma, nes visi
paminėti: Vetlov, Goršalnirys apleidžia darbo metu Lietuvos darbininkai ge“Darbo Lietuva” dabar kov, Marudin, Šliachtičev,
savo
darbo vietą ir eina į riausiai žino, kad pramonės
Černov,
Lavrentiev,
šunatuos ko-operatyvus vadina
miestą
atlikti kokios organi- gamyba, bolševikams atėtov.
Kitov.
Lisica,
Špakov
ir
“nekultūringa prekyba” ir
zacijos
jam pavestų reikalų, jus, yra nepaprastai sumareikalauja ją “sukulturinti,” Janevič.
Buna ir tokių atsitikimų, žėjusi. Tai rodo jau ir tas
Reiškia, į frontą sustatyti
kitaip pasakius, susovietinti.
kad komiteto nartai meta faktas, kad rinkoje nebėra
vieni tik žydai ir iš Rusijos
Bet ta pati “Darbo Lietu atvykę maskoliai, o lietuvių
darbą, bėga į kontorą, skam- prekių. Kai nepriklausomoAnglijos lakūnai apžiūrinėja vokiečių parašiutą, kuri rado nušautame žemėn priešo or
va” pripažįsta, kad Lietuvo visai nesimato.
bina telefonu, tariasi tarp ji Lietuva dirbo normaliai,
laivy. Hitlerio lakūnas neturėjo progos šituo parašiutu pasinaudoti.
je yra apie 40,000 privatinių
savęs ir atlieka įvairius dai-- buvo normaliai ii- prekių, o
Bloga buvo, kai smetoni
krautuvių, tačiau šitą biznį ninkai ir kunigai visuomet
bus, kurie neturi bendro su kai pradėta dirbti “stachaKAUNO KIEMSARGIAI jų tiesioginiu darbu įmonėj, noviškai,” tai ir prekės išLEIS ORGANĄ “UKAji labai švelniai paglosto. figūruodavo priešakinėse ei VISAS ĮMONES KRIKŠ
NETENKA DARBO.
Kodėl? Ogi todėl, kad apie lėse; bet daug blogiau, kuo
ZAMS” SKELBTI.
TIJA BOLŠEVIKŲ
“Jei taip ir toliau pasikar- nyko.
90 nuošimčių šitų krautuvių met smetonininkų ir kunigų
VARDAIS.
Kaune įvyko kiemsargių totų. tai kiti darbininkai.
„ ,^^7
Sovietų Lietuvos aukš
priklauso žydams.
vieton atsistojo svetimi atėsusirinkimas.
Iš
susirinkimo
imdami
pavyzdį
iš
sav
o
kos>
o
j
knygoj
telpa 23 pražios eilės,
Visa eilė Lietuvoje vei- čiausioji taryba leidžia ofiNa, tai kaipgi “Darbo Lie junai ir tuojaus nugrūdo lie- j kiančių
įmonių, aukščiau- cialinį laikraštį, pavadintą paaiškėjo, kad daugelis na- miteto, irgi ęradės apleisti
juoku, ir tt. puituva” gali ištarti aštresnį tuvi į užpakali, kaip tikrątgfogiog tarybos prezidiumo ------------ --------------------- —
.
....
.
........................................... ...
žodį apie žydus? O lietu Ve^
i . - k
- , t - i pirmininko J. Paleckio įsa- sios tarybos žinios.” Tame kiemsargius, pareiksdąmi, tu ir užsiims įvairiais pasaliviškiems
ko-operatyvams.
O pagal teisybę juk Lie-1
gavo sovietiškus var-leidinyje
bus
skelbiami kad jie patys atliksiu kiem- mais darbais, bet ne savo PAGARSINIMAI
dariusiems konkurenciją žy tuvoje lietuvis turėtų užimti dįg
S Soloveičikas ir aukščiausiosios taiybos pri-margių darbą. Kai vienas tiesioginiu darbu,
dų biznieriams, aštrios kriti pirmsI vietą, o atėjunai ture- sunus” akc. b-vės malūnas ir' imtieji įstatymai ir šios tary- kiemsargis namų savininko
‘KELEIVY’
“Toks pasielgimas ardo
kos nesigailima.
tų būti paskutinėj.
. ientniuvė pavadinta “Malu- bos prezidiumo įsakymai.
pareikalavęs algos, tai sis fabriko drausmę. Einant toNorint, kad pagarsinimas tilptų
GREIT, reikia priduoti garsinimą
g-rr.r
-ri
nas
ir
Lentpiuvė
Raudonoji!
įdomu
pastebėti,
kad
soatsakęs:
“
Jūsų
valdžia,
tekm
keliu
mes
ne
tik
nepaReikšmingas dar vienas
administracijon nevėliau PANEOŽr- našumo, bet LlO VAKARO. Siunčiant per paš
kelsime darbo
dalykas. Straipsnis pasisa UŽSIMOKA STEIGTI 200 Aušra m Su£iiunffusiu Man- vietų Lietuvoje įsakymai gal ji jums ir algas moka.
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
jį nužeminsim.
ko už tai, kad krautuvių
“SOVCHOZU/
siektų mus ne vėliau kaip panedėjonų ir “Šešupės” spaustu-; vadinasi “įsakais.” Matyti,
“Yra dar pastebėta, kad (y. Vėliau gauti garsinimai į tos
skaičius turėtų būti suma
Pradedant šių mokslo mepavadinimas
toks: tai geriau primena rusiškąjį SUSIKRAUSTĖ I ANGLŲ
sąvaltės numerį nespėjama patal
PASIUNTINYBĖS PA
komiteto nariai ateina dar-: pų*
žintas. Ypač iš to turįs pasi tų kursą Veterinarijos Aki PJeigalės spaustuvė.” Me-, “ukaz?
t.
TALPAS.
bo
metu
į
kontorą
ir
prade

daryti išvadas
jaunimas.
Norint,
kad garsinimas nesust- - žemės
dirbtuvė
demijoje,
ūkio komi džio pramonės
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
da
tikrinti
visą
administra

Jam patariama eiti i aukštą
MIRĖ
PROFESORIUS
“Lietmedis” pavadinta “An
Kauno miesto bolševikų
reikia siųsti ir mokesti.
cijos
darbą:
tikrina
kasą,
sias mokyklas, nes tai kiek šariato atstovas Žukauskas tano Kranausko vardo me- ‘
PETRAS JUODAKIS.
komitetas susikraustė į An
rengiant pikniką
korespondenciją ir panašiai. ar DRAUGIJOMS
vienam galima, arba moky laikė prakalbą, kurtoje pa džio pramonės įmonė.” Prie
kitokį parengimą, trumpą prane
glijos
pasiuntinybės
patal

brėžė,
kad
Lietuva
gyvuli

šimą patalpinam už $1.03. Už dides
Kaune mirė Vytauto Di
tis amato. Šis patarimas,
Lietuvos Žemės Ūkio Ko džiojo universiteto ordina pas.
I
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
ninkystės
srityje
turinti
būti
SIENINIAI
aišku, teliečia žydų jauni
operatyvų
Sąjungos
(Lietū

Už pajieškojimus darbininkų, par
mą. Lietuviškasis jaunimas pirmoji iš visų 16 sovietų kio) prikergtas “Lietuvos rinis prof. Petras Juodakis. KAIP TAPTI SUVIENYTU
davimus Ir kitokius smulkius prane.
KALENDORIAI
respublikų.
Jis
tarp
kita
ko
Jis dėstė universitete orga VALSTIJŲ PILIEČIU?
Šimus, kaina Zc. už žodį. Stcnibesdirbs stachancviškais kator
1941 METAMS
TSR”, G. L. Falkovskio ava ninę ir neorganinę chemiją. Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty*
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.
pastebėjo,
kad
pradžioje
Užlaikau
daug
visokių
rūšių
ir
vi

gininkų metodais sovcho
- mai su reikalingais klausimais ir at••Keleivio”
prenumeratoriams už
esą užsimota suorganizuoti lynės fabrikas pavadintas 1940 m. sausio 1 d Veilonis sakymais lietuvių ir anglų kalbose. sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
zuose. fabrikuose ir tt.
nieriams padarome su jų apgarsini- , pajieškojimus giminių Ir draugų, kai
“Avalinės fabrikas raudo buvo išėjęs į pensiją. P. Juo Antra peržiūrėta ir pagerinta
bent 200 sovchozu.”
28c. mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- > na 1c. už žodį. Mažiausio pa j ieško
noji vėliava.” Kybartų L. dakis suorganizavo prie Fi laida. Kaina
vinėt pavieniais arba norint agenjimo kaina 65c.
“
Sovchozais
”
vadinasi
so

geros išlygos. Turime ir Da
OKUPANTAI REIKA
Šimbergo ir Kreingelio kok nansų Ministerijos Chemi-Tskvizicua. Parašė n. Gosev. tauti,
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
rn i.
t r
a. • •
Puiki naudinga knyga, aprašyta planu. Prisiunčiame j namus kas rei
LAUJA DAUGIAU PRA vietiški dvarai, kur ūkinin lių fabrikas gavo pavadini
kainos.
kai paverčiami bolševikų mą “K. Mažeikos vardo ko JOS-1 eCnniKOS DU borutorij«į„ katalikų bažnyčios siautimas ir pra- kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
KAITO IŠ LIETUVOS
•KELEIVIS.” 253 BROADWAY,
valdžios bernais ir turi dirb klių fabrikas.” A. Gluchovs- kurios vedėju jis visą laiką
Z. GILEVICIUS
<SO. BOSTON, MASS.
DARBININKŲ.
73 Hartford Avė..
buvo. Prie velionies laidotu-------------------------- --------------- ti už duoną, dažnai ir tos pakio fabrikas
pavadintas vių prisidėjo Universitetas. Rašto Istorija. Pagal A. B Sehnitzerį
NEW BRITAIN. CONN.
Sovietų raudonarmiečiai kankamai negaudami,
i sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu
“Pirmyn.” Kurliandijos ažmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
vien karine
nesitenkina
Dėl pastabos, kad Lietuva liejaus fabrikas Vilniuje — ŽODYNĖLIS
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tauLietuvos okupacija, bet eina turinti būti pirmoji gyvuli “Aliejaus fabrikas raudono LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ta ir tt Chicago, 1905, pusi. 304
S2.50
ir į bendrą Lietuvos gyveni ninkystėje, tai tenka pa ji žvaigždė;” Audimo fab ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa Aodarvta .
AR ROMOS
'
mą. Tai vienur, tai kitur rau brėžti. kad šiuo metu iš vi rikas “S. Živčiunas ir B-vė” 18,000 žodžių. Labai parankus turėt
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine ; “Salomėja”., arba kaip buvo nukirsta
donieji okupantai rengia net sų sovietų respublikų Lietu vadinsis “Audimo fabrikas skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir Į šv. Jonuį galva. Drama vienuma
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu į akte. parašyta garsaus anglų raitiįvairius kursus. Kauno mies va ištikrujų yra pirmoji gy žvaigždė.”
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” i ninko. Vertėtų kiekvienam perto savivaldybės autobusų su vulininkystėje. nes visose
Kauno miesto darbinin Kaina ............................................ $1.00 (kaityti. .............................................. He.
sisiekimo įmonės darbinin kitose senesnėse sovietų res kų nešėjų profesinės sąjun
kams raudonarmietis kap. publikose ši gamybos šaka gos biblioteka pavadinta
Afanasievas skaitė paskai yra susovietinta, L y. su Rafaelio Čamio vardu.
tą apie stachanoviečių są griauta. Jeigu bolševikiškas
Išrodo, kad neužilgo ir vi
jūdį ir darbo našumo pakė režimas išliks Lietuvoje il sa Lietuva bus pavadinta
PARAŠĖ KUN. VALADKA
limą.
gesnį laiką, tai ir Lietuvos “Stalino žeme.”
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
Reiškia, variagai mokina gyvulininkystė bus sugriau
Buvusieji
Nepriklauso
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
Lietuvos darbininkus, kaip ta.
mosios Lietuvos Seimo rū
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
reikia lieti prakaitą. Ir šitą
mai vadinsis dabar Lietuvos
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
atneštą Lietuvos žmonėms SAULIŲ RŪMUOSE ĮTAI TSR aukščiausiosios tarybos
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
baudžiavą Stalino čebatlaiSYTAS KOMUNISTŲ
namais.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
LIZDAS.
žiai nesigėdi vadinti “socia
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
listine tvarka
Prieš šitokį
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Nepriklausomosios Lietu BUSIANTI SOVIETIŠKA
mas, jis pridavė didelę reikimą monarchijoms, bet tik su tekio
“socializmą” kovoja viso vos Šaulių Sąjungos rūmuo SUIRUTĖ IR GELEŽIN
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
pasaulio socialistai. Tikroji se įrengti Lietuvos komunis
KELIUOSE.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
socialistinė tvarka turi pa tų partijos namai. Namų di
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
Lietuvos geležinkelių vir
cija ir popiežių prakeikimai.
liuosuoti darbininką nuo rektore paskirta kažkokia
šininkas Lochmatov, atvy
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Fiancuzijai. 1896 m.
darbo jungo, o ne reikalauti “draugė” Trečiokaitė, o bib
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė.
kęs iš Rusijos, pareiškė, kad
iš jo daugiau prakaito.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
liotekos
vedėja
—
Zaicevą.
sovietų
Lietuvos
geležinke

■
fe
SKYRIUS VIII. žiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie

NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

piežius y™ Kristaus

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Klausytojus
registr u o j a
TIŠKEVIČIAUS DVARAS “draugė” Liova. Savaime
PAVERSTAS “SOVsuprantama, kad geriausia
CHOZUS”
vieta šiuose rūmuose paves
ta “Stalino kampeliui.

Prišmantų (Kretingos ap
skritis) dvare įsteigtas “sov
chozas.” Po įvykusio darbi
ninkų susirinkimo buvo per
imtas buv. savininko Tiške
vičiaus turtas.
Reiškia, iš Tiškevičiaus
dvaro padarytas bolševikų
valdžios dvaras. Savininkas
pasikeitė, bet dvaras kaip
buvo, taip ir pasiliko. O pir
ma komunistų agitatoriai
melavo Lietuvos bežemiams,
kad dvarų žemė busianti
jiems atiduota. Melagiai ii
apgavikai!

KONFISKAVO STUDEN
TŲ ORGANIZACIJŲ
TURTĄ.
Bolševikai išleido įsaky
mu, kad visos buvusios Ne
priklausomos Lietuvos stu
dentų organizacijos visą sa
vo turtą tuojaus perduotų
bolševikų sudalytam komi
tetui. Už šito įsakymo ne
vykdymą bolševikai grąsina
aštriomis bausmėmis buvu
sių studentų organizacijų
viršininkams.

liečių reikalai busią f tvarko
mi Sovietų Sąjungos “pa
vyzdžiu.”
Bet ar Lietuvoje liko bent
viena kuri sritis, kuri nebū
tų “tvarkoma” sovietų “pa
vyzdžiu”?
Ką sovietų “pavyzdžiai”
reiškia, tai jau žino visas
pasaulis. Tai yra visų galų
suįrimas ir visotinė betvar
kė.

NAMŲ DAKTARAS
Parašė daktaras A. J. Karalius,
ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver*
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mą Daktaras yra vienas is reikalin*
knygų kiekvienam lietuviui
tuoj. Didelė knyga, anie
Kaina
B.M
Audeklo viršeliais

Vietininkas?

kitam 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 tą
knygų, aea joje raa dmm reikaHagą dalykų ir geriaasiai galėt
aaaipažiat aa visa kataUmškes bažnyčion praeičiau.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienokį ar kitokį supratimų apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamainimj^plačioe^Visuomenės,
ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
knygoje
kun. M. Valadka.
tyti.
puslapių, didelio fonaato; spauda aiški.
Kajga
, grasiai sidabriaėm raidėm įspaustas kayKAINA
A $2-HTvirtais popietes vilteliais, baisa 91JS.
Senovės Lietavią ttayčia

Ypatingai dabartinės krtfcMleuybėe gadynfte
perskaityt, aea tik tada galės aiškiai sepn
Knyga didelio fermata, tari Z71 puslapį. Kaina popieros
—I SO; audimo and.—$1.25. Pinigus galima siųsti
arka “Moosy Orderį”, Adisasulut sekančiai:

KELEIVIS, 2SS Broadvray, So.

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

Taipgi galiam gaut tų kaygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
BR0ADWAY,

SG BOSTON, MASS.

keleivis,
ji valdžia liaudžiai visai ne-j
duodavo. Ir Kauno komu-j
nistai visa tai kartoja kaip
gryną tiesą. Tuo tai-pu gi
Lietuvos žmonės nemato jo
kių “naujų universitetų,” ■
. jokių “technikumų.”
imsis
Stačiai stebėtis
reikia,
kad “Darbo Lietuvos” re-

Moterims Pasiskaityt

so.

boston.

Stebetinas Vaikas

lt* 44. — Spalio M <U 1*40 m.

i

Kaimietiškos Prekybos Su Derybomis.

Ūkininkas Dūda nusi- tis pirmyn.
—B0 centų imk!
krankštė porų kartų, apžiu
ŠĮ SKYSIU TVARKO
—Ne! — žydelis išskėtė
rėjo piniginę ir išdūmė į tur
M. MICHELSONIENĖ.
gų. Po poros valandų kelio rankas, o Dudienė per duris.
nės, išsitiesė prieš akis mies
AR NE PERDAUG JŪSŲ
tuo žaidę, o
Ir tik po trečio sugrįžimo
telis. Iš tolo. matyti, kyšojo nupirko muilą už 87 centus.
VAIKAI ŽAIDŽIA?
vežimų jienos, zujo kaip bi Tuo kartu grįžo ir Dūda iš
Ar pamenat, kaip met
čių avily žmonės ir sklido miesto.
žaisdavom Lietuvoje susi
riksmas.
—Moč. arklys jau avižas
laukę švenčių? Ir kaip met į
—Tai kur eisime pir suėdė. Gana. Liksim mieste
melas! Bolševikai elgiasi ly
tokių švenčių laukdavom
miausia?— statydamas ark paskutiniai.
j
kyti
tas
vietas?
Yra
geras
giai
kaip tie turkų fanatikai,
kaip prie jų ruošdavomės!
lį paklausė Benediktas Dū
—Ne! atsiminiau miltus.
kui ie tiki, kad iš “švento’’
Bet linksminomės ne vien dalykas vaikams.
da
savo žmonos,
Amerikoje vaikai išmoks Korano negalima išmesti
Pas
Pukienę krikštynos, tai
tik per šventes. Linksmino ta tūlų žaidimų, kaip sviedij —Pas Šmuilą.
pyrago
reikės nusinešti.
nei vienos raidės.
mės prie kiekvienos progos.
—Kam Šmuilą? Geriau
;
ni,
nuo
pat
mažens,
čia
visi.
—Tai į draugiją.
Sutemai atėjus, kaip drau
Į kooperatyvą. Ten mano
—Ne! Ten švaru, šviečia,
giškai mes sėdėdavom bure net ir suaugę vyrai, intere PAŠNABŽDU AGITACI
pažįstamas pardavėjas. Be
žiba.
įėjus ii* nusikrankšti
liais klausydamiesi senoviš suojasi tuo sportu. Nors tuš
JA FRANCUZIJOJ.
to, greičiau nusipirksime.
čias
daiktas,
bet
ką
padarynedrįsti...
O su deiybomis
kų pasakų! Ar pamenat
;
si.
kad
tokia
jau
mada.
To

į —Eik tu su savo koope nei neprasidėk. Einam pas
Francuzijos
žemės
ūkio
kaip dainavome, kaip šok
ratyvais. Ten kvitai, kvite Maušienę.
davome susirinkę i kuri nors dėl tėvams nereikėtų savo ministeris Pierre Caziot pra
vaikus
nuo
to drausti ir bar dėjo naudoti spaudą ir ra
liai ir galva susisuka. Pasi
Ir vėl Dudienė savo vyra
kiemą? Net šiandien smagi
ti.
Jie
tuomet
jausis
atskirti
derėti
negalima.
O
kokia
gi
diją
kovai
prieš
“
pašnabždu
nutempė paskui save.
tuos laikus prisiminti.
nuo kitų vaikų. Šiaip ar taip. agitaciją,” kuri dabar esan
prekyba be derybų!
—Duokit miltų geriausios
Dabar pamėginkime pa. įuk jiems teks jau čia Ame- ti vedama Francuzijoi prieš
į Ilgai ginčijosi, bet paga rūšies.
lyginti tas savo jaunystė ”ikoj gyventi, todėl tegul maršalo Petaino fašistiška
liau Dūda nusileido:
—Ui, kodėl ne.—Maušiedienas su musų vaikų jauno jau jie jaučiasi “kaip na vyriausybę. Kadangi viešai
i —Jei tu, boba, taip spi- nė atskleidė maišą ir išėmė
mis dienomis.
mie.” tegul dalyvauja ame kalbėti ir rašyti prieš val
ries. einam pas Šmuilą.
negyvą žiurkę, kuri buvo
i Nueina. Prie durų silkių
Amerika tiki i sunkų dar rikiečiu žaidimuose ir spor džią Francuzijos žmonės
ten įkritus.
‘
FLIS. dabar negali, tai agitacija
bą ir pilną atsidavimą poil te.
statinė, daug smarvės.
—Kiek?
siui. Čia turime visokių pa
; —Turi batisto?
esanti vedama iš lupų i ausi.
—80 centų kilogramas.
silinksminimams ir žaidi Da Vienas Maskvos Ūkininkai esą pašnabždom
f —Kiek?.. Turiu...
Ge
Prasidėjo derybos. Kai
mams vietų. Turime teatru:
kurstomi ir ragina vieni ki
riausia rūšis.
Dūda
išrūkė dėžutę papiro
Agento Melas.
ir šokių svetaines. Milijoną
į —Kiek kainuos?—ir Ur sų. Dudienė sulygo miltus
tus nesėti ši rudeni laukų ir
Kenneth Armada, kebu metų amžiaus amerikiečių tėvų
dolerių kasmet praleidžia
nieko ateinančiai vasarai
šulė čiuptelėjo medžiagos po 50 centų už kilogramą.
vaikas, stebina psichologus savo proto išsivystymu ir
Štai da vienas Maskvos neauginti, nes savo vaisiais gabumais muzikoje.
ma šiose vietose. Kodėl? To
kampą.
—Sugaišome. Uršule, su
dėl, kad amerikiečiai tiki melo pavyzdys:
pasinaudoti žmonės vistiek
—Dešimts litų.
gaišome. Matai, jau sutemo.
“Pravda” Įdėjo straipsni, negalėsią. Petaino valdžia
jog pasilinksminimas reika
i —Dešimts litų? Nepūsk
—Tuoj tuoj, Benediktai,
; norėdama parodyt savo viską iš ūkininkų rekvizuo
lingas visiems.
miglų Į akis... Duodu tris.
tau
tik namo. Matai, kad čia
Negaliu.
Niu, po kam, grynas pinigas: kiek išderi,
Dideliuose
ir mažuose j skaitytojams, kad užėmus sianti ir atiduosianti Hitle
Lietuva,
ačiū
Dievui,
busu
žmona
susibara.
Vos
nemiestuose mažai darbo vai į Stalino aimijai Lietuvos res rio armijai.
vo ir tebėra katalikiška ša- sibučiuoja žmonių akyse. Ir boba. duodi.
tiek tavo. Einam čia dar rei
kai gali atlikti. Pat kudikys publiką. tenai prasidėjo nelis. Priėjai kryžkeli—kry- vaikai nepakrapyti kaip riTris su puse...
p
kėtų žibalo.
tėj mes juos išlepiname j paprastas kultūros kilimas. PIRMAS EGIPTO LAIVAS žius. Paėjai kelis kilometrus dikai auga. Pikta klebonui. į —Niu, . kaip
—Tai eikime į bendrovę.
- jums. imkit
........
■
štai.
sako,
ūkininkams
ski

Kaip jie pradeda vaikščioti
ATĖJO AMERIKON.
•
—O, ne! Ten nedrąsu de
—
bažnyčia.
Turim
gerą
arVadinasi,
žiūrėkite
piliečiai,
i
1,2
Kad tu rėtis. Kiek paprašo, tiek ir
šnekėti, jie patys išmoksta riamojo “Valstiečių Laik
miją
kunigų,
netrūksta
prabe
bažnytinių
palaiminimų,
!
~
}
ltal
’
Pereitą subatą Nevv Yor
kaip bovintis. Neužilgo me raščio” dabar spausdinama
lotų ir vyskupų. Dauginasi be sakramentą, be krikšto, nesulauktum,
mokėk. Einam pas Benckų.
ko uostan atėjo iš Aleksand
net
185.000
egzempliorių,
o
gyvena žmones ir šėtonas
~^u» Palauk> boba, susijuos siunčiame su visokiaiir
žvdi
vienuolVnai.
Tai
graDar nusipirkę nuo silkių
reikalėliais pas draugus, Į Smetonos buržuazinės vy rijos egiptėnų garlaivis “EI
neisisuka. Negi taip gali bu- deiėsun. _
_
statinę
kopūstams rauginti,
•
~
°
c
Dudiene pastovėjo pne
krautuvę, ir panašiai. Na riausybės metu “nei vienas Nil,” kuris atvežė 145 kelei- izu Bet
šito
neužtenka.
Pas
ti!
grįžo
namo.
muose jie tai vieną tai kita laikraštis Lietuvoje neturė vius iš Artimųjų Rytų. Dau mus visa. kas gyva, privalo; Sunku buvo dvasių gany- ^ur,l- Dūda trepeno, laikyVos išlipo Dudienė iš ve
jo daugiau kaip 15,000 skai gumas jų yra žydai iš Pales giedoti katalikybės giesmę. į tojui žiūrėti i tai be širdgė- J damas rankoje botagą.
darbeli jau padirba.
žimo, priėjo Pukienė.
tinos. “EI Nil” yra pirmuti
tytojų.”
Visa. kas nekatalikiška, turi los. Negalėjo nurimtu Pasi-į „ Grįžk, boba. ir imk įx>
—Iš tuigaus?
Išmintingi amerikiečiai ti.
Šitą melą iš Maskvos nis laivas atėjęs Amerikon
ėmęs
Įkvėpimo
iš
skustos
.aštuonius.
buti
amžių
amžiams
išrauta
—Iš turgaus, martele, iš
ki, kad žaidimas lošia svar- “Pravdos'’ tuojau persi- iš Egipto. Jo kelionė Į Ame
—Duodu ketunus.
ir
sunaikinta.
O
pati
stipsavo
galvos,
klebonas
pu

turgaus.
bią rolę vaiko gyvenime nuc i spausdino Lietuvos bolševi- riką tęsėsi daugiau kaip du
Praėjo daugiau valanda
—Pirkai daug? Taip vė
pat mažens. Vaikas išmoks- kų “Darbo Lietuva.” Žiūrė- mėnesiu, butent 66 dienas. riausia katalikybės tvirtovė, miausia kreipėsi į šaltkalvio
_
4. _ •___ ___ 1_ 1__
•, .
«
kurioje,
moterį
ii*
sako:
laiko.
Dudienė
jau
tris
karturi
buti
šeima.
lai
grįžtate.
ta vartoti savo muskulus, iš kit. sako, net Maskvos laik
tus
buvo
išėjusi
ir
vis
grįžo,
kaip
veidrodyje,
turi
atsi

—
Suvedžiojo
jis
tave.
Pa

—
Pirkau.
moksta valdyti rankutes, iš raščiai gėrisi musų kultūros
nes
žydas
nedavė
pigiau
spindėti
visos
katalikiškos
galvok,
kur
po
mirties
dė

—Ir mes buvome. Bet aš
vysto protą, ir kaip su kitais kilimu.
Išeina, vadinasi,
kaip penkis litus. Dūda nu anksčiausiai grįžau... lr gy
dorybės
ir
šventumas...
sies...
vaikais apsieiti.
kad Kauno bolševikai šito
Deja, pas mus atsiranda
Sunkus buvo darbas, bet ėjo arklio pasižiūrėti.
vulius aptvarkiau ir šeimy
“
Mes nesykj pagalvojam; kultūros kilimo” visai ne“Keleivio” skaitytojui is klaidingu pranašų,
kurie lašas po lašo ir. akmenį praįpraKaitaDudienė
net
suprakaitaną
pavalgydinau.
kad musu vaikai ’perdaug ’ matė, iki jiems to neparodė Philadelphijos. — Redakci- tvirtina, kad šeima priva- tašo. Vieną dieną moteris-vo. Grįžo ketvirtą kartą, ir,
—Na. tai parodyk, ką
laiko praleidžia niekams Maskvos bolševikai, kurie ja netalpina tokių raštų, ku- lanti tarnauti ne bažnyčiai. kė ėmė spirti savo vyrą eiti į šluostydama skarelės kampirkai.
Būdami tų metų, mes daug Lietuvos da nėra nei matę. rių autoriai nepaduoda tik-Į o kažkokiai
visuomenei, bažnyčią palaiminimo: Ir pu kaktą, trenkė pinigus ant
Abi kaimynės, įėję į triodaugiau dirbom ir žaidimai| Kad meluoja Maskvos ro savo vardo ir pavardės, šeima, girdi, turinti buti vi- apsėdo kalvį. Namuose mo- stalo.
bą, ėmė žiūrinėti, vartyti ry
buvo visai kitokie. Bet vis į “Pravda,” tai da ne tiek Tamsta taipgi nepasirašei sų pirma pilietiškumo mo teriškė galvą suka, o mieste- —Na, duodu keturius ir šulius.
tiek mes atvykom i šią šal: nuostabu, nes apie Lietuvą po savo rašiniu todėl ir jis kykla. Še tau, kur nušne lyje davatkos kalviui kelio pusę. vyniok... Dūda grįžo,
—Aha. suknelė!
Kaip
j ieškodami kitokio gyveni ji juk nedaug težino. Bet negalėjo tilpti.
kėta!
neduoda: kur kalvis eina.
—Gal jau į namus grįz- puiku! Ir aš tokią pat ko
mo, geresnio darbo, gražės- •' reikia stebėtis, kad šita me
—Ne!
^i jau Per<yis davatkoms liežuvj už-; tum. Namie, užmiršau pasa- operatyve pirkau.
Stasiūnui. — Vedusiųjų
mo
‘ namo n
' tt. Persikeldanr ' lą drįsta kartoti Stalino če žmonių
pilietybė priklauso daug! . Šeima turi tarnauti: mina.
. .
kyti bernui, tvarte sartis,
—Po penkius litus metras.
iš vienos šalies Į kitą, radom i batlaižiai Kaune.
nuo to kokiais metais iie ve- motinai šventai bažnyčiai, o —Suvedžiojai, — sako.— lauką neišves,
—Po penkius? Negali bu
’
visai kitokį gyvenimą—ne
Juk Kaune kiekvienas in- dč Ame,SW- j? t? ii nedaro-velniop to- i moteriškę,, o vesti nenori
Pilna krautuvė žmonių, ti... Juk aš tiek išderėjau ir
sakome kad geresni ar blo . teligentiškesnis žmogus ži tymus Kongresas beveik kas kią seimą.
Paleistuvis. Bedievis....
susikimšę, kaip silkės stati- tai neišleido mažiau, kaip
gesni. bet skirtingą. Basebo- no, kad tas “Valstiečių Lai met keičia ir niekad jų nesuP. £a'vojo musų para- i Kalvio namuose nesantai-nėję.
šešius litus.
....... .... j-.. Tai...
lė. futbole, šokiai ir kiti da kraštis.” kuris “Pravdos” lvgina. taip kad ir patys na- i PUOS klebonas ir nutarė sujsįsuko priekaištai atsi- —Kiek gabalas muilo?
(ėję pro duris Dūda piktai
___ •
- Rinimnh
j_
•_______
Įjfcd,
.lykai, mums
. . . čia
, atrodo
. . kvai
..  teigimu turis 185,000 skal turalizacijos
distriktai daž®>nipinti spimu
seimų klniiftimn.
klausimu. !_rado.
Kažkas _____
panašu
į pia I
metė. ant suolo kepurę ir at
ius dalykai: bet jeigu sian-, rytojų, yra tas pats laikrašsiduso:
*/
—Pusės lito bus gana?
*
*
*
garą. Net zakristijonui každien sugryztume Į seną kra-• tjg, kuris pirma vadinosi nai nežino kurių taisyklių
—Bobų klausyk, pats lik
Ir vėl pro duris.
laikytis. Tačiau bendrai ga-,
Gyv eno parapijoje šalt-' ko širdį graužti ėmė... Vieną
?tą, ten Įvykusios permaino?
V kininko Patarėju.” Bol- įima pasakyti, kad jei nepi- kalvis Banys. Nei iš šio, nei dieną, kamžą vilkdamas,
—Pirkim greičiau,—sako si kvailas. Sartis, radau,
gal irgi nepatiktų, nes ir te- ševikai tik pakeitė jo vardą
tvarte užvirtęs už lovio ir
Dūda.
nai šitie žaidimai išsiplė ! ir siuntinėja jį tiems pa- lietis vedė pilietę motelį po iš to susidraugavo jis su vie-! neiškentė jis zakristijoj ir
—Ne! Pirkti pirksiu, bet vos gyvas. O bernas dar nuo
1922 metų rugsėjo 22 die- na'mezgėja ir parsivedė ją į i sako klebonui:
toję.
,tiems skaitytojams, kurie —
dviejų
litų iš manęs negaus. pietų nebuvo namuose.
..
—
reikia
išsiimti
savo
namus.
“
Apsivedžiau
”
!
—
Negerai
išėjo,
klebone.
Ar mes kada nors atsisė pirma ji skaitė. Da Smeto nos, tai jam
Ir
vėl
Dudienė ėmė verž
dam su savo vaikais ir jiems nos laikais “Ūkininko Pata tik antrąsias popieras. Bet —giriasi jis. o apie moterys- i Susipiudė žmonės, šeimos
papasakojam. kokius laiku? rėjas” turėjo daugiau kaip jis turi but išbuvęs šioje ša- tės sekramentą nei neužsi- ramybė sugriuvo...
O klebonas jam:
mes turėdavome jų metų 1100.000 skaitytojų Lietu- lvje 5 pastaruosius metus be mena. Ir moteriškė nieko
—Apjakėli, tu nelabasai!
pertraukos.
nesako:
vyras geras—ko
būdami? Pabandykim. Zvla- ! voje.
Argi
nesupranti, kad žemė
J.
Rudienei.
Ačiū
už
’
daUgiaU
reikia?
tysim. kaip jie rimtai klau i Be to,
nepriklausomoj
Laukia
klebonas
metus,
yra
ašarų
pakalnė, kad žmo
sysis ir domėsis viskuo.
Lietuvoj liaudininkai leido prisiųstą iškarpą iš “Chica- laukia kitus—gal gi susi- gus sutvertas joje ne džiaug
go Tribūne.” Prie progos suskiriama
“LieTėvams patartina per valstiečiams
tuyos Ūkininką.
” o kata
ii-; nąudaįnfc Laiškus O-Įetu- f^en^vSkaf^to^ai! tis. bet kentėti, idant po
daug negirti savo jaunystės
mirties dangaus karalystę
3^,^ o rėgetų. Jei nenori užrūstinti
dienų ir nesakyti, kad pra kai—“Musu Laikrašti.” Ši vą reikia adresuoti taip kaip kas
eityje viskas buvo geriau ne tie laikraščiai irgi turėjo po ir seniau.
klebono—nereikia. Pasiun- bažnyčios šventos, eik ir sa1_ i_ _ • ____
• 1_
tūkstančių
gu šiandien. Ta< tik prade- keliasdešimts
Jonu* Valaičiui. — Ačiū čia pagaliau klebonas pas lyk visiems: “Štai, kaip
ginčus. Gražiai papasako- ’kaitytoių. Katalikai skelbė, uz žinias, bet kadangi jos kalvį zakristijoną.
! žmonės
be palaiminimo
kim. ką mes darėme sename kad jų leidžiamas valstie jau tilpo kituose laikraš—Kaip gi, kaimyne,—sa- i kenčia ir nesugyvena, kai į
krašte ir paklauskime vaikų čiams “Musų Laikraštis” čiuose, * tai “Keleivyje” jas ko Dievo tarnas.—su krikš-! jų šeimą šėtonas įsisuka...’’
ką jie čia veikia, Gal iš ū buvo paniekęs jau 100.000 kartoti nėra reikalo.
Zakristijonas nesiginčijo.
tu. su palaiminimu?
vaikai ko nors gero išmoks ' egzempliorių.
O kalvis jam tiesiai atsa Jis visiems pasakojo, kad į
Bolševikai dabar visus Lengvas Budas
Knyga pagaeita daagdia agalvaatą gaidą paveikslą,
Ir gal tėvai geiiau< supras
kalvio Banio šeimą šėtonas
ko:
Išniokt
Angliškai.
tuos
tris
laikraščius
uždarė
223 paslapią 4yti»e, apie 15® įvairią eiHą.
savo vaikus.
—Ačiū. Mes ir be palai įsisuko, tik kartais, kai ge
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Kaitai* vaikai keistai ei-i ir buvusiems jų rkaitvto- Rankius rcikalinri*usiq žodžiu h minimų laimingi—nereik... roj draugijoj daugiau cukri
Si knyga sutaisyta taif
giasi. Jie atsiduoda svajo iams siuntinėja savo “Vals- oa*>kalbėjimi|
Tiesą sakant, gal tas kal nės trukteldavo, pakuždė
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
DARBO VALANDAS.
|.
nėms ir prasimano visokių tiečių Laikrašti” — įunti- o** gali grei t ai išmokt kalbėt anglis vis savo laimę ir į>er daug davo kaimynui į ausį:
KNYGOJE
YRA TRUŲ RU«Ų EILES:
J?«je telpa netik atskiri žodžiai
nebūtų daiktų. Tos svajonės j nėja nesiklausdami ;v* uki- >• t eieii
Pažįstu aš tą šėtoną.
sakiniai, pasikalbėjimai dar pradėjo rodjti. Nei jis pasi
valdo ' jų žaidimą. Jie Įsi-1 ninkai nori jo ar ne, ir me- •• jieškant, važiuojant kur nors, su- geria, nei kortom lošia, nei
TAUTIŠKOS, ŠEIMYN18KO8 IR DARBININKIŠKOS

ŠĖTONAS.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

SIELOS
BALSAI

GRAtlOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.

vaizduoja esa didvvriai, pi-1 luoja. buk dabar prasidėjęs
įatai. šnipai, plėšikai, akto-i “kultūros kilimą5*,” buk seriai ir tt. Tėvams tas kvailai 'niau nei vienas ’aikraštr
atrodo, bet vaikams — ne.' Lietuvoje neturėjęs dauJuokus iš jų klėsti neapsi- j iriau kaip 15 000 skaitytojų!
moka. Pasibarimas irgi neToliau “Pravda'’ aiškina
turės pasekmių. Bet jeigu, Maskvos ■kaitvtoiams, kad
jiems bus leista tuo žaisti, ii Lietuvoje dabar atidaromi
“n-jiiii* ni.Ii-z.i

jeigu tėvai juos biskį para
gins, tai tuoj vaikams tas
viskas nusibos ir jie patys

-j..

(.rautiivėn, pas daktar*. pas bar- m. pas kriaučių ir tt. Su foneištarimu ir gramatika. Antra
■ ’ »e ir pagerinta laida. Sutaisė
n»ls«>r)a« t*»isl. #f>..............

MC.v CELIBATAS.
- išaiškinta kunigų nepatyrtės isPimas. Šia knygų turėtu perskaitori a. pasekmės ir jų doriškas nu
lyti kiekvienas vyras, tėvas ir jaunikailis, kurie geidžia, lad jų moteris.
lldUJJ Ulil\(.l. io-idi,
tech- dukteris :r mylimosios nepapultų j
nikumai” ir kitokios mokslo L?ki* kunwy <riob^. Parašė kun. Geo
• v. u.,
sulietuvina
________ Tow-end Fox, i>; D„
sulietuvino
Įstaigo? kokiu 1ibuizuazine
Fcrdinųnd de Samogiti^ ........... 25c.
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’ETUVIU KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikai Lieteviams Makytis
SUTAISF DR. D. PILKA. Lietusių Kukau

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA tl.00.

DR. D. PILKA, 828 ColuadNm Aec^

tume konverte, bet
resų ir nepamirikit pvMppt

atS

knyga.
M geriamda
e#iog naprasKeleivio” ad-

"KELE1V1S”
2S3BROADWAY,
M. BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapis.

Nu. 41-----Spalio 30 dM 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
IŠ SLA APSKRIČIO KON

FERENCIJOS.

Scott Nearing kalbės.

Lapkričio 3 d.. 10:30 va-

Cambridge’uje
sudegė
Schultzo
medžio daiktų
dirbtuvė Valentine gatvėj.
Dirbtuvė dirbdavo langus ir
durie. Apie .50 darbininkui
pasiliko be darbo.

Keliatas faktų balsuotojams

VVholesale gėrimų parda

Paaukojo $150 visuomeni* landą
ryto,
Symphony vėjai* pakelių storų savinin
niems reikalams.
: HaUėj(Community Church) kai ir vietos gėrimų parda

LSS MASSACHUSETTS ' 2. Organo klausimas, čia
buvo labai gyvų diskusijų,
APSKRIČIO KONFE
bet nutarta palikti šį reikalą
RENCIJA.

Vykdomajam Komitetui.
3. Rengti ar nerengti Ap
skričiui pikniką ateinančią
Pereita nedėldieni “Ke- vasarą? Nutarta rengti ir iš-

Pasilakė už dalyvavimą
Lietuvai Gelbėt Taryboj.

įioje dalyvavo 14 delegatų.
atstovaudami Cambridge:aus. Lavvrenee'o, Nonvoodo
ir South Bostono kuopas. Is
Haverhiilio kuopos delegacijos nebuvo. Nebuvo atstovybės ir is \\ orcesterio. Is
Montelios buvo atvažiavęs
drg. Kaselis. Buvo keliatas
svečių.
Posėdi atidarė ir vedė
Apskričio pirmininkas drg.
sekretoriavo
J. Jankaus k
d. N. Jad. P. Kručas
nuška.
Mandatų komisijon paskirti draugai Brazaitis ir
Andriukaitis.
komisijon:
Kezoliuciiu
draugai F. Vareika. V Anesta ir S. Michelsonas.
Kor.f er encijai susi: vai
kius. -Michelsonas raporta
vo apie buvusi Lietuvių So
cialistų Sąjungos suvažiavi
mą Chicagoje, apie senoje
ir naujojo centrų darbuotę
ir nušvietė prasidėjusi Amerikos lietuvių visuomenėj sąjudi dėl rusų okupacijos
Lietuvoje.
Toliau sekė
Apskričio
valdybos raportai, o paskui
—pranešimai iš kuopų. Iš
tų informacijų paaiškėjo,
kad Lietuvių Socialistų Są
jungos VI Apskritys neblo
gai
_ stovi. Socialistai
.
. visur

Kaselis iš Montellos, Vareika iš La\vrence’o. Brazaitis
ir Anesta iš Dorchesterio.
4. Nutarta surengti prakalbas Worcesteryje, Haverhilly ir keliose kitose kolonijose. Worcesteryje nutarta steigti Lietuvių SociaHstų Sąjungos skyrių, o Haverhilly
konsoliduoti pažangiųjų lietuviu spėkas po
LSS vėliava.
Apskričio valdyba atei
nantiems metams palikta ta
pati: J. Jankauskas, P. Kručas, N. Januška, Vera ir Kai
raitis.
Konferencijai užsidarius,
draugai dar pasikalbėjo savais reikalais ir išsiskirstė
kuo gražiausioj nuotaikoj.
Koresp.

Bostono Komiteto Kovai už
Nepriklausomą Lietuvą
susirinkimas.

Komitetas susirinks spalių 30 vakaro 8 valandą sandariečių kambariuose. 124
F st.. South Bostone. Prašomi susirinkti visi draugijų
atstovai,

K-to sekretorius,

A. Matjoška.

Vakarienė.

.
...
. kalbės prof. Scott Nearing,
Lawrenceo mieste I>ęręi-; kitąsyk r buvęs Socialistų
tą nede.diem bu\o Šūsnie-į Partijos kalbėtojas, o dabar
nijimo Lietuvių Amerikoje jpasišventęs mokslui. Jis buILrojo Apskričio konferen-, vo jjgą jaiką Pennsylvanijos
cija kurioje dalyvavo apie universitete
ekonomikos
60 delegatų. Posėdi atidarė profesorium, dėstė socialius
ir vedė apskričio pirminin mokslus Rando mokykloj,
kas brolis Kriaučialis iš o dabar yra dekanu Meno ir
Worcesterio, o sekretoriavo Mokslo Kolegijoj prie Tole
Mereškevičius
ir Lekvs.
/
*
do universiteto. Jis yra pa
Konferencijoj svarstyta į- rašęs 28 knygas socialiais
vairųs SLA reikalai, o ypa klausimais. Ypač populiarus
tingai vajus, kuliam pa jo veikalai yra “Wither
skirta net $100 iš Apskričio China?” “Black America,”
iždo. Trims naujoms kuo “Where is Civilization Gopoms paremti paaukota po ing?” “The Tvvilight of Em$10. kad turėtų kuo piadėti pire” ir “War.”

vėjai 1940 metais išmokės
$4,465.600 už randas Mass.
valstijai. Tai praneša gerai
šalia . Newbury tumpike
žinoma peitikrinimo orga kelio policininkas rado su-i
nizacija.
$7,095.000 per dužus} Į medį automobilį ir!
1940 m. bus išleista už švie užsimušus| žmogų. Nustaty
są, šilumą ir kitas operavi- ta, kad tai butą tūlo Bagley,
mui išlaidas. Šios sąskaitos 23 metų amžiaus vyruko iš
reiškia pinigai išleisti par Lynno.
davimo skyriuje. Kiti mili
jonai išmokami svaiginan BUKIT TEISINGI
čių gėrimų gamyboje. Be,
to, 45,000 darbininkų ai-j Savo Laikrodžiui.
goms išmokėta per 1940 me-'
tus $59.150,000. Prie virš
suminėtų skaitlinių da rei
kia pridėt 11 milionų valsti
jos taksais, laisniais ir priesavo veikimą.
diniais mokesčiais nuo 1938
Be to, nutarta paaukoti ir Dėl kryželio Petrą* Milkus metų. Tada gaunate tikrą
u
noui!
vaizdą, ką reiškia musų *
neteko namo.
paaukota po $10 worcestevalstijai laisnių taksai.
riečių chorui “Aušrelei” ir

Dorchestery gyveno Pet
southbostoniečių “Gabijos” ras Milkus. 70 metų am Anglų kalbos ir pilietybės
chorui.
žiaus našlys. Tūlas laikas
mokykla.
Generaliniu apskričio or atgal jis nutarė vesti Marę
Mus prašo pranešti Cam- Musų ekspertai peržiūrės ir
ganizatorium paskirtas bro Giedrimienę, 45 m. amžiaus
lis A. J. Namaksy, žinomas moterį, ir ji davusi jam pasi- i bridge’aus lietuviams, kad pertikrins jį veltui. Jeigu reikės
South Bostono real estati- rašyti kažin kokį popierių lapkričio 5 d., kaip 7:30 va pataisyti, tai mes už mažų kai
ninkas ir inšiurans agentas. Bet jis neraštingas žmogus,* kare. tenai atsidarys anglų ną pataisome. Užeikite pamaty
Visi mat žino. kad geresnio tai parašo vietoj pastatė kalbos ir pilietybės mokyk ti musu naują pasirinkimą
organizatoriaus už ji nėra. gražų krikščionišką kryželį J la. Pamokos bus duodamos BULOVĄ, WALTHAM, HASekanti SLA II-rojo Ap Jis manęs, kad tai esąs ve du kartu per sąvaitę, utar- MILTON, GRUEN ir WESTninkais ir ketvergais. nuo
skričio
konferencija bus dybų dokumentas. Dabar, 7:30 iki 9:30. Pamokos bus FIELD laikrodėlių VYRAMS ir
Montelloje, arčiau prie Bo kažin kaip ten reikalai susi- • duodamos High and Latin MOTERIMS. Musų krautuvė
pagarsėjusi dideliu pasirinki
stono.
painiojo ir jis atsidūrė iš-; School patalpose,
Trow- mu dovanų. Užeikit šiandien!
Ateinančiu metu valdy_ mestas iš savo namo už du- ’ bridge gatvėj, Broadvvay ir
bon išrinkti beveik visi se-įrų. Pradėjus jam jieškot tei-; Cambridge gatvių tarpe.
KETVIRTIS & CO.
nieji viršininkai, būtent : Į <ybės. jis sužinojo, kad jo]
312 Broaduay, Tel. ŠOU 4649
pirmininku, Kriaučialis iš į namas jau nebe jo. nes dė- į
IŠSIRANDAVOJA
South Boston, Mass.
Worcesterio: viee-pirminin- j damas tą kryželį jis perleido; Storas ir 3 ruimai prie storo. Randa :
pigi.
Vieta
gera
dėl
Groserio.
Matyt
*
ku, Jankus iš South Bosto- jį tai moteriškei. Dabar rei-' nuo 6 vakarais.
(5)
no: protokolų sekretorium, į kalas atsidūrė teisme ir tei- i 5’_- Griir.es Street. So. Bostone. DABAR TINKAMIAUSIS
Mereškevičius iš Lynno; fi-; sėjas Greenhalge išleido lai- *
LAIKAS PATAISYT
Reikalingos Moters
nansų sekretorium, Lekys iš kiną indžionkšiną, drau- į
NAMUS.
Bostono: iždininku. Dvarec- džiantį Giedrimienei tą na- Gera DISHWASHERS
alga. Kurioms patinka toks PAS MUS JUS GAUSITE
kas iš VVorcesterio: iždo mą parduoti.
darbas kreipkitės; BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL, 3»4 BroadVISOKIEM PADARAM
globėjais, Samsonas iš Mon-1 ‘
------- --------way, South Boston.
tellosir Stanilionis is Lavv- Išvažiavo parvežt moterims,
rence o.
grožybių.
1
Konferenciia buvo graži
__ ..
_
_ ..
A. J. NAMAKSY
Karolina Casper-Barcie-!
Pas mus gausite: Geriausios Rū
ir graziai uz
Real Estate & Insurance
šies PENTV, ALIEJŲ. STIKLU.
Delegatas. inė- vietos moterų plauku •
1't.L'MUiNGU, Visokių smulkių
414 W. BROADWAY.
_
i grąžintoją ir jos sandarbi-]
reikmenų iš geležies. SIENOMS
SOUTH
BOSTON,
MASS.
ninkė Anelė Domeikaitė, iš- i
POPIERŲ, Visokių reikmenų
Legijonierių moterų iš
Office Tel. So. Boston 0948
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
važiavo
į
Plaukų
Parodą
BES. 251 CHESTNUT AVĖ,
kilmės.

Lapkričio 3 vakaro 6:30
valandą South Bostono lieturi gerą vardą ir visur turi rUvių salėj įvyks šauni vakaparamą pažangiose lietuvių iienė, kurią rengia vietos
draugijose. Socialistų pra- draugijų bendras Komitekalbos ir kitokie parengi- tas Kovai už Nepriklausomą
New Yorke. Tenai jos studimai visuomet yra lankomi Lietuvą. Bus įdomi prograAteinantį sekmadienį, 2 juos naujas stailas ir metogausiai. \ isos kuopos turi ma. Prašomi atsilankyti visi. valandą popiet,
Faneuil das plaukų pagražinimui.
pinigu. Apskričio iždas taip
Komitetas. Hall’ėj įvyks lietuvių legijo---------------]
gi ne tuščias.
nierių moterų skyriaus vaiStougntone tapo areštuoVos pasibaigė komisijų ii Lietuvių balius puošniam dybos įpareigavimo iškil- tas italas Angello Nardozzi,!
Kotely.
delegatų pranešimai, drau
mės. Dalyvaus prezidento kurį policija kaltina nudu-;
gė Brazaitienė atvežė
dele. _ .
Hallovce’en (vaiduoklių) Roosevelto sūnūs Jonas, se- *rus peiliu savo žmoną per
prikepus karsto ku-^vakar^
garams prikepu?
spalių. Bostono natorius Walsh, Sharkis ir vestuves.
gelio ir Reisą alaus. Tas su-jęOpjey pjaza viešbuty bus daug kitų svečiu. Bus muzi- i
---------------taupė Konferencijai daug: Į^tuvių balius, kurio pelnas kos ir dainų. Įžanga nemo
Senatorius Blanchard įne
- nes
V Į skiriamas Petro Rimšos sko- kama.
šė legisliaturon bilių kad ko
i.ge?r.es pertraukos pietums.; jaj u£ “Lietuvos Artoją" atNaujoji legijonierių mo munistams butų uždrausta
De.egatai pa?i?tipimo sede- mokėti. Tos skolos yra da terų skyriaus valdyba susi- statyti savo kandidatus valdanu sa\o \ietose ir tę?e po-.§goo. Komitetas turi jau deda iš šių narių: Mary A. istijos rinkimams.
tedi toliau. L z ?itoki konfe-jg^g sukėlęs, bet trūksta da Winchus, Vera Kanusky.i
rencijai pasitaina\ imą. de-^^ Taigi tikimasi šį ti*u- Eva Cidlevvicz. Mary RossF LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.
.egatai nuoširdžiai (haugei kumą uždengti pelnu iš šio Pauline Shlazas,
Amelia,
Statom naujus ir
.brazaitienei padėkojo.
į baliaus. Balius prasidės 8 Dudis, Vera Stankus, Ester]
taisom senus na
mus. Musų kai
Taip kita ko. konfeienci-' valandą. Įžanga—$1 asme- Kelies Eilėn Bushman, Bar-;
na prieinamiau
ja ?varstė šiuos klausimus: i niui. Bet gert ir valgyt už bara Ged\vil ir Marv Žerosią. Visoks dar
J. J. R.
bas garantuotas.
1. Dalyvauti ar nedaly-jtuos pinigus svečiai negaus. lis.
Padarom reikavauti Lietuvai Gelbėt Tary—-------------i
tingus planus pataisymams. KlauskiTarp Chelsea ir ’’
Foje, kui i tuo tarpu yra už- i Somervillėj užsimušė John
te musų kainos ir pamatysite skirtu
fieldo
pereitą sąvaitę trau mą. Matyt geriausia vakarais.
simezgusi iš trijų vyraujan-s Dolan, kuris atsirėmė į pla
J. J. KIRSlS
čių musų visuomenės sro- ’zos atramą ir kartu su ja nu- kinys susikūlė su mašina ce
32 Hanthorne Avė,
vių? Klausimas svarstyta virto ant cementinio grin- mentui maišyt, šeši asmenys
ARLINGTON, MASS.
buvo sužeisti.
Tel. AR L 5537-J
plačiai ir nutarta dalyvauti, idinio.

ir,i Vienuolikos
Milijonu Doleriy
.Mcoboiic Beveraues in-|
dustrija j ra išmokėjusi]
i valstybei r.uo pereitų leijdimų licen-e-I;al-aviiTių.

a-menų Mas-achu>et(s valstybėje dirba Alcoholic Bcverage Indus
trijoje.

Balsuok
"Y E S*
Cž LAISNICS
pirmuose k'au-imuo-e
•'.-’e kolumnoie a.it balota

Klau-ima- 1. 2 ir

"ta
tteMocrt P. ♦■'oTd.the.n.cc iprtrgfttte

BiLSŪOn “YES”
Oi LAIŠKIUS
REIŠKIA JOMS
NAŽESRI TAISAI!

feležies Reikmenų

mos, etc.
Geriausis
Tavoras, P: ieir.amiausia kaina. Pristatymas veltui.
Užeikit ir Persitikrinkit.

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

Flood Square
Uardivare (Jo.

CASPER’S BEAUTY
SALON

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADVVAY,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOC 4148

SOUTH BOSTON
CAFETERIA
SMAGI VIETA PASIVAIŠINT

Pas VINCĄ BALUK0NĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų
į ■ Gėrimų ir Užkandžių.
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darbą garantuojam.

1

Puikų patarnavimą užtikrinaRie. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėtu

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Tel. 4643

249 BROADWAY,
South Bostone.

Tui. TBObridgu

Dr. John Repshis
(REPtTB)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valssdas:
ir 84
Nedėtiem!* ir ‘----- ,
*M 11 iU u ryt*.
278 HABVARD STREET
iu«». tarnu
arti Ceetral ak*.
CAMBRIDGE. MASS.

Telefeau 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po
nuo 7 iki 8 vakare.
1S7 SUMMER STREET.
LAWRENCE. MASS.

TeL K1B 711S

Pauliui LnzeckuM.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymaur
(LANDŽIUS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidurių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
N-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Motorttkų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12 diosų.
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
180 IIUNT1NGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. CommonwesRh 4870.

ToL UniosraHr 0488

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVI DENTISTt
VALANDOS: 0-6 Ir T-0.

678 Massacbusetta Av*n
(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. K1LL0RV
60 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Lafayetto 2871
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 rak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

Tel. ŠOU 28OS
DAKTARAS

J. L. Pašakarnia
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandas:
Nuo 9 ryto iki 7
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Mcvers t
Perkraustora
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4818

Rudens

$59,130,000 kas met yra
išmokama dirbantiems
piliečiams algų. Kas są\aitę yra išmokama —
•S 1.137,50”.

įčj į Ž

įi į

s ftj iįĮ

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Og
SOUth

1. Sha’l Itcemes b
•n tnrs city or to*n) for
m)c therein of an
aleoholie beverago*
eJx
<wt,:»ky, rum. (irt,
malt txveraęes. wine« 137
»nd atl othor afeo- i u
botic bt.eratc,)?
2. StMlt 1-cense* br graitlcO
■n thrs lity 'or to»B) for the
Mle therein ot «inn
and n-.att beverafe*
X
(w«ne» and beer. ate
and atl other malt
beveeage*)?

vts
RC

3. ShAtt ticemes be geantcU
«n thn City or to*n) for the
sale therein ot atl atcahotic be.erate» in
parfcagc, sc catted. tes|x
n,.t to b- druni, an
no!
the premiMO?

L

U Apskritu
1$

KRANO
KR \NN

>arodvk I

i

Elius’
bonkomis
\Nt A IR PW

,nom

kvortom

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA
Kaimto Stebėtinai Plgiaa.
Dideli pagerinimai Ir
Hydraalic
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
HDIRBYSCIŲ.
Peter TreNakaa ir
Jaa Kapaėimma —
Taiayaio ir

1 HAMUN STREET

