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Buvęs Ispanijos prezidentas
v> sifė savo die—
Francuzijoj.
pranešama,

** Bet s, utammką buvc
renkamas Amerikos prezidentas. todėl laukėm iki paaiškės rinkimų rezultatai,

p,'nirimai nadhainp tain
in didžiuma
didžiuma Arnikos
&
kaip
Amerikos pi
liečiu tikėjosi:
Prezidentu išrinktas
Franklinas D. Rooaeveltaa,

demokratų partijos kandidatas.
Kiek kuri partiją gavo
balsų, rašant šiuos žodžius
da nebuvo žinoma.
Iš
Is viso
viso šiuose
Šiuose rinkimuose
rinkimuose
dalyvavo 6 partijos, būtent:
Demokratų Partija,
Republikonų Partija,
Socialistų Partija,
Komunistų Partija,
Socialist Labor. Partija,
Prohibicijos
Vrohibicijos Partija.
rarttja.
. Rinktaių fivakąrtse.kiękvienos
padarė
savo pareiškimą
žmonėms. Komunistų kan
didatas Browdėris siūlėsi,
kad amerikiečiai už jį bal
suotų, o jis sukursiąs Ameri
koje tokį pat “rojų,” kokį
K-?KC4*IIIC4O
Stalinas sukurė AVV4O1JVJ*
Rusijoj. V*O
Jis
įspėjo šios šalies farmerius
ir darbininkus, kad jie nepasitikėtų kitų partijų kandidatais, nes štetokios laimės
nepadarys.
Socia^PartijoJ kandi-

Daufiausia jų esu tarp
Mussolinio fašistų.

£<knarmu‘
buvo kilęs g aukš.
snės Klases
klasės ispanų, bet patesnės
sišventė darbo žmonėms,
kuriuos labai skriaudė kuni-

**■*••«*
«Keiios dienos atgal įneš
padarėm
italų
,------- ------kai
—kuriose
--------- —
x
organizacijose kratą,” sako
kongresmanas Dies, “ir rapriešvalstybinę
daug svarbesnių įrooymų, negu nacių ir komunistų organizacijose.”
&!“?linįo, Hitlerio ir Stalino a
gentų veiklą esą perduoti
Justicijos Departamentui, ir
Dies mano. kad šitais įrodymais pasiremdamas Justicijos Departamentas galėsiąs
suimti apie 3,000 išdavikų,

“New York Times” korespondentas praneša telefonu
iš Berno (Šveicarijoj), kad
tenai esanti numatoma Romos-Berlyno-Maskvos
su
tartis sudraskyti Balkanų
valstybėlės
pasidalinti
vaistytu ir
ir
pamaunu Anglai
Nnri IAliVU
grobiu. Šito žygio pradžia
.
.
y
Dalijos uzpuohmas ant ĮJirbtUVeS Amerikoj,
LraiKijos. Jei Mussolimui
(j_,
Washine-ton Post”
S^SSp^ii^J^gosb-^o, kad AnglijŠ jūrių mi-

per
17 metų buvo Ispanijos litedraugiją seto5‘0™??Jau tuomet jis pasižymėjo
stipria tendencija prieš klerikalizmą ir monarchizmą.
Kai Ispanijoj susmuko
Primo de Rivera generolo
diktatūra ir karalius pabėgo
į užsienį, revoliucijos komitetas apskelbė respubliką.
Azana tuoj buvo paskirtas NORVEGŲ AVIACIJA
KANADOJ.
ministeriu pirmininku, o vėKAI
liau parlamentas beveik
Kanadoje yra susiorgamvienbalsiai išrinko jį res- zavęs Karališkos Norvegipublikos prezidentu.
jos Armijos Oro Korpusas,
Azanai prezidentaujant, kuris dabar ruošiasi karo

P*“
vedanti «u Washtei nisteriia
?±nJu d"

IspanijojUrmAaudies
buvo įvesta labai
Šis
s4rbiį
ge- veiksmams
kotpusas yrą.Anglijoj.
u&kį Jung-
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Naujas Hitlerio Planas
Europos Karui Baigti

Kongresmano Dieso komiIš Maskvos
kad pereitų sąvaitę tenai bušio panedėlio naktį Fran-! tetas priešvalstybinei veik- «
BRITŲ IMPERIJĄ JIS PA
vo nuteisti sušaudyt 8 sker- cuzijoj, Montaubano mies- lai tirti pareiškė Amerikos rttOronffO (jyV€Mm0
LIEKA ČIELYBĖJ.
dyklos
IVIvJo
tarnautojai,
VCsI HA VsVVJcKA,
kurie
It
141 IV tely,
Ivijr, II111V
mirė MII
buvęs
V
VlvIIlVItl
demokratiAVI į Į spaudai, kad per kokį mėReikmenys.
.y.. w
vogdavo mėsą ir pardavinė- nes Ispanijos respublikos nesj čia busią areštuota apie
m
Bet Europos kontinente turi
javo
alkaniems Maskvos prezidentas Manuelis Aza- 3,000 svetimų valstybių šniMėnesinis Tautų Lygos
vyrauti nacių Vokietija.
žmonėms. Esą apskaičiuota, na y Diez, susilaukęs 60 me- pų. kurių terpe esą daugiau- statistikos biuletmis. kuris j gia savaite Washinetono
kad per keliatą metų buvę tų amžiaus. Kelias pastara- ria italų fašistų. Po italų se- J^a leidžiamas Ženevoj, pa- diplonratų tarpe paskiido

«•
e
1 UUUU IllUOUOa ■ ■ ■■ w ■ ■ «
vaites be paliovos triubijo lublis užsieny vertas
jų užpirktos radijo stotys.
\
Sakoma, kad Wall Streeto
P
Į1
...
Išviso dėl mėsos vogimo
piniguočiai buvo sudeJ? buvo areštuota 45 bolševi-

Numatoma RomO8Kerluno-MasJena.
Berlyno-Maskvos
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_
and about 1.90MH
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mėsą iš skerdyklos į parduo«*“ ?„8»™itesIš 45 kaltinamųjų tik 3 buvo
išteisinti. Visi kiti atrasti
kaltais. Astuoniems jų paskirtas sušaudymas, o visiems
kitiems—kalėjimas
nuo 8 iki 10 metų. Mėsos vogimas buvęs organizuotas
1938 metais.

mo reikmenys
-- *_ *_per 13 karo
“>JaJ^nis
j tŲos^Ssdurtiniam
periasi
reiKmems
_
__tas, ...
,. jung- Europos
karui baigti.
tmes® valstijose, šiandien
Vienas
tų gandų sako.
daugiausia nukenčia, nes už
kad
visų
pirma
Hitleris pa
Amerikos kviečius jos turi
mokėt jau 22 nuošimčiu sakysiąs prakalbą per radi
daugiau, o už komus net 40 ją, išdėstydamas sąlygas,
nuošimčių brangiau negu kuriomis Vokietija galėtų
metai atgal. Amerikos vilnų pradėti taikos derybas, o pa
kaina pakilo 25 nuošimčius. skui sušauksiąs savo nacišką
Anglijos rinkose medvil- Reichstagą, kad tas sąlygas
užgirių.
ne’ guma
K0”?? ir
1 cinas pakilo 60
Valstybės Departamento
nuošimčių,
valdininkai
Washingtone
Danijos sviestas pabran- sakosi neturį jokių oficialių
£° b0 nuošimčių, nes jo ga- žinių apie Hitlerio taikos
mybajiibai sumažėjo, įr^kas planą, tačiau prisipažįsta,
pagaminama, tai išvežama
kad gandų ir jie girdėję, jog
Vokietijon.
Hitleris
ruošiasi pasakyti
Duonos trūksta Rusijoj,
Vokietijos
žmonėms prakalVokietijoj, Italijoj ir Franbą
apie
reikalą
baigti karą.
cuzijoj.
Tie gandai pasklido jau
n >• ••
f
a
ir po Europą. Londoniškis
roucųa Jie#KO An- “Sunday Dispatch” išspaus-

tano Verseckio.

* jau
•
x * savo Xtaikos
*1
ns
pasiuntęs
Valstijose
36 bomba...
Bristol, R. I.—Čia gyveno į sąlygas Jungtinių Valstijų
to skerstuviu ir iLs bu- įsitaisyt Amerikos pakrašty mvpi
rovei. Jėzuitai,
Jėzuitai, kurie
Kūne per
per iiii- tinėse
t
Įiąs įįkvi^as. Vo titelu Wyų dfrbtavę, kur galėtų
.įP“?: Jnesiūs lavinimosi tikslams. Antanas Verseckis, 25 metų t yyriausybei per Amerikos
būt statomi prekybos laivai Jos žmones, dabar tapo iš ir trys pirmieji bombanešiai amžiaus WPA darbininkas. Į ambasadą Paryžiuje, nors
Anglijai masinės produkci- Ispanijos išvyti ir jų organi- jau atskrido» Kanadon perek Pereitos subatos vakarą po- Washingtone kol kas da
jos pagrindu, taip kad pir- zacija uždaryta, o jų dvarai tą sąvaitę. Kiekvienas jų yra licija jj pastebėjo gatvėje nieko a ie ui nėra girdėję,
tarti.
mais metais butų galima pa- * kitokie turtai buvo isdaly- apginkluotas 7-mais kulka- girtą ir nuvežė nuovadon isj^d^ žiniomis. statystatyti 50 laivų, o paskui po
žmonėms arba konfiskuo- svaidziais, nesą 1,000 svaru simiegoti. kad automobiliai damas
j
Hitleris
100 kasmet Washingtono ti ^publikos labui. Didžiu- bombų ir su pilnu krovimu girto nesuvazinętų. Prie jo prisipažįstą^
Britų ImKur Dabar
Nocių ArmiJŪ. į vyriausybė šitam sumany- nU dvarai _taipgi buvo utim- lekia 300 mylių į valandą.
registracijos korta ii perija nėra užkariauta nei
Vnkie. mui esanti palanki, tik prisi- t’^rzėme išdalyta bezeį,Į,,. ... ?1<M» Pinigų. Is ryto policųa^lėta todėl jis sutinkąs
Votae
bijo
tad IICMl
nepritruktų
išlavin- *
H Pal®.,do ir žiurėjo, kur J's pafikti jį čieIyb4 taįp ka;p
... Londono
_ • • žiniomis.
> •
• « • ’ MI
IV KVClVt
AVA UA VU lOl<XVlIf
-- p——-—~
-- .
eis. Jis tuoj paėmė busą į,-., dabar vra bet Europos
Wos arm1^."itų amatninkų ir medžiagos, prašvito laisva ir laiminga
Aleksandrijos
uoste,
EgipElizabeth. N. J., ir išvažia- į ti
t •
nes dabar visos hivų dirbtu- ateitis.
. .
..
būti po
.
J.°,d3r^;
vės Amerikoje pilnos darbo. _ Bet kunigai ir dvanmn- te, dabar stovi demobilizuo- vo. Už kelių valandų jo Vokietiios edoba
kareivių stovi pię----- įZ----kai susiuostė su armijos va- ti 9 francuzų karo laivai, ku- kambary rasta užmuštas Į Tstikruiu Hitleris nrina
OIU
L**V?
J
*
i 500 ŽMONIŲ NETEKO dais’ kurie
buvo dva- riuos anglai suėmė kad ne- žmogus, tūlas Daniel Quinn, ži .
tik tris valstvbes ku&&Se”
™ANCUzJoS PILIE- rinkikai.ir pradėjo.prieš patektų 1 naciųranka* kai su kuriuo Verskis drau- XXl“budatas Norman Thomas papasienio vietose.
TYBfiS.
respublikos vyriausybę ka- Francuzija pasidavė. Perei- gaudavo. Kambary viskas tent» Anglijį Vokietija ir
sakė balsuotojams, kad “jus .
Francuzijos valdžia šį pa^msT\ P3?3^? atėjo fa- tą sąvaitę tų laivų jurininkai apversta aukštyn kojomis, Jungtines Valstijas,
numesite savo balsą šalin,
Į425.000 kareivių stovi nedėlį paskelbė atėmusi 500
ir J13®?^3 viešai pasisiūlė anglams j rakandai sulaužyti, indai j gu Angijja jr Amerika
jei nebalsuosite už<Socialis. .
žmonių pilietybę. Išrodo, Vokietija; gi demokratines pagalbą. Sako: imkit musų sudaužyti, net šventųjų sto-; Vokietija galinti padaryti
tu Partijos sąrašą.” Jisai nu- ,t Apie 225.000 kareivių arar; ka(
kadj jj
jie buvo gimę kitur, bet J^bes
ya^tybes Ispanijos demo- laivus ir imkit mus; mes vylaites sutrupintos. Polici- ,«nepuoįimo sutartį’’ dešimj. vien
-e-—
r Socialistų
_
vba 1® divizijų
-----stovi
c—
----------- kraujai
t
Vi^ trv^ smiterodė, .kad
tik
Danijoj
Francuzijoj
naturalizavosi.
^Dj31 pagalbos nedave,
nedave. plauksim kartu su jumis ja spėja, kad teis šventais
bijodamos
įsivelti
su
fašismušti
Hitlerio
ir
Mussolinio
daiktais
Quinn
ir
buvo
už•
. ;’iralinčios^vienodai
Partija stoja už pilną demo- ir Norvegijoj.
■ Daugiausia tarp jų buvę žykratiją. Komunistei ir naApie 225,000 stovi Fran- dų, Kurie tapę piliečiais vir tais į karą, ir Ispanijos res- fašistų. Šis pasiūlymas buvo muštas, nors ant grindų gu- . nusieinlduoti
randuos vra
čiai yra akliausi diktatūros cuzijos Bretanijoj.
to komunizmo agitatoriais. publika buvo sunaikinta, išspausdintas Aleksandrijoj Įėjo ir kirvis. Spėjama, kad i
Buvęs
jos
prezidentas
pasieinančiam
francuzų
laikrašši
žmogžudystė
padaryta
t
tarnu
sunku nu
garbintojai. Demokratai ir Apie 180,000 kareivių
šalino
Francuzijon
ir
dabar
ty
“
La
Bourse
Egyptienne.
”
pereito
ketvergo
vakarą.
manJL- Gali i*t kad vokie
republikonai taipgi negali Francuzijos Normandijoj, j AMERIKA PASKOLINO
---------------- i
PoHcija dabar*
Ver^ndų
būt tikri darbininkų laisvės
180,000 kareivių Belgijoj, BRAZILIJAI $25,000,000. tenai užbaigė savo diena,
AUDRA SUNAIKINO
Sprendžiant iš pa
paleidę, norėdami pa
gynėjai. Jau šiandien Ame- e Ir 270,000 ginkluotų naJungtinių Valstijų impor- KIEK YRA VOKIETIJOJ
GUAMO
SALĄ.
vardes,
jis
gali
būt
lenkas
ar
k
j
nasau’is
rikoje esanti pusiau-fašisti- cių
esą
sukoncentruota
i;A+,«,;o
maryii. Kaip į juos- pasau.is
KATALIKŲ?
nė, pusiaibdiktatarinė tvar- fe^^K^ta^nSti togton?£Sė
Pereitą sąvaitę taifūnas lietuvis. Vieni laikraščiai jo atsiįie ’
salą, kur Pavarde rašo Warzacki, o
Vokietijos žinių agentūra sunaikino
_______ Guamo
_________
ka. Toliau fasistmis jos po- HiUens vis planuoja pulti
ji galį
DNB
sako.
kad
iš
96,000,000
randasi
Amerikos
laivyno k’ti—Warsecki.
UŽ WILLKIE DIRBĘ
budis da daugiau paaiškė---------------, nu?‘PirktVia .™!kaIing«
Vokietijos gyventojų e4 tik pozicija Pacifiko vandenvHITLERIO AGENTAI.
siąs, ypač jeigu Willkie butų
NUŠAUTAS
, a
,
Paniržuut
Vtaio StepSfėonoP«nnna 48-<MW-#0° iratalikų. arba iš ne. Audra nušlavė nuo salos GUDAITIS
išrinktas.
UŽ STIRNĄ.
United Automobile Woikl'oiueziug
Stato
atmokei
tų
sumą
po
$o,000,k
jlusiujų.
namus,
sunaikino
javus
bei
Socialist Labor Partijos
000 kas __________
menesi,
laukuose ir sugrio,; :Vokiečių
. užimtoj Lenki- daržoves
New Hampshire valstijoj,!
kandidatas John
Aiken twę Nuo Bombų.
i
—
_:
j
..
i
?
•
________
._ .r .
NAUJA UNIFORMA RU‘"h*’ kl pSeita nįdėldtanj'pS
taipgi pranašavo,
kad
“
dikIš popiežius
Vatikano j^kė
pranešama,
tatura - Amerikoje bus neiš-imd
pasta- SŲ
GENEROLAMS.
'^l
«n nrMCBrM amc
“jos prijungta, gyventojų dama iš viso uz apie $2.000,- deli medžiojant stirnas bu‘
SŲ GENEROLAMS.
, „„ 12,000.000. iš kulių apie ooo nuostolių.
Amerikos vo nušautas Alfredas GuPer radijų .r ppejo
vengiama, jeigu darbininkai tyti jo dvare slėptuvę, kur žinios iš Maskvos sako, u mio'ooo~ esa kataliku
unijistus, kad jie nefinnn
Raudonas v
—s"“ jau iš- daitis, 21 metų
‘-------- LIUjauu kiausvtl
"*
A
P88*1*'* nuo ?r: i»d karo komisariatas įy^9’000
’000 ocn VotoHbn
katalM
Kryžius
amžiaus
? Lewi«o ir nebalventoiams
na- mmlk rllrkrc
QnvlinU< M4USytU
LX?Y\ ISO 11 neOdlsiuntė
gyventojams
panuolis,
dirbęs
tos
apylinkės
vers Kapitalizmo.
; laivių bombų. Nors analai dė raudonosios armijos ge- j CHAMBERLAINAS NEsuotų už Willkie, nes už
U. S. Forestry kempėj. Jį Willkie dirbą Hitlerio agen
Gi CIO vadas John Lewis, yra pasižadėję Romos mies- nerolams ' tris uniformas. į VAŽIUOJA AMERIKON. galbą.
nušovė tūlas Booska, kitas
komunistinio plauko radi- to nebombarduot, bet ka-Lauko pareigoms skiriama! Amerikos snaudoie
raMii^aSSSiSni?00 tos kempės narys, kuris taip tei ir jei jis butų išrinktas,
kalas, da syk) ragino darbi- d»nm
Miissnlims dabar nra_
spauooje
dangii Mussolinfe
pra. rudi’~(&akiV'spalva; boa.
kįs-1f MAmeriKos
S5deK<«i2tt
lU kS buvS
AMERIKOJ.
pat 5UVO išėjęs medžioti. Jis tai Amerikos demokratija
ChZ
ninkus balsuoti už piniguo dėjo kaiąt pnes Graikiją ir dieniniems reikalams-rudą
Wall Streeto statistikai sakosi ant aukštos uolos tuojaus butų sunaikinta,
čių ir reakcininkų kanmda- fe ^^^u.įo’nhafduojB su mėlynom siuiėm, o armi-^nrf]jkvykti jau apskaičiavo, kad šįmet urp krūmų pamatęs kažką kaip buvo sunaikinta Fran
nVy,tauto ramkata?""^
= tSln^ius^V T “">^Pilka
^^liSjon,"S
S J
W"vSjį
Kiti to
cuzijos demokratija.
imHiviiii \7olctiin ^ėnl^i
mn’ontnvjJ
įr _______
manęs. JcHcl tdl
Har^
(ynomsrulem.
ti. Dabar jis praneša,K tai turėsią .daugiau kaip 7o_biDabar jis praneša,
Paleidęs šūvį ir Gu
lionus dolerių
tų pajamų. Per- daitis nusiritęs nuo uolos 50, NUSKANDINO DU ANG
netiesa.
kristi ir ant Romos.
LUOS KARO LAIVU.
Levvisui pritarė. Už Willkie
LONDONAN ATVYKO
nai buvo 69 bilionai ir 378 pėdų žemyn.
stojo ir vokiški naciai, gal
ISPANŲ ORO MISIJA
70 VOKIEČIŲ DIVIZIJŲ milionai.
Gi paskutiniais
Anglijos vyriausybė pa
SUDUŽO LĖKTUVAS SU
dėl to, kad jis vokietys.
MIRĖ RUSUOS GE
DABOJA RUSUS.
Hooverio meteis biznis ir
Anglijos valdžia pakvie
skelbė, kad priešo submari10 KELEIVIŲ.
j tė
tį Ispanijos
NEROLAS.
Kiek balsų šiuose rinki
Ispanijos oro
oro misiją
misiją atLondono žiniomis, vokie- darbai buvo taip susmukę,
nos nuskandino du Anglijos
muose bus jravę socialistai,
Anksti šio panedėlio rytą vykti
vyktiLc
Londonan ir pamatyti čiai pastatė Balkanuose ir kad visos šalies pajamos nuIš Maskvos pranešama. ginkluotu laivu, “Lauivnda nėra žinių. Keturi metai Utah valstijoj sudužo dide- savo akimis, kaip vokiečių i I^enkijoj 70 divizijų arba iš krito iki 32 bilionų. Taigi kad tenai miręs leitenant-: tie” ir “Patroclus.” Iš nuatgal Norman Thomas su lis lėktuvas su 10 žmonių.1 orlaiviai mėto bombas į mie- į viso 1,250.000 kareivių da- prie Roosevelto
Koosevelto žmonių pa- generolas Seigej
Sorgej Lebediov, skendusių laivų įgulų buvę
rinko 187,720 balsų, tuo tar Visi žuvo. Nelaimė įvyko sta. Misija jau atvyko. Ją at- boti, kad rusai nepagrobtų jamos pakilo daugiau negu 51 metų amžiaus artilerijos išgelbėta 621 asmuo. Kiek
pu kai komunistų kandida- laike didelio sniego.
J vežė panų anglų orlaivis,
(daugiau žemių.
instruktorius.
100 procentų.
žuvo, nepasakyta.
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BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Sugriauti Triobesiai Londone
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ĮVEIKIA
KAS NIEKO NEVEIKU
EPEIK1A
TO NIEKAS NEPEIKU

LIETUVIŲ ŪKININKŲ GYVENIMO
MICHĮGANO VALSTIJOJ.

sudejuoja, kad visur velnią- *
Iš
SCOTTVILLE, MICH.
nės: rimti, inteligentiški ir
va; kad jo draugai perdaug
Spalių 23 d. buvo kriau apsileidę ir tylus. Jis norėtų
Vasaros darbams ir pikničių 54 skyriaus mėnesinis jų karingumą pakelti, bet tie
Kelios sąvaitės atgal čia
kam* pasibaigus.
susirinkimas, šiame susirin gavę organizacijose blitzpasimirė senas ūkininkas
kime buvo kiek daugiau kriegą—tyli.
Lietuviai ūkininkai šią Jonas Juodka. Jis buvo
diskusijų apie kriaučių eko
i vasarą čia praleido sma- “Naujienų” skaitytojas ir
Rokas Mizara vis spiriasi
nominę būklę.
• giai. Scottvilės apylinkėj veiklus vietinėse draugijose.
Raportuodami iš unijos į- prieš socialistus. Kokį tai
jie surengė daug piknikų.
Ūkininkai nusistatę už
staigų, o ypatingai iš Trade muzikantą, atvykusį iš UruKas šventadienis vis būdavo
Boardo, atstovai aiškino i gvajaus. jis pasistengė išimRooseveltą.
i tai vienur, tai kitur pikni
apie New Yorko darbo ru- • ti iš Ellis Island salos. Išėkas. Kai kam gal ir nusibodo
Ūkininkai čia nusistatę už
šis. Pirmas greidas yra pras- męs tą žmogų iš ašarų salos,
besilinksminant.
__
.
demokratus,
nes Roosevelčiausias. Antras geresnis. Mizara ėmė kaltinti p. BudVasaros metu pas ukmin- to administracija pagerino
trečias dar geresnis. Ketvir- H, Lietuvos konsulą, buk tas
i kus atsilanko gana daug ūkininkų būklę. Komunis-'
to, penkto ir šešto greido ži- muzikantui Bacevičiui koją
miestiečių sąvaitę kitą pa- tai, žinoma, balsavo už reponai jau tikrai geri. Tad pakišęs, užtat jį valdžia ir
silsėti tyram ore. Gamta čia publikonus. Kom u ni s t ai
dabar drabužių fabrikantai sulaikiusi ašarų saloje. Kaip
tikrai zavėja atvykusį sve- Rooseveltui priešingi, nes
veržiasi nuo gero prie pras- ten buvo. aš nežinau. Bet
C13«
jis duoda pagalbą Anglijai.
to greido arba numerio. Te- Mizara rekliamuodamas tą
Vasara buvo nebloga, nes jie nori, kad kara iaimėtu
ko patirti, kad darbo rūšis komunistu muzikantą kaipo
lietaus netruko ir derlius bu- ju Stalino bičiulis ir partnenesikeičia, tik keičiasi už- “bepartinį asmenį,” nesigaivo gana geras, tik bulvės la- nyS Hitleris.
Ūkininkas.
mokesnis. Tas greidų mai- H socialistų vardu srutų pabai menkos. Jas sugadino
____ _ ____
nymas. tai netiesioginis al- ; lieti. Katalikams irgi tenka
amaras.
PITTSBURGH, PA.
gų numušimas.
i komunistiško vėzdo.
Ūkininkai bulves jau nu
Unijos nariai: V. PackeVisus iškoliojęs. Rokas j
sikasė. Dabar vieni lukštena Lietus pridarė daug nuosto
lio Soho lietuviams.
vičius, F. Reinhartas, M. kreipiasi į Amerikos lietu-:
komus. kiti aria sekančiam
Rickevičius. F. VaitukaitisJ vius, kad jie tą muzikantą i
Rugsėjo 11d. dėiei smarpavasariui.
J. Jonaitis, J. Bikulčius, V.! paremtų. Taip gali elgtis tik Į
sausas
ir
vėkaus
lietaus Soho PittsburOras kolkas
Bielskus ir kiti nurodinėjo.' visiškai pamišęs žmogus. Išsus. Sniegas da nebuvo pa- ghe sugedo kanalizacija ir
kad reikia kas nors daryti, koliojo per “Laisvę” katali-!
sirodęs, bet jo galima jau ti- todėl skaudžiai nukentėjo
idant sustabdžius tą nume-; kus, socialistus ir visus kas;
kėtis.
visa apylinkė nuo potvinio.
riu mainymą. Kilo mintis, tik ne komunistas, paskui j
Lietuvių Ūkininkų Žem- Daug lietuvių, kurių namai
kad reikia tuo reikalu rašy- prašo visų paramos. Rokai,
dilbių Draugija gerai lai- randasi Lietuvių Mokslo
ti Hillmanui laišką ir nuro- ar jau gaidukai pradėjo ta
kosi. Spalių 27 dieną ji ture- Draugystės svetainės apyryti, jog visur algos kyla. o vo galvoje giedoti?
jo
mėnesinį susirinkimą linkėję ir visame taip vadičia yra parodyti kai kurie vokiečių bombomis sugriauti triobesiai Anglijos sostinėj Londone.
kl iaučių pramonėj jos krinnamame kalnų distrikte, tu
nuosavoje svetainėje.
Šitoks jūsų elgesys tam i —
rėjo daug nuostolių. Iš po
ta. Laišką parašyt rimtą, atvykusiam žmogui netik bus metinis kliubo susirinki- kare ir išrinktų tikrai pažan. prisirengęs, nes turi gabų Nutarė neduot komunis
smarkaus lietaus, kuris pra
nurodyti firma^ nurodyti nepadės, bet daugiau jį pa- mas kliubo svetainėj. Prašo- gius bešališkus viršininkus. į mokytoją K. Staponavičių.
tams salės.
sidėjo su perkūnija apie 7 v.
aiskią padėti. kad to negali- žemins Amerikos lietuvių me visų dalyvauti, nes bus
Vargo Sūnūs, i Daugumas dar atsimenat
Prieš pat susirinkimo ati vakaro ir tęsėsi gal nedau
ma toliau pakęsti — tun ką-akyse. Jeigu p. Budrys ką renkama 1941 metams vai-Į kaip trįs metai atgal Pirmyn
darymą vienas iš narių pri- giau kaip valandą laiko,
nors daryti Amalgameitų padarė, tai jo dalykas; su dyba ir daug kitų reikalui
EL1ZABETH, N. J.
Choras čia gastrioliavo.
Unijos Generalis ofisas, kad tuo nieko neturi nei katali- bus sprendžiama,
ėjo
prie pirmininko ir išnuo- vanduo nespėjo savo papraRep.
Padėka
atjautusiems
mano
sustabdyt tą darbo rūšių kai. nei socialistai, nei tautimavo
už vieną dolerį svetai- stais keliais nubėgti, griovė
VvL Ramunėlis !
vyro
nelaimę.
keitimą.
nę prakalboms spalių 30 d. sau naujus kelius ir bėgo
ninkai. Bet jus ne p. Budrį
__________
*i
DOVANOS | LIETUVĄ
Prakalbas rengė komunistų kur jam papuolė, nešdamaKiek laiko atgal mano
NEINA.
Tiesa, buvo tokių, kurie kaltinat, o lietuvių sroves ny._____ a__ i
ALDLD
ir kalbėtojum pa- sis su savim netik žemes, bet
koliojat.
Amerika
yra
ne
nOTCCStCllO
AilllOS*
'
vyrui, V. Petkui, reikėjo damatė tik juodžiausius musų
Jungtinių
Valstijų
paštas
kviestas
komunistas
Prūsei- viską, kas tik papuolė. Ne
į lyti akies operaciją. Todėl
unijoje taškus. Jie nurodė, Lietuva ir ne Sovietų RusiPo rusu įsiveržimo į Lie-! visiems draugams* kostumeragina žmones siųsti Ka- ką. Per susirinkimą pirmi- kuriose vietose vanduo buvo
kad laiškas nieko nepagel ja. Čia yra sriovės ir jos bus.
Jeigu
prieš
jas
burnosi,
tai
tuvą
sandariečiai
su
komu;
riams
ir
pažįstamiems,
ku,
?
dovanas, jei Kas non, ninkas pranešė, kad “litera- pasiekęs daugiau kaip 5 pėbės ; esą, reikia eiti į Rela- __ ® „i.
j
„ak ' •
.
kad los Dasiektu savo vieta turos draugija” pasisamdė dų aukščio.
tion Boardą ir reikalauti
svetainę, bet jis nežinąs
L. M. D. svetainei potvinore tos mizernos užmokeskaip
čia
bus,
nes
apie
metai
nis
kitokių nuostolių nepaties $14.50 per sąvaitę. Nu užlindę slepiasi—nerems! biauriai piktą pagiežą. San
.
paaiškina,
kad
niekas
nesiuatgal, kada komunistai tu- darė, kaip tik apliejo moliparsikvietė
radirodinėjo, kad šiandien yra Tegul tas muzikantas savo dariečiai
kalizmo oludika
Simon<a
Ja-U pasve.lkF 11 stų dovanų i nacių ir bolše- rėjo čia prakalbas, tai po to niu vandeniu gatvę ir apverdaugelis kriaučių, kurie ne gabumus rodo komuna- Kanzmo piuaiKą oimonsą vel darbuojasi savo laikro- viu„ navP,įtUs kraštus. Prie
jį šaukė miesto valdyba pa- tė žemėmis. Kas tuo laiku
t»imoKaiq>, o komunistai
Komunistai, dėliu
dėlių krau
krautuvėj.
tuvėi. Wm PetPet
uždirba valdžios nustatytos ciams, o ne susipratusiems (Simokaitj),
tokių
kraštų
priskaitomos:
siaiškinti. kas tas prakalbas buvo kliube. tai turėjo didegarbintoją A. i kus
netik iaikrodininmokesties, $14.50 per są lietuviams.Vytautas Katilius. diktatūros
Bimbą. Bet dabar tie didieji
y
ia«aoamin
rengė ir kokiu tikslu. (Ko- lio sunkumo pasiekti namus
Lietuva,
vaitę.
kas, bet ir akinius pritaiko
munistai
šioje apylinkėje per moli ir vandenį, ypatinįsikarščiavimai jau pradėjo kam reikia.
Latvija,
Po visų kalbėsiu, visgi nu
turi
gana
prastą
vardą ir jie gai daug vargo turėjo moteatvėsti: Komunistai per L.
Estija.
LOWELL, MASS.
tarė rašyti laišką preziden
Be to, Petkaus krautu
nepageidaujami.)
rys ir panelės, kurios buvo
S. ir D. draugiją jau nebe- vėj galima gauti ir “Kelei
Austrija,
tui Hillmanui ir įpareigavo
Apmirusi kolonija.
, trauksią į teismą “Amerikos vio” atskirais numeriais,
Čekoslovakija,
lokalo P. T., kad ji tą tech
Laike susmnkimo kilo ^tadienio drabužiais,
Prieš
kurį
laiką
Lovvellio
Lietuvio,
”
o sandariečiai nusipirkti. Krautuvė randa
Olandija,
nišką darbą padaiytį Ar
kaistos diskusijos ir kada
.
.
Norvegija,
prieita prie balsavimo, tai
Moultrie gatvėje skautas laiškas paveiks į prezi lietuvių kolonija buvo gana mažiau užkabinėja Stalino si prie 227 First st.
Belgija ir daug kitų.
dauguma narių nutarė ko- džiai nukentėjo sekamos liedentą, sunku iš kalno spręs veikli, kas galima buvo pa- garbintojus.
Vajola. i
stebėti
spaudoje
ir
darbuo--------ti. Bet vis geriau negu nieko.
Pinigų galima nusiųsti, munistams svetainės ne- tuvių stubos: Bugailiskių.
se. Šiandien tuo mes negalipereitą mėnesį užmušė
bet nedaugiau kaip $20. Ir duot Tuo budu komunis- Mekaškų, Bliutų ir Jono
WASHINGTON, D. C.
me pasidžiaugti. Aptilo vi- automobilius Antaną Maižį.
LSS 19 kuopos veikla.
juos galima susti tik tiems tams suduotas visai netikė- Kazlausko namai. Kiek ki
sos organizacijos, įsskinant jau pim, įo jjs buvo du kar- Iš Baltijos Draugijos susi- asmenims, kuriems buvo pi tas antausis. Pruseika turėjo to®® vietose lietuviai nukenLSS 19 kuopa ruošiasi tik D. L. K. Vytauto kliubą, tu sunkiai užgautas automo.
rinkimo.
mgai
nigai siunčiami
siunčiami aa
da pi
prieš tų kur nors stuboje “tvirtint” tojo, tiksliai negalėčiau pa
prie jubilėjinės 35 LSS gy kuns gana gražiai progre- įilių ir turėjo gulėt ligoninė.
VVashingtone yra Baltic-; kraštų pavergimą. Ir siųsti savo draugu nupuolusią sakyti.
vavimo vakarienės, kuri bus suoja biznio reikaluose; ta-, je bet treciu kartu jau neišdvasią. Kol komunistai ne
gruodžio 14 d„: 1940 m. čiau kultūros srity nematyti }aikė> Jis buvo pasižymėjęs American Society, prie ku- ’ gali tik tie amerikiečiai, ku buvo pasibučiavę su naciais, Aukštumose ir kalnuose
rios
priklauso
lietuviai,
lat,
rie
siųsdavo
seniau,
nėra saugu gyventi.
Grand Paradise • svetainėje; progreso.
Worcesterio lietuvių tarpe viai, estai ir suomiai. Aną-! Demokratinė šios šalies tai nekurie ūkininkai jiems
LSS 19 kuopos socialistai
Kas galėjo tikėtis, kad
Kol buvo dar laisva Lie- kaįp teatro mėgėjas ir lošėsimpatizavo;, bet_ dabar,
suruošia gersis vakarienes. tuva buvo sudalytas komite- Jas> Buvo didelis svajotojas, dien ši draugija turėjo In- j vyriausybė nori tuo budu kaip
jie pasidarė Lietuvos
JV artumose gy“ 1
Nėra abejonės, kad ir šitoji tas kovai uz Vilnių ir gana bet mažai apsišvietęs. Ture- ternational Student House apsaugoti siunčiamus pini- išdfvikais ir penktos kolosalėj
susirinkimą,
kur
kalbėgus,
kad
jie
nepatektų
į
okubus gera. t Bilieto kaina
nos nariais, tai ūkininkai n
, j. j .
. , , .
$1.25. Kuopiečiai jau par
gerai kad rauT^kintaku "““Pnavo. kad jiems teks
davinėja tikietus. Kas ma*
MAIKIO TeVUI.
e
- ~ .— AIvIV pigulUcIVv.
UUVV vlčt siuntinys
&
paimtulr kit™ kS "“‘h T
note dalyvauti LSS 19 kuo gaj rinK0 aukas Klaipėdos jaunas vyras, 45 metų, buvo
rius
VVilliam
H.
King.
Atsiprašau,
kad
nepnsiunpos vakarienėje, tikietus pabėgėliams. Bet kada tapo vedęs bet su pačia persir f. * 1
‘
venant kiek šimtu pėdų
Pusta
yra
įsitikinęs,
kad!?
“
"
prenumeratos
anksčiau
gaukite iš anksto.
pavergta visa musų tėvynė,1 skyręs.
Virpinėtam susirinkime “u'?ščiau P^burgho upių
rusai Pakaičio valstybėse ii.
’^Jo.toku)
kad
Lovvellio lietuviai taiytum
***‘.fc“ jų buvo apie 16 asmenų. PaVisi atsimenam
letogo miegu apmigo-nei American Steel and Wire gai nebus ir jų okupuoti i 2?" ?,a!į ,žinau'
matę. kad svetainės negau1936
metų So-centrai
potvini,
tarot! Nėra protestų nei koturėjo tris skirtingose kraštai vėl atgaus laisvę ir Tev"'
mano vyrui buvo reikalingas &Ja "Ir
nepriklausomybę.
Abejoti
miesto dalyse dirbtuves, daKaip Sovietų Rusijos ar mitetų. Kode!.
naujas karas. Taigi turėjau pir isteriškai lėkti ir koliotis. buyo paskandįntas ir bai
mija užėmė Lietuvą, tai mu
Teisybė, D. L. K. Vytauto bar nutarė visas tris sustaty- apie tai negalima, jis sako, ma nupirkt jam naują automo J ieva Juobaitienė įsikarš
sų komunaciai iš džiaugsmo kliubo komitetas sakosi pa- ti prie South Works. Tą dar- kaip negalima abejoti, kad bilį. o dabar siunčiu Maikio tė čiavus negalėjo nusiraminti. siausia nukentėjo nuo pot
vinio North Sidės lietuviai.
tancevojo, pasveikinimo re siuntęs protestą, bet kam— bą žada baigt bėgyje dviejų lytoj saulė užtekės.
vui dvirublę. nes matau, kad se* Nors pirmininkas kelis kar Bet Soho lietuviai nematė
zoliucijas Paleckiui ir Stali nežinia.
metų ir kompanijai kainuos
tus ją įspėjo, ji vis lėkė: jokio pavojaus nuo tokio
Po kalbų, draugija išrin nio batai jau visai nudilę.
nui siuntė. Tas jų durnas
Ir taip slenka niūrios ir 8 milionai dolerių. Bet kom- ko naują valdybą sekan
Elizabeth Bochinsky. pijokai, buizujai, ubagų notv;n;n
i;p dairi iuokan°-i.,.jJie
džiaugsmas iššaukė lietuvių liudnos dienos. Kiekyienas paniia apskaičiuoja, kad ga tiems metams.
laroos. isiiub varlina
\aoina “hnrour P, on .,nisu
avnuai.g*iri JUOhdU;. <•
MIRfi
VINCAS
PAJAUJIS.
žujais.
”
o
pati
ilgi
nori
išror
™
u
•
!?
?•
masėse pasipiktinimą. Me lietuvis liūdnai pakalba apie lės da,
daugiau padaryti darbo
A. Sadauskas.
Greenfield Center. N. Y. — dyt “buržujiškai, nes sedetai kiti atgal komunistai rai Lietuvos nelaimę, bet nie- su mažiau darbininkų, kuo
, /T?at
„
no,H
P^ėP iačiau. kad ir
Spalių 29 čia mirė ilgametis
vydavosi prakalbose už Lie kas nieko nedaro. Aš ma- i met viskas bus vienoje vie
DETROIT, MICH.
tuvos nepriklausomybę. Jei natį, taip yra todėl, kad toje.
••Keleivio” draugas Vincas Pa
Ckicafiečiai statys operetę
jaujis.
Paliko skaudžiam nuliū žytom lupiai ir žandais, “V*4-513* cinuose gyvenant
gu kas išreikšdavo abejonių kiekvienoje
organizacijoj
“Kai Gėlės Žydėjo.”
—tą iškoliodavo. O dabar yra “raudonas klapčiukas, o
dime žmoną Marijoną ir ištekė SŽ* Šanu “krauravta SSaS’SSu žcmX’ vietre
35 metai jau praėjo nuo
ėmė džiaugtis, kad rusai pa kitas nenori savo draugo už- suorganizavimo
Detroite Pirmyn Choras jusią dukterį Izabelą. Lai būna
Lietuvos
vergė Lietuvą. Tas jų rago rūstinti, nes jis jam nepadės į Sūnų Draugijos, kad auklėti iš Chieagos statys operetę jam musų amžina atmintis.
no
i?
TlCbUV O« \ 1C11
žius skaudžiai jiems patiems surengti “sidabrinių” vestu- brolybę lietuvių tarpe. Bet “Blossom Time” (Kai Gėlės
Žmona Marijona ir duktė. ♦tus
buržujus j,
ir vadina HlO
... D3V OJ3US.....
kšimiinistu t,k kalni> distnkto gv ventouždavė per kišenių. Dauge vių ar šiaip ka ypatingesnio. šįmet kuomet suėjo 35 me Žydėjo).
Rengia Dailės
“ubagais.
arr,,™
nukentėjo.
Reporteris.
lis patrijotingų biznierių at
Dabar, kada jau D. L. K. tai nuo draugijos gyvavimo, Choras lapkričio 10 d.. Fi Lietuvos Generalinis Kon mandagui
agumo. žinoma, nega- į_________
;_______
2_____
sisakė ją skaityti. Visur Vytauto kliubo svetainė at
sulatas
praneša,
kad
nuo
nų svetainėj, 5969 — 14th
Įima norėti. Beskaitydami ŽODYNĖLIS
prieš penktakojus pasireiš remontuota ir tuojau bus
st, prie McGraw. Pradžia š. m. lapkričio mėn. 1 d. jo savo “Vilnį” ir kitus šlamš- uctvv^ai - angliškas ir
kė boikotas. Tai pajutę, atidalyta, reikėtų pradėt ką kantą tarp laisvai manančių kaip 3:30 po piet
tus, jie išmoksta kohotis, angliškai - lietuviškas, uipa
naujas adresas yra:
šiandien jau tancių nerengia nore veikti.
narių. Todėl butų labai ge
“Kai Gėlės Žydėjo” ope
patampa . komunizmo
fana41 West 82-nd Street.
f., . !
». . .
__
kisenyje- Gražiai apdarytas dirbtine
ir pasveikinimo rezoliucijų
Prie progos tūrių praneš rai. kad nore į metinį susi retė Detroite bus pirmą kar
tikais ir storžieviais. Daugu- akura, 160 puslapių. Parankesnio ir
New York, N. Y.
pašalinėms organizacijoms ti kliubo nariams ir kandi rinkimą ateitų visi nariai, tą perstatyta lietuvių kalboj. Telefonas pasilieka tas pats, mas ūkininkų skaito “Releinesiūlo. A. Bimba tankiai datams, kad 10 lapkričio kinis įvyks gruodžio 3 d. va- Pirmyn Choras yra gerai būtent: TRafalgar 7-4552. VJ. Ir jie visai kitokie zmo- Kaina ................................ «.©o
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Brouderio Žmoną '
Deportuoja Rusijon
—

PAJIESKOJIMAI

Amerikos Armijos “Kavalerija.”

ARGENTINOS LIETUVI V ŽINI AI

Aš, Petras Simas, pajieškau savo
Raissa Berkman’aitė, A-į
tėvo, Petro Simo. Jis paeina iš Biržų
apskr., Daujėnų vaisė.,
Daujėnų
merikos komunistų lyderio
'.</1
vienkiemio. Žinome kad jis gyveno
ftOOjOOO Wilikio! Kaip Dabar Išrodo Browderio žmona, bus de
Buenos Aires, Argentinoje. Yra svar. bus reikaas; prašau atsišaukti. Ku.
Propagandai,
i Lietuvos Turguose. portuota Rusijon.
: rie žinot jo adresą, malonėkite praTokį sprendimą Wash-i
I nešti.
Peter Šimas
< 6>
MĮ
į
53 Houghton st., Hudson, Mass.
'ingtono
vyriausybė
padarė
“The New Leader” rako.
Kaip dabar atrodo bolše
tuo įstatymu,:
i Magdalena Mockaitė-Bartkienė, pakad Wall Streeto piniguo- vikų
okupuotos Lietuvos ‘ remdamosi
kuris
reikalauja
deportuoti*
i jieškau pusbrolio Motiejaus Mockaus,
čiai yra įsteigę $300,000.- turguose, matyti iš Centrali1 Akstinų kaimo. Batakių. Pirmiau gy
-- —;
veno Bostone. Kas žino apie jį prašau
000 mašineriją propagandai nio statistikos biuro prane 'nelegaliai įvažiavusius sve-į
pianešti.
Mrs. M. Bartkienė
j
timšalius.
Vyriausybė
sako,
į
už Willkį. Todėl jie galėjo šimo apie turgus šių metų
15 Chamber st., VVaterbury, Conn.
papirkti beveik visą gatvinę rugsėjo 16—18 dienomis. kad Brovvderio žmona taip- i
Paiieškau Jurgio Minialgos, Kau
spaudą, kad agituotų už Pranešime sakoma, kad di gi nelegaliai į šią šalį įsiga- i
no <mb. 18 metų tam ątga! gyveno
Bridgeport, Conn. Turiu svarbų praWillkį, o šmeižtų darbinin desniųjų miestų turgai buvo vo. Ji .esanti Rusijoj gimusi į
į nešimų jam. Prašau atsišaukti, kas
į
žydelkaitė
ir
Brovvderis
atsi■
kų užtarėją Rooseveltą.
nedideli: dažniausia maži,
; žinote kur jis randasi, malonėkit pra’ nešti jo adresų.
Kapitalistų spauda triu vietomis vidutiniai. Iš grudų i vežęs ją iš tenai klastuotu
Mrs. Mary Steponaviėia
bija, kad Willkie esąs kilęs tik rugių vienoj kitoj vietoj pasu. Jis pats irgi klastuo. 19 Alderman st., Holyoke, Mass.
tais
pasais
Rusijon
važinė-į
ir darbininku, todėl jam esą buvo kiek didesnės pasiūlos,
1 Pajieškau draugės VINCĖS RUPbrangus darbininkų reika kitų gi giudų pristatymas josi, ir užtai dabar yra nu- i
kuri moKėsi siuvimo amato
I
miegely 1 1 m<-tu atgal.
lai. Bet iš paprastų žmonių mažas. Kainos, kaip sako teistas kalėiiman.
Girdėjau
atvažiavo
Amerikon. PraBrovvderio žmona prašė
yra kilęs ir Mussolinis. ir ma pranešime, “dar kiek pa
i šau atsišaukti, kurie žinot, malonėkit
! nranešti jos adresą, turiu svarbų rei
Hitleris, ir kiti biaurųs dik kilo.” Bulvių pasiūlos buvu pasigailėjimo. Pagal Kon
kalų džiuginantį dėl jos. Marytė Migreso
išleistą
nepiliečiams
tatoriai. Ir Willkie dabar sios vidutinės. Kaina visur
lerytė iš Veliuonos, dabar jau ženota.
Mary Budgin
nėra joks darbininkas. Jis pakilo, “tik kai kur pasto registruoti įstatymą, valsty
| 9582 Russell st.,
Detroit, Mich.
bės
gynėjas
(Attomey
Ge

yra milionierius, darbinin viai laikėsi.” Alytuje kaina
APSIVEDIMAI.
kų išnaudotojas. Daugelis 50 kg. pakilo net dviem li neral) gali savo nuožiūra
elektros kompanijų turėjo tais. Pašarinių dobilų mažai nelegaliai įvažiavusio atei
Pajieškau gyvenimui draugo, kuris
! gauna senųjų pašalpa ir ne girtuokįvedusios savo darbinin tepristatyta. Linų pluošto vio deportavimą suspenduo- ■
! lis. laisvu minčių. Tegul atsišaukia
kams
senatvės
pensiją. tik poroje vietų buvo prista ti, jeigu tas ateivis ar ateivė •
. tik iš Illinois ir Michican valstijų,
i Platesnes žinias suteiksiu laišku. <5>
Willkis tas kompanijas pa- tyta. Raguočių pasiūlos ne yra susituokęs su piliečiu. •
O. B.
siglemždamas į savo elekt didelės. Lašininių kiaulių arba turi čia gimusių vaikų, i
čia parodyta viena Amerikos trokų dirbtuvė, kuri gamina šios šalies armijai mechani
253 Broaduay, So. Boston. Mass.
kuriems
sunku
butų
viei
Kaina
ros trustą, kiekvienoj jų to pristatyta nedaug.
zuotus vežimus. Arklių vietų armijoj dabar užėmė mašinos, kuriomis per valandą armija
Pajieškau rimtos merginos apsive
visur
kyla,
Alytuje
ir
Taura
 niems gyventi. Brovvderienė'
kią pensiją pasenusiems
gali nuvažiuoti 50 mylių.
rtimo tikslu, tarp 23 ir 30 metu. kuri
gyvena Amerikoje. Aš esu vaikinas,
gėje net 5 litais už 50 kilo yra ištekėjusi už piliečio ir ji į
darbininkams panaikino.
33 metų, gerai atrodau, rinitas. Pla
jau
turi
vaikų,
kuriems
ištikį
Kai Roosevelto valdžia gramų. Veršiukų mažai pri
tesnius žinias suteiksiu per laišką.
LAIŠKAS
IS
PAVERGTOS
LIETUVOS:
be
rusų
leidimo
lie
ro
sunku
bus
gyventi,
jeigu
'
Malonėkite prisiųsti paveikslą su pir
sumanė pakinkyti upes, kad statoma. Jų kaina irgi paki
____________
TUVIAI NEGALI NIEKO mu laišku, kurį |<areikala\us. grąžin
jų
tėvas
bus
uždarytas
kalėlo.
Avių
“
vietomis
pusėtinai
gamintų žmonėms pigią
siu. Atsakymą duosiu tik į rimtus
Su šiuo draugu aš ilgai vo atsistojęs gen. Černius. UŽSIENY NUSIPIRKTI, laiškus.
J. M.
<*»>
elektrą, tai Willkis pasirodė buvo pristatyta,” bet čia pat jiman, o motina deportuota.
808 C Room B
Šitų
aplinkybių
pakanka,
nesusirašinėjau.
KoresponTaigi
buvo
pasikeitusi
visa
kad daugumoje
didžlausis pigios elektros sakoma,
e/c H. F. McLean I,td..
Maisto pramonės komisa
Valleyfield, Que., Canada.
priešas. Prieš valdžią buvo vietų mažai, o Vilniuje vi kad Brovvderienės deporta dencija teko nutraukti dėl vyriausybė, tik Smetonos ras išleido griežtą prane
vimas
butų
suspenduotas.
reakcijos
įsigalėjimo
Lietudinastija
išliko
sveika,
sai
nebuvo.
Jų
kaina
Alytu

užvesta net byla. kad ne
šimą, kuriuo įspėja visas įPajieškau Moteries
Dabar gavau iš jo laišduotų žmonėms pigios elek je ir Telšiuose 10 et. už 1 kg. Tačiau valstybės gynėjas voje.
ka rašvta ru^sėio 2 d Tam
“Nors musų valdžia buvo mones, kad Jos nedalytų jo- U2 GASPADINĘ, pagyvenę jei sutros ir nedarytų pelnagro- pakilo. Žąsų pristatyta tik Jaekscn atsisakė jos pasi Ką rašytą rugsėjo L <l. larp jau perdaug išponėjusi, vis kių užsakymų UZSieniUOSe sitaikysim galėsime apsivesti. Aš esu
.z.,.
- .
r • i
.
..
, ,
. ’ našlys, gyvenu vienas; daugiau pū
biams konkurencijos.
Ir kai kuriuose turguose ir tai gailėti, nes ji būdama nepi- kita ko jis rašo:
dei to per 20 metų Lietuva negavusios is anksto specia- aiškinsiu per laišką. Rašykit:
Willkis trukdė teismais bei “šiek tiek.” Pranešime kon lietė ir dagi nelegaliai čia
“Mano naujoji vieta yra išgyveno nepriklausoma ir lauš leidimo. Leidimui gauw A- B253 Broadway. So. Boston, Mass.
indžionkšinais šitą naudin-į statuojama, kad “nežiūrint gyvendama, įsirašė į komu netoli nuo Kauno, Kėdainių neblogai susitvarkė. Ukinin- ti reikia kreiptis į maisto
gą valdžios darbą tol. kol j vidutinio pristatymo.” ūkiš nistų partiją, kurios tikslas apskrity, Krakių valsčiuje, kų gyvenimas kas metai ėjo pramonės komisariatą. ĮmoTURISTAI
Kurie važiuojate į Floridą ir kurie
valdžia nebuvo priversta ko sviesto kaina pakilo Kau yra nuversti šios šalies val kur yra išdygęs naujas baž- geryn.
nės turi skubiai pranešti kopraleisti vakaciju laitą vigad- .
užmokėti jam , $78.600,000,> ne ir kt. po 20 et. už kg. džią ir sugriauti esamąją nytkaimis. Pirma pro čia
«lR.t
• atsirado indo- misariatui, kokie užsaky- norit
mai ir pigiai, apsistokit pas mus. (*.>)
vaikščiojo autobusai, bet kai -iai, kurie iįdavė ir pįfda. mai užsieniuose yra jų jau
žšpirkdama vieną jo kompa- j Kiaušinių pasiūlos buvusios tvarką.
ANTON BENKEVICIA
Nors
Brovvderienė
nepri

Indiana Ant.
vidutinės, vietomis net “ga
nijų. Gražus “vargšas!”
atėjo rusai, tai autobusai v- gavo kraštą didesniam ir padaryti. Pranešimai turi 977 S. W. 1-th
st.. MIAMI, FLA.
sipažįsta
prigulėjus
prie
ko

Dabar jis yra Morgano i na” didelės. Bet ir jų kainos
£,Lnue^Za^1OJa’ n€S ne‘ piktesniam diktatoriui, ne- būti surašyti lietuvių ir ruSveikata—Brangiausia
First National Banko Newj pakilo. Vištų pristatymas munistų partijos, tačiau pri gauna gazųlmo.
gu ^ada norg ant Lietuvos
kalbomis. įmonės taip
Turtas.
Yorke direktorius ir valdos visur buvęs “pakankamas.” sipažino. kad ji padėdavo
“Lietuvos dvarai dabar yra sėdėjęs. Ir, kas blogiau- Pa^. tun pranešti, kokius
NAUJA VAISTŲ KNYGA
tuziną su viršum kitokių Jų kaina Alytuje ir Telšiuo savo vyrui komunistui ruoš priklauso bolševikų fondui, šia, kad prieš naują diktato- naujus užsakymus įmonėms
kapitalistiškų įstaigų ant se 50 et. pakilo, o Ukmergė ti komunistiškus straipsnius, Juos užėmė rusai. Pilnus rių mes patys negalim kovo- reikalinga padaryti užsie SVEIKATA LIGONIAMS
prakalbas ir kitokią propa
Wall Streėto. Jis yra vienas je! lt. krito.
niuose šiais metais ir kokius ’ Pamokins būt Sveikais.
gandą
prieš šios šalies vai dvarus prigrūdo iš Sibyro ti. Amerikos lietuviams teks
didžiausiu plutokratų.
Paduodant Gydymas visokių ligų šaknimis,
Štai vaizdas apie “laimin džią. To užtenka, sako p.! atgabentų raudonarmiečių, tikrai sunkiai ir su atsidėji- kitais metais. voilria
no Augmenimis,' Žievėmis, Žiedais, SčkRenublikonai šitų faktų gąjį ir sotujį” gyvenimą so Jackson, kad ji butų depor- ?er trumpą laiką Lietuvos mu dirbti, kad butų galima sias ZimaS.
įeiKia pa- lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
neskelbia.
nurodyti, ar tie užaugalų lietuviškai, angliškai
vietų Lietuvoje! Tenka dar tuota.
žmonėms teko daug kas per- nuo Lietuvos pardavikų at reiškime
,
•
•
<r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
Sakymai
buvo
įmones
nuiu»as
£ydo
ir kaip reikia vartoti.
atkreipti dėmesį į dvi aplin
Browderis pats yra gimęs gyventi ir daug kas matyti, sikratyti ir pačią Lietuvą matvti ir Įtraukti į importo Į Prašau iš Kanados
štampų nesiųsti.
Salina Lietuvius Mo kybes. Centralinis statisti Amerikoj ir jo deportuoti
__________ Matėme Lenkijos žuvimą, nuo okupantų apvalyti. Ar
. »
1
r
r
Kanados doleris dabar tik So centai.)
Kaina su prisiuntimu $l.O0. Pinigus
kos biuras, kaip ir visos į- negalima. Jis buvo vedęs"čia i Matėme į Kauną subėgusius greitai busim‘vėl laisvi, sun- pianą.
t.
,
,
....
. geriausia siųsti Money Orderiu, arba
kytojus.
staigos, yra komunistų ran ir žmoną, bet nuvažiavęs i lenkų magnatus su devynio- ku išpranašauti, bet saviDUOftant pareiškimą, rei- popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)
kose, tad ir jo paduodami klastuotu pasu į Sovietų Ru-įmis.sPyruoklėmis. su ištemp- jauta sako, kad okupacija kia ištirti, ar užsakomos prepaul Mikalauskas
Mokykloms vesti skiria
daviniai tenka priimti su di siją, gavo bolševikų teisme Į tonds konfederatkomis. Pa- turės praeiti, kaip praėjo di- kės yra būtinai įmonei rei- 248 w- Fowrtt> st- s*>. Boston. Mass.
žydus ir rusus.
džiausiu rezervu. Antra ver divorsą nuo savo amerikie- £abau pamatėme naują Lie- džiausi pavojai. ’
kalingos ir ar jų negalima JEIGU GALVĄ NIEŽTI
Lietuvos bolševikų spau- į tus, patiektos žinios apie tės žmonos ir vedė tikro ko- tu™s
Mi'ckiį! Tai teiP rašo mano <irau- butų Įsigyti Sovietų Šąjun- arba plaukai pleiska
da giriasi, kad Vilniuje jau turgus rugsėjo 16—18 die
noti, krinta, vartok
_______
takLKtvė-MXiėi“-A Ven5
^'os Įo goje‘.
“apvalytas” Pedaginis Insti- j nomis. Lietuvos ūkio gyveALENANDERS
paipckR F Galva vardo ir pavardes neskelbiu,
SHAMPOO
tūtas, nes iš jo pašalinti visi i niiųe komunistams griau zjaeiKaiię. JnasKvoje jis suFLORIDA
laik
«
tai
i>
a
59
centų
už bonką ir
iki šiol buvę mokytojai (lie nant stachanoviškais tem
i'abandvkit Pagyventi Saulėtoj Flo
laukė d^ i?tl?So — Aitkauskas. šiž vyriau|bė
ALENANDER’S
ridoj
PATAISYMUI
SAVO
SVEIKA

tuviai). Taip pat esą paša pais. iki šios dienos padėtis
Ignas F. Rainis. TOS. Mes turime jums kamliarių. STIPRINANTĮ TONIKAlinti visi buvę direktoriai yra dar pablogėjusi.
šitas jo pasielgimas irgi i bu\° Maskvos pastatyta liePragyvenimas pigus. Kas įdomiauja50 centų už bonką. Prisiunčiam
te bioridos nuosavybėmis: kaip įsi
ir per paštą.
(lietuviai) iš Mariampolės.
neturi simpatijų oficialiose; tuvlV tautai apgauti.
RAUMENĮ SKAUDĖJIMAI gyt farmą, Orančių sodną arba biznį,
Šiaulių, Tauragės ir Ukmer Šveicarijos Spauda Amerikos sferose.
ALEXANDER’S CO.
“Daug keistų įvykių per- GREITAI PALENGVINAMI aš jums suteiksiu visas informacijas
teisingai. Rašykit:
(9)
gės mokytojų seminarijų.
Nors negalima džiaugtis gyvenome visais atžvilgiais,
414 W. BROADVVAY.
STANLEY JONAITIS
Naujais mokytojais paskirti
Apie Lietuvą.
SO. BOSTON, MASS.
iš žmonių bėdos, visgi reikia į Daug dalykų teko perkai- Nekentžkite bereikalingai ratraenę Star Route, BUNNELL, Florida.
štai kokiomis pavardėmis
pripažinti, kad čia daugiau- nuoti; kiti dalykai liko visai;
_________ aJSSStSKSfi
“tovariščiai”: J. Sokolov.
Beveik visa Šveicarijos šia
_• kaltas pats «-»
——•_
Browderis.
be vertės, ar bent nėra ,.,1_
vil . reuniatj5feąskausmu.strėnųr^timcnn
Malka Chaimaon-Bartoms- spauda
ilgais straipsniais kam gi jam reikėjo klastuo-; ties, kad jų vertė kada nors skaudėjimą, išsinarinimą ir šiaip rau
VIRĖJA
menį; skaudėjimu vien išsitr indami su
kaja, Ovsiei Tutitein, Mina paminėjo spalių 10 d. su ti pasus važiuojant Rusijon, ■ pakiltų—tai tautininkai,
Pain-Eapelleriu. Šis sensacingas liniKnyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
Mutnik ir Faivii Sifron.
mentas urnai suteikia laukiamą pa
kaktuves, kai prieš metus kam reikėjo slapstytis po ki-:
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
“Kaip jau jus Amerikoje lengvinimą. Virš 17 n-i’iHr-u bonKažkoks L. Kosiak pa tarp Nepriklausomos Lietu tokiais vardais? Juk jis yra žinot, po Klaipėdos prara- kuč<u jau išparduot?.. T-dėl r-atišis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
skirtas Kauno miesto ligo vos ir Sovietų Sąjungos bu Amerikoje gimęs ir galėjo dimo kunigo Mirono val- dėliodami nusipirkite ir iūs b-mkutę
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
Reikalaukite Painnių kasos valdytoju ir tuo vo pasirašyta tarpusavio pa gauti legalų užsienio pasą ir < džia griuvo ir jo vieton bu- Pain-Eapellerio.
Espellcrio su inka;u mi t'.r.Aės.
balansuotą vitaminų kokybę.
pat metu gavo antrą apmo galbos sutartis. Laikraščiai legaliai galėjo parsivežti
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
kamą vietą, būtent. Kauno pažymi, kad ana sutartimi naują savo žmona iš tenai.
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
apygardos ligonių kasos val Sovietų Sąjunga įsižadė Kam reikėjo imtis šmuge
IS KRANO IR BONKOMIS
Reikalaukite: “KELEIVIS",
dytojo.
jo nesikišti i Lietuvos vi lio?
25-1 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
daus ir socialinį gyvenimą.
XXX ALE IR STOCK
IR BELGAI TURI VAL
Taip pat
atvaizduojama, ŽUVO AIRIV LAIVAS, ,
DŽIĄ UŽSIENY.
kokiu budu sovietai sulaužė
Airijos pakrašty pereitą
Kaip Čekoslovakija, taip sutartį ir okupavo Lietuvą. sąvaitę sprogo ir tuoj nu
ir Belgija yra vokiečiu oku
Straipsniai baigiami kon skendo airių laivas, kuris
puota. Todėl kaip čekoslo- statavimu, kad visa lietuviu vežė anglis. Su laivu žuvo;
vakai, taip ir belgai turi sa tauta tikisi, kad raudonoji 11 žmonių. Išrodo, kad jis.
vo vyriausybę emigracijoj okupacija truks neilgai ir pataikė ant vokiečių minos. I
Londone. Pereitą sąvaitę ii kad Nepriklalusomoji Lie
paskelbė per Londono radi tuva vėl atsistatys. šia proga
"Naaji
ją pavedanti Anglijai visą primenama, kad Amerikoje Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
Belgijos laivyną ir išvien su gyvena didelis skaičius lie GYDUOLES nuo visokiu ligų. KuH»
BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS—
turite kokius nesveikumus, kreipki- i
Anglija kovosianti kad pa- tuvių, kurie visuomet jaut tės pas mane; duosiu gerą patanms
NaRjieaų
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
(43) 1
liuosuo+i nuo okupantu savo riai atsiliepdavo į įvykius jų ir busit patenkinti.
(i
PFT LAMMARGIFNft
šalį ir jos karalių, kuris da buvusioje tėvynėje. Be to, 1814 S. Water SU Philadelpfcia. Pa. j
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.
bar esąs Hitlerio belaisvis. pastebima, kad Amerikoje
Angliioi jau yra susiogra- iau yra susidaręs Komitetas, Rkeamatigma* Nugalėtas j
DEKSNIO GALINGA MOSTIS;
nizavęs belgų armijos viene Kuris nasistatęs savo tikslu
Greitai ir pasekmingai išgydo skau- į
tas. kuriam yra pavesta gin padėti Lietuvai, atgauti Ne dančius muskulus, sustyrusius sąna-:
•1 LAFAYETTE ST,
ti viena Angliios dali*. To priklausomybę. Taip pat vi rius ir visokius Rheumatiškus skans. { TELEFONAS
nūs. Deksnio mostis yra pripažinta
WORCESTER, MASS.
liau belgų valdžia Anglijoj si be išimties Nepriklauso geriausia gyduole nuo’ rheumatizmo
173B South Habted Stoni
dėsianti pastangų sudaryti mos Lietuvos pasiuntiniai po visą pasaulį, nes jau tūkstančiams
pagelbėjo; pagelbės »r jums, arba pi-1
lengvą šarvuotą brigadą, užsienyje pasiliko savo vie nigus grąžinam. Kaina tik 85c sa jei- į
KURIE NORIT TIKR: 1410 Columbia Road,
ymus
“kuri laikui atėjus turės su tose ir dirba, siekdami Lie oinntinin. Siųskite užsaky
Aaa.
TaL SOUth Boaton 2271.
su: JOHN M. STASSEL
vaidinti savo vaidmenį.”
tuvos valstybei laisvės.
488 Hari* St.,
U Porte, Ind.
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SOfiOO Nelegalių Kū
dikių Per Vienus
Metus.

Na. 45. Lapkričio 4 <U 1940 m.

SO. BOSTON.

Naujos Mados Skrybėlė

Kad jaunoji karta yra iš,
•
tvirkus. turi perdaug laisvės
Kų Sako Dr. G. I. BtOZlS Apie Vitaminus ir liuoso laiko, tą aiškiai pa-----rodo nelegalių gimimu 1939
Nėra abejonės, kad vita to: čia vitaminų priedėlis metų statistika. 'Pereita?
minai turi savo vertę, dali kaip tik ir gelbsti visais at-1 metais Jungtinėse Valstijo
nai atitinka skelbimų paža- žvilgiais,
se buvo net 80,000 tokių gi
dams bei vaidina svarbią roPasitaiko, kad kai kurie mimu. Iš tų 80,000 didesnė

KAMLOOPS, B. C.

“Nauiienose”

šiomis dienomis kair “Relei- reivfa kareivj užmušė pešty-

čionai

vyje” matosi, kad Kanados!
Jau
jr komedi.
“
„„i
ja.
Bet
savo
akimis
to nema
lietuviai, kurie jau nuo senai ^a’
čiau,
todėl
abejoju
tikrenyčionai gyvena, ragina visus
bę.
! kanadiečius lietuvius jung
tis ki-uvon po Kanados de
Dabar noriu priminti, kad
“
Keleivis
” yra geras darbo
mokratiška vėliava. Dalykas
čia yra svarbus ir pagirtinas. žmonių laikraštis, ir jis jau
Bet, gerbiamiejie, prisimin nuo senai yra įvedęs skyrių
kit. ar visiems Kanados lie Kanados lietuvių korespon
tuviams gyvenimo sąlygos dencijoms, tik gaila, kad
, leidžia eiti Į bendrą darbą mažai jų tesimato. Ar nema
platesnėje
visuomenėje? loniau mums butų, jei maty
Nėra jau taip svarbu, kad tume daugiau žinių iš visų
• mes išsiblaškę po visas Ka Kanados lietuvių gyvenamų
nados pakampes; bet svar vietų? Todėl, gerbiamiejie
bu yra tai, kad mes neturi ir gerbiamosios, malonėkite
me Kanadoje
lietuviškos nors retkarčiais keliatą sa
spaudos, kuri butų pagei- kinių į “Keleivį” parašyti.
Jonas Žigas.
j daujama šios šalies valdoi vams, o taipgi jungtų mus
: visus Į bendrą veikimą. Aš
linkiu, kad kas nors iš Ka- REDAKCIJOS
■ nados lietuvių ŠĮ klausimą
ATSAKYMAI.
’aiškiai išdėstytų, kaip mes
F.
Inczauslciui. — Ačiū
• turime jungtis.

lę žmogaus gyvybės palaikyme ir jo kūno stiprinime,
. Tačiau Amerikos visuo
menė perdaug užhipnoti
zuota Įvairiais gražiai skam
bančiais vitaminų skelbi
mais, godžiai valgo visokias
vitaminų pilės ir capsules.
kad apsisaugoti nuo pavo
jingos slogos ir kitų Įvairiu
ligų. Mat. vitaminų gamin
tojai skelbia, kad vitaminai
priduoda žmogui jėgos, gy
vumo, sveikatos ir gražumo.
O kas nenori būti gražus?
Kartais namų šeiminin
kė, skelbimo paveikta, per

vitaminų sutaisytojai net pusė motinų buvo tarp 15 ir
mineralų deda, bet minera- 18 metų. jaunutės pradinių
lai netinka prie vitaminų. ir vidurinių mokyklų (high
Mineralai užmuša vitamino schoo’s) mokinės. Didžiuma
vertę. Tokiu budu “The tų mergaičių net negalėjo
Council on Pharmacy and pasakyti, kas jų kūdikio tė
Chemistry of the American vas, nes jos reikalus buvo
Medical Association” atsi turėjusios ne su vienu, o jau
sako pripažinti toki gaminį, su keliais savo “boy fron
įes jame kai kurie vitami tais,” kurie kartu su jom!
nai visai praranda savo lankė tas pačias mokyklas.
:ėgą.
Tai yra netik tragedija,
Taigi, kas yra vitaminai? bet kartu ir didelė gėda mo
Tai labai mažutė maisto da- tinoms ir tėvams ! Ir gėda
elė, dideliai komplikuota netik mergaičių tėvams, bet
chemiška substancija, kuri kartu ir tokių vaikinų tė
andasi naturališkame mai vams. Tėvų ir motinų—ir
ste
ir kuri gelbsti gyvybei vien tik jų—pareiga turėtų
ka net toki muilą, kuriame j
esą vitaminu ir ragina visą, palaikyti bet stiprina zmo- būti supažindinti savo vai
savo šeima praustis tuo vi-! ?aus tam*
ęaimtum kus ir mergaites su lyties žiemos sezonui iioiiywoode sukurta naujos mados skrybėlė,
už straipsnį. Jis butų buvęs
taminuotu" muilu, nes jis t®°«® reikalingą visos die- klausimu ir pavojais. Jiems
kurią galima matyti šiame vaizdely. Ji pasiūta iš juodo akso
“Naujienose” aiškinama. labai geras prieš rinkimus,
duodąs veidui skaistumo ir, nos valgi ir išimtum iš jo vi- į turėtų būt Įkalta Į galvą, ko-; mo, iš užpakalio prisegtas šydas, o iš priešakio—smuikas su ; kad. mes v-praeitą
. _. - laiką.
bet pasiekė mus pervėlai.
apskritai, kunui sveikatos. sus vitaminus, tai jie suda- i kios liūdnos pasekmės jų į raudona plunksna.
i turime užmiršti, o griebtis Dabar
„„kimams pasi.
Merginos perka miltelius rytų ne daugiau kaip vieną j laukia peržengus lyties rei-už ateities, kas man lenda i baigus, ils jau liko be pras
Tinkamai pa- manvdami,
_........................
,
kad niekas neKIMŠTOS VERŠIO
galvą, kad kanadiečiai jau b
bei veido tepalus, kuriuose dešimta dali gramo arba; kalu taisykles.
mes,
ės, todėl ir nedėsim. Gaila,
Vienok
nei
informuoti,
išlavinti
ir
disį
žinos
ką
jie
padalys.
Jie
yra
apie
.003
unc.
'
‘
irgi sakoma esą vitaminų.
v v •
numato šviesią ateitį. Mano j
draugas neišsiuntei ju
Tais tepalais trina veido dateklius tų mikroskopiškų ciplinuoti jaunuoliai retai Į papratę daryti kaip nori ir
Kiekviena sirdts
svėre aplinkumoj
pasižvalgius, ke»om dienom anksčiau,
odą. kad padaryti jauną iš vitaminų sudaro gerą dinų kada papuls Į tokį gėdos, t gauti ko tik nori iš tėvų, tai apie vieną svarą. Vienos sir- šviesesnio nieko dar nešima-!
žiūrą bei jaunystės žydėji dėl sekančių ligų; riketo vargo ir desperacijos pade-. kam jie čia save varžys? Jie dies užtenka dėl 2—3 žmo- to. Tiesa, bedarbių čia, ro-! J. Smithui. — Mes nesam
(kaulų
suminkštėjimas), jimą. Naminis užsiėmimas i pradeda rūkyti, automobi- nių.
dos. nėra; o jeigu yra, tai aš1 girdėję, kad siera su degtimą...
anemija
(mažakraujystė),
ir disciplina yra svarbiausia.! liūs vairuoti, gerti ir romanVaistinėse vadinamus viPerpiauk širdį išilgai, iš- jų nežinau, o jie manęs ne- ne butų geras vaistas nuo
ims reikia išeiti, pa- suoti, kuomet jų tėvai vargs- j pįauk visas kraujagysles, žino ir nenori žinoti kad aš peršalimo, ir nepatariam jį
taminuotus dalykus (pažy pelagra (odos ir nervų pa -Jauniems
krikimas),
beriberi
(raume

žaisti
ir pasilinksminti, bet ta ir rūpinasi kaip galą su; geraj nuplauk, apibarstyk jau antri metai kaip be dar- į vartoti, nes tai gali būt pamėtus, buk jie talpiną vita
su
dienos metu, ir ret-. galu sudurti, kad
jų Jjau-i! druska
druska ir pipirais, ir pn- bo. Matosi, kad žmones
minų > parduoda pirmoje nų suvytimas) ir tt.
žmonės vi-vo,
vi-! voiinga sveikatai. Taip pat
, saiku,
'T.
" tik• A*
kurmis
vakarais
bet
nejniems
išdykėliams
nieko
ne-j
kimšk kemšalu
iš sur
užimti, dirba,
knibžda, ! ga
šąlu padaryti
padarytu iš
sur užimtu
dirba, knibžda,
gali būt pavojinga leisti
vietoje. Maisto sutaisytojai
Vitaminų klausimas yra
bei vaistų išdirbėjai yra pa labai komplikuotas dalykas naktimis; Ir reikia eiti tik, truktų, kad jie galėtų tik j puoduko minkštų duonos skuba; automobilių, trakų ir de
degtinę į akis. Ir iš viso yra
sportauti ir linksmintis.
grupėmis, o ne poromis.
9
tyrę, kad kuo daugiau kurio ir dar vis daugiau kompli grupemis,
trupinių. 2 šaukštų ištirpyto kita ko pilnos gatvės. Juda,! pavojinga akis kuo nors
je medžiagoje siūloma vita kacijų sutinkama jų tyrinė
puses šaukštuko bruzda nuo anksti ryto ligi plauti ar trinti. Jeigu akys
Negalima sakyti, kad tos i Na, ir kokios pasekmės iš j sviesto,
minų (A, B, C ir tt), tuo tą jimo darbuose. Bet visuome nelaimingos mergaitės neži- to? Tik per vienus metus • druskos, 1 šaukštuko lemo- nakties. Namai, ir namukai jaučiasi pavargusios, galimedžiagą lengviau parduot nei nėra reikalo gilintis i vi nojo ką daro. kokios gali-gimsta 80.000 nelaimingų į nono sunkos ir žiupsnio Sa išrodo neprastai, nekurie ma prie jų pridėti witch haSkelbimuose
saldliežu- są vitaminų eilę bei jų di buti pasekmės iš to jų “gud kūdikėlių be tėvo vardo ir i liero druskos (celery salt), gana moderniški ir jie dygs- želiu suvilgytos vatos. Reivaujama, kaip tik Įmanoma, delę komplikaciją o tik rei taim.” Jos žinojo! Šiandien prieglaudos, 80,000 susi- Prikimštas širdis susiuk ir ta viens po kito. Armija šiuo kia atsigulti ant nugaros,
parenkama vyliugingiausi kia žiūrėti, kad butų gauna 15 metų mergaitės daugiau krimtusių, verkiančių mer- gerai apkepink kad iš visų laiku taipgi pradėjo spar- akis užmerkti, vatą su tuo
žodžiai, idant atkreipti pir ma pirmi keturi vitaminai, žino apie lyties dalykus ne- gaičių, ir 160,OflO tėvų gal- pusių aprustų. Tuomet už- čiai augti, kareiviai kartais vaistu priglausti prie vokų
pilk puoduką
verdančio gatvėmis pademonstruoja, ir palaikyti apie 15 minučių,
būtent: A. B, C ir D. Kitą gu jų motinos žinojo sulau- vas lenkiančių iš gėdos!
kėjo dėmėsi.
kusios
21
metų.
Kaip
jos,
Kapse,
i
vandens.
Uždengus
paleng pagal komandą, kartais ir su Akys pasilsi ir atsigauna,
Nėra abejonės, kad Ame- Į dalį abėcėlės galima užmirva
virink
dvi
valandas.
Jei muzika, kuri atrodo nei ka- Witch hazelio galima gauti
taip ir tie jų vaikinai žinojo
rikos visuomenė, ypatingai i šti.
LIETUVIŲ DIENA.
'reikės daugiau druskos, tai reiviška, nei civilinė, nes sa- kiekvienoje vaistinėj už 10
dailioji lytis, kuri nori graštai kur tuos pirmus ke. pavojų, tik nemokėjo savęs
pasudyk. Baigiant virti, ga- votiška uniforma: raudoni —15 centų. Patartina jo tu
disciplinuoti
ir
kontroliuoti.
(Eilėraštis buvo skirtas Lietuvių
ziai užsilaikyti ir būti visų, turjs vitaminus galima gauDienai pasaulinėj New Yorko
rima įdėti ir bulvių, tik rei- žiponai. Bet kaip nueinu į rėti namie visados, nes tai
Jie
rizikavo,
nieko
nepaisy

mylima, įsvartoja milionusjjj. vitaminą A randame
parodoj.)
sės daugiau verdančio van- samdos biurą, tai atsakymą geras ir raminantis vaistas
??tan\inuotų capsulių bei pi- grietinėje, kepenyse, saloto- dami.
vens.
Dešimta rugsėjo
gaunu, kad šiandien nieko prie visokių skaudulių dėti.
lių. silpnybės pas mus visus
špinakuose, morkose,
Kita nelaimė yra ta. kad
Praėjo
tyliai.
1
nėra. Ir tokie žodžiai visuo- ypač kur yra Įdegimas,
netrūksta. Bet kai kūne per- kornuose, žirniuose, saldžio- šiandien dauguma jaunuo
MEDŽIAGOS I VALIAS.
Bet
musų
atminty
met tesigirdi. Kartais paaišFraBMi shuklhii _
daug susižavi skelbiamąja
bulvėse, bananose, kan- lių yra labai išlepinti, išdyJi
liksis
giliai.
Parėjęs iš parapijinės moky kiną, kad lengvo darbo nė- kio tėvas siunčia ’ draugui
vitammų veikme. Net ge- jalopuose ir džiovintose kinti ir visai nesuvaldomi.
no«<a?nel?i!nnasnes1f^UOS,*’ nu°Širdų ačiū UŽ pinigas,
klos
vaikas klausia motinos:
nausiam atsitikime vitami-1 slvvose; vitaminą B panda Jie mano, kad jie labai
Pereitų metų
nes as persilpnas esą
Dabar
—
Mama,
ar
teisybė,
kad
žmo

nų veikmė nėra tiek naudin- m'e kepenyse, inkstuose, šir- “smart.” viską geriau su
Žinom kiekviena
gus yra sutvertas iš dulkių?
ga. kiek skelbimuose žadašpinakuose. kopustuo- pranta ir žino už tėvus. Jie
Pavieniams bedarbiams gerus puspadžius.
Pasaulio parodoj
—Teisybė, vaikeli—sako mo' čia miestas yra paskyręs po
ma. Žinoma, gydytojai nieropėse, salotose. įupia- auga be jokio naudingo už. ....
Lietuvių Dieną,
tina.
ko prieš vitaminus ir jųvar-;me maiste> apelsine (oran- siėmimo, be darbo ir rūpes
15 dol. į mėnesį, kuriais iras .
,1U 112
—Jeigu taip, tai po tavo lova jau antri metai laikausi. Pir- laišką. Draugo reikalas nėra
Kuomet trispalvė
tojimą neturi : vitaminai yi*a i geb liesoje mėsoje (steak). čio. Netik namuose jie tė
atsiras didelis vyras, nes tenai miaus buvo neblogiausia, užmirštas.
Skaisti plevėsavo,
.
būtinai reikalingi maisto ko- kantalope bei maršmelone, vams nieko nepadeda ir ne
labai daug dulkių...
kybės balansui, todėl jų var morkose ir kai kuriose mie turi jokios atsakomybės, bet
Tūkstančiai lietuvių
nes turėjau drabužių ir kitų
__ Ąpje
tojimas kartais yra pateisi lėse; vitaminą C randame dar labai dažnai be jokios
Per aikštę žygiavo.
gyvenimui reikmenų, o taip- lietuvių dirbinių paradą Los
namas. Gydytojai priešingi apelsine, citrine, grapefruit, pagarbos ir mandagumo'
NEBUKŽILAS
gi ir maisto produktai buvo Angeles mieste kitas asmuo
tik neetiškiems skelbimams pomidore, špinakuose. ko duoda tėvui bei motinai vi-. Jaunimas estradoj
1; bet kuomet kaina mums parašė anksčiau ir ta
IšRODYK
bei
neteisingiems paža pūstuose, pipiruose, žemuo sokius “Įsakymus.” Dauge Sustojo didingai.
, tai jau pnsieina ga- korespondencija tilpo, todėl
dams, priskyrimui vitaminų gėse: vitaminą D randame ly namų tokie snargliai tė Lietuviškos dainos
na
taupiai
gyventi ir sunkų draugo pranešimo jau nedėSkambėjo galingai.
prie vaistų, o ne kur jie pri kiaušinio trinyje, jurų žuvy vus mokina ir muštravoja.
suvesti galas su galu.
sime/ Prašome parašrii, jei
klauso, būtent, kaipo maisto se, ypatingai halibuto jak- Kuomet tėvai sėdi namie,
Plasdeno trispalvė,
Girdėjau nuo žmonių, kad bus kas naujesnio.
balansuotojai.
nose. taipgi saulės spindu vaikai laiką praleidžia ant
Fontanas plaukė,
Tinkamam maiste kiek liuose.
“mūrių” arba važinėjasi su
Lietuvos himną
vienas užaugęs asmuo kas
mergiščiom tėvų automobi-i Galingai užtraukė.
Kai kurie virsminėtu vidien gauna sau reikalingų
liuose. Jaunutės mergaitės
Vitaminu kieki ir kokvbę, i ^rninų randasi po kelis ta- išvažiuoja su tokiais pat vai
Visų veidai matės
idant pasilaikyti normališ- ime pačiame maiste, o visos kėzais ir sugrįžta tik 1—21 Džiaugsmo kupini.
koje sveikatoje. Kas iš mai-į dienos maistą sudėjus kni valandą ryto. Tėvai dažnai
Kitam net nukrito
sto negauna reikalingų vita- i von>
antai mėsą. pieną, nežino nei kur jų vaikai bu
Ašara gaili.
minu. tas. kai medikai'vadi-pviestą, kiaušinius, žalumy vo. nei ką veikė. Ir stebėti
Nes tokios dienos
ną, gauna nedatekliu ligas i «us, rugių duoną ir lapuo- na, kiek yra motinų, kurios
Lietuviai
nelaukė,
(deficiencv diseases)?
|čius. tai tame maiste mes visa tai toleruoja, net bijosi
Kai
prieš
daugel metų
Amerikoj retai pasitaiko' Senamevisą reikalingą vi
paklausti dukrelės, kur ji
Amerikon
plaukė.
ta nedatekliu liga, nes čio- ^minų kiekybę ir kokybę, buvo, kad ji kartais nesu
nvkštės gyvenimo sąlygos, i * argas tiktai, kad vieni ne- pyktų. Yra ir tokių motinų,
Šiandien ta diena
GRAŽIOS EILES, DAINOS
net darbininkams, nėra taipįyalgome užtektinai kepenų, kurios mano. buk jų mergai,
Mums
yra
liūdna,
ka arba pleiakanooja plaukai. Joa
jau blogos. O žmogus, vai kiti negeriame užtektinai tė “kitokia,” “protingesnė”
IR BALADOS.
Nes laisvės neteko
•ti taiso žilus plaukus koki bu.
pieno,
treti
perilgai
lapuo

gydamas tinkamą maistą,
Musų Lietuva.
už kitas ir jai nėra pavo
ro, bet nira dažai. Nėra nieko ai
Kayga papmita 5aw«H« opahrvotą paikių paveikslų,
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai
gauna sau reikalingus vita čius viriname (perilgai viri jaus vienai važinėti ar šiaip
supažindinimui
pasiūlome
dideli
<2.00
nimas
sunaikina
vitaminu
223 paolapių ėyžiia, apie 1M įvairių eilių.
Bet tikėk,tėvyne.
minus, kaip ir jo senelis gau rertę), dar kiti virdami ža-: ^!au?au^ su pažystamų vaipakelį už 11.00. Užsisakyk žiai “
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Išauš
vėl
diena,
sutaupyk
dolerį.
Jeigu
nebusiu
davo, kuris visai nebuvo gir lumynus pridedam sodos, Pinu’
t
jums innigai bus
Truks pančiai vergijos— patenkintas,
dėjęs žodžio vitaminai, bet
žinti. Reikalaujame agentų.
DARBO VALANDAS.
kas
palaiko
lapuočiu
grožį,
j
“
Mes
jį
pažystam
;
jis
lani
Tu busi laisva.
jų gaudavo užtektinai savo
KNYGOJE YRA TRUŲ RŪŠIŲ EILfiS:
VALORTONE
HERB
CO„
kasdieniniame
“senukės” bet žymiai sunaikina vita- i ko tą j>ačią mokyklą ir aš su
Prisiuntė
minu vertę. Taip elgdamiesi j einu su jo motina, todėl juo i
P. O. Box 301 Člinton, M.
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
paruoštame valgyje.
Vargo Duktė.
mes
patys
save
skriaudžia-i
galima
pasitikėti.
”
galvoja;
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EIUŲ KNYGA.
Vaikams, nėra abejonės,
me.
Reiškia,
kas
perdaug,
j
ne
viena
mergaitės
motina
ir
!
reikalinga duoti vitaminų
KAINA TIK S1AŠ.
nedraudžia savo dukrelei
(kas išgali ir tai vien suligT'tai nesveika.
Aašfaaa
apėarah ŠiM,
Dr. G. I. Bložis. daužytis kur jai patinka.
gydytojo nurodymų, nes ki- ’
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
taip* gali būti tik mėtymas KCNIGV CELIBATAS.
Tokios motinos daro bai
geriau*!*
pinigų). Nors vaikai gauna —Išaiškinta kunijrų ncpatvstės is- sią klaidą! Besimeilindami
Pritaikyta Aiauftoo LtetvviaaM Mokytis Kalbą
ir -ItSiv^d:
ouolimas. šia knyęa turctu nersksitume konverte, bet
„
tinkamo maisto, kaip ir už torija,
visai pamiršta
SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietuvių Kulbuu MekyteJ— prie
pasekmės ir jų doriškas nu jaunuoliai
rusą ir nepamirškit priUpyt ull
kiekvienas vyras, tėvas ir jauni apie dorą ir pasekmes. Pa
augęs asmuo, bet matomai, tyli
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
kaitis, kurie pei'lžia, kad jų moteris,
"KELEIVIS”
vaiko skubus augimas rei dukterjs ir mylimosios nepapultų j garbos jausmo pas juos pa
KAINA <1.00.
kalauja dar tinkamesnio ir tokio kunipų globs Parašė kun. Geo. prastai nėra; jie vaduojasi
SSS BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
DR. D. PILKA,
Towsend Fox, D. D., sulietuvino
lengvai suvirškinamo mais- Ferdinand de Samogitia..............25c. tik to momento jausmais,
•
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Vi Sviestą ir Surius Lietuva Gauna
Bolševikų Literatūros.

Laisvieji Francuzai Kovoja Toliau

ŽINIOS iš LIETUVOS

' Sovietų Lietuvos preky-i Kad pagrindinės Lietu; bos komisariatas išleido kp- vos žemės ūkio gamybos šamunikatą. kuriame jis viešai kos nyksta, pripažįsta ir pats
pasisako apie savo sumany- komisariatas.
sakydamas,
mus, siekiančius galutinai kad kiaulių ir pieno pristasugriauti Lietuvos ūkio gy- tymas sumažėjo. Pieno privenimą. Šiame komunikate statymo sumažėjimas siesakoma, kad pirmoj eilėj kia, paties komisariato prii busią “pertvarkyti” koope- pažinimu, net 24 nuoš. Paratyvai. Pats prekybos ko- sak komunikatą, padidėjęs
misariatas paaiškina, kad raguočių, galvijų ir paukšjis esąs “organizavimosi sta- čių pristatymas. Bet tai ir
dijoje,” bet jis jau esąs už- i suprantama, nes ūkininkai,
sibrėžęs didžiulius planus neturėdami tikrumo dėl ry“naujiems fabrikams, šal- tojaus, ši savo turtą išpardytuvams ir pieninėms sta- j duoda.
i ty*1,
Į Pagaliau komunikate sa'
Toliau komunikate sako-'koma: “Pienocentras” eksma: “Lyginant su pereitais portuoja sviestą, kiaušinius
metais, mėsos produktų su- ir surius. Anksčiau ekspor. vartojimas
paskutiniuoju i tas ėjo į įvairius kraštus;
metu yra beveik dvigubai dabar sviestas ir kiaušiniai
padidėjęs. Priežastys—pa- eksportuojami į Sovietų Rudidėjo gyventojų pirkimo siją. Anksčiau Lietuva, ekspajėgumas, o mėsos gami- portuodama savo produktus
niai mažai tepabrango. Be užsienin, gaudavo svetimos
to, padidėjo gyventojų skai- valiutos ir jai reikalingų
čius.”
'
pramonės gaminiu. Dabar

NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Okupantai Atėmė ii tmonių Narnu*.
Raudonarmiečiai ir GPU I dirba arba maži, o ji, budainipai užima geriausius : ma sena ir ligota, turinti
jieškoti pastogės. Marcin
butus.
kus su žmona gyveno Aukš
Jau buvome nekartą rašę, tojoje Fredoje, prie sodi- *
kad Lietuvon prigrudus šim
ninkystės mokyklos esan-;
tus tūkstančių raudorarmie- čiame draugo sandėliuke.!
čių ir tūkstančius GPU šni Sandėliukas — tvartelis va-I
pų. kurie paima visas geres
sąrą buvęs tuščias, bet žie-:
niąsias patalpas. Lietuvoje mą jame savininkas norįs
pasireiškia didžiausia butų sukrauti malkas. Marcinkus'
krizė. Raudonarmiečiai ka sako, jau 12 kartų buvo su-j
rininkai ir GPU valdininkai radęs butą, bet nei vienas
ypač apgyvendami geresjų nebuvo jam paskirtas.'
niuose butuose, iš kurių bu
Jis dirba prie plento. Kiek- į
vusieji nuomininkai per 24 viena sugaišta diena butųf
valandas iškraustomi, drau
skyriuje ar bejieškant buto
džiant jiems pasiimti su sa —alkana diena. Kita darbi-'
vimi net namų apyvokos
ninkė, Bučinskienė. kurios'
daiktus, j protestus pareiš
mergaitė serga džiova, pa-;
kiama: “Ir musų karininkai sakoja, kad ji jau antras:
nori gerai gyventi.”
mėnuo jieško buto ir vaikšto'
Tačiau nuo raudonarmie i butų skyrių.”
čių okupantų skaudžiai nu
Taip apie bolševikų oku-S
kenčia ne tik žmonės turėję puotosios Lietuvos žmonių
geresnius butus. Taip pat “rojų” pasakoja “Tarybų
biednuomenė neretai turėjo Lietuva,” oficialinis laikraš
išsidanginti iš savo butų. tis. Taip atrodo tikrovėje
Butų reikalams tvarkyti da “laimingas”
gyvenimas,:
bar Įsteigti vadinami butų Stalino konstitucijos saulei!

skyriai, štai iš pačios “Ta
rybų Lietuvos” paimti vaiz
dai, kaip tie butų skyriai
veikia grynai bolševikiškais
budais:
“Kauno butų skyriaus ko
ridoriuose didžiausia spūs
tis. Pr ie kai kurių langelių
dešimtys žmonių sustoję ei
lėmis, prie kitų netvarkin
gai susigrūdę,
nervingai
žvalgosi i kaimynus. į sky
riaus tarnautojus, pasakoja
savo rūpesčius, ginčyjasi
barasi su tais, kurie alkūnė
mis ir pečiais mėgina nu
stumti ilgai laukusius silp
nesniuosius, kad greičiau
prisigrūstų prie langelio.”
—Iš proto galima išeiti.
Atėjau aštuntą valandą, ma
niau busiu pirmoji. Bet kur
tau. Jau penkta valanda su
mažu vaiku, be pusryčių,
stovių eilėje. Kojos nutirpo.
O ar gausiu orderį? Ne pir
ma diena čia stoviu. Butų
reikalu klapatijuosi nuo pat
butų skyriaus įsisteigimo,—
ašarą braukdama kalbėjo
Minderienė. Ji jau kelis kar
tus radusi butą, bet kol ga
vusi orderį, tai kiti jį paėmę.
Kitas studentas pasakoja,
kad jis jau antrą sąvaitę
'ieškąs kambario, bet nega
iš laiku gauti orderio, t y.
leidimo. Kol komisija jo su
rastą kambarį patikrina, jis
vėl liekąs benamis ir vėl
stojąs į eilę prie langelio
butų skyriuje.
Kostenienė,
gyvenanti
Radvilėnų gatvės 16 nume
ry, išstovėjusi prie bendro
sios informacijos langelio 4
valandas, sako: “Kada gi
pasibaigs šis vargas. Prieš
dvi savaites padaviau pa
reiškimą butui gauti, o atsa
kymo jokio nesulaukiau,
•iepirmą kartą čia stoviu.
' griso ligi gvvo kaulo slam)inėjimas iš kiemo į kiemą
nitų bejieškai.t ir eilėse be
stovint.”
Nuo orderių
išdavimo
langelio, iš žmonių kupetos
išsiveržė sulamdvtais dra
bužiais. numindžiotais ba
tais. suplukusi moteris. Tai
Asminavičienė, gyvenanti
su dviem mažais vaikais ir
vyru prie Vilijampolės pu
šyne pasistatvtoje palapinė
je. šianie “vigvame” Asminavičių šeima įsikūrė prieš
pusantro mėnesio ir visą lai
ką įieško buto. Tris kąrtus
ji suradus butą, bet komisi
ja atidavusi butą kitiems.
Bemotavičienė, gyvenanti
Marvelėje, pasakoja, kad
butų komisija jai buvo išda
vusi orderį į buvusį Žalia
kalnyje alaus barą. Bet ten
pasirodė viskas esą išgriau
ta. Tik sienos belikę. Bematavičienė sako. kad jų šei
moje esą 8 žmonės. Kiti

{

% Af'

šviečiant..

PeJ s}os
tenkn “eksportui” i išalkusia Sopabrėžti, kad prekybos ko- vietuF R y ųž Iaj susįvie.
misanatas laiko Lietayos tinte‘Uetlį^a gauna bevergyyentojus, matyti tokiais čius žanrus, komunistine
apjakeliais. kaip ir Sovietų ,iterat
ir kitus Sovietį
; Rusijoje, kur gyventojai per -rojaus-’ prašmatnumus. *
20 metų tebuvo maitinami!
:_______________ _

!

čia matosi laisvųjų francuzų grupė su generolu de Gaulle priešaky. Tas generolas atsimetė
nuo maršalo Petaino valdžios, kuri yra pasidavusi vokiečiams, ir organizuoja laisvėj esan
čius francuzus tolimesnei kovai už Francuzijos imperiją. Daliai* jis veikia vienoj Francu
zijos kolonijoj Afrikoje. Anglai jam padeda.

propaganda

SU SOVIETIŠKA “TVAR
KA” ATĖJO BETVARKĖ.

Truputį

Pakėlę Al-

Iš . Kkelių, Mažeikių ap-.
skričio, pranešama, kad Ži-: fi/lUI IStlKIMįĮOeS.
dikų žemės ūkio kooperaty-; Sovietu Lietuvos komisąvas buvo pasižadėjęs iš aptarybos pirmininkas ir
linkes ūkininkų ketvirtadie- jje^uvog komunistų partijos
mais supirkinėti klausimus.
išleido nutarimą
Bet labai dažnai pasitaiko, otjĮp darbininku ir tarnautokad kooperatyvas
diena neatsiunčia įgaliotipffitaaS
J“°.ĮuS!8"?1 tarp 10 ir 30 nuoš- T!ktai vibai

i
Ukmergės
kompartijos
Nacionalizuoti šie knygy-' būstinėje buvo pasitarimas
na* *r leidyklos: Kooperaci- dėl Ukmergės ir Utenos apn® bendrovė “Spaudos Fon-iskričių valstiečių “socialis^as* T. ^aHa^°
bendrovė, tinių” lenktynių. Pasitarime
Šv- Kazimiero
Drauf?J?s dalyvavo kompartijos sekleidykla (dabar pavadinta retorius, “draugas” Ulma“Raudonoji vėliava”), “Dii-^„as. F. Ozuras, A. Bermanas
vos” bendrovė, “šviesos” ir dar du žmonės, kurių pak»y«?uąs ir leidykla, kny- i yardės gali būti ir lietuviš-

medicinos personalui, pra ja,' A. Ptašeko knygynas ir' Ozuras ir Bermanas spirs
ZvTiS2 <^žios mokyklų mokytojams, leidykla, “Mokslo” knygy- i Ukmergės ir Utenos valstie-

J

ir

agitacija. Rasto Istorija. Pagal A B Seftnitzeri

, ŽYDAI SPIRIA LIETU- KąJ mėsos produktų suvariVIUS GREIČIAU DIRBTI. tojimas padidėjo, tai yra dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau-

NACIONALIZUOTOS
KNYGŲ LEIDYKLOS
IR KNYGYNAI.

tiesa. Bet komunikate nuty- Ąl^ra^t'uchica‘',°’ld05 pusl 3Wįor4
Įima, kad Lietuvon prigrus- ..................................... ....
ta 300,000 maskolių karei
vių, kurių alkį numarinti nė- •
PAGARSINIMAI
ra lengvas dalykas. Tai yra i
‘KELEIVY’
pagrindinė priežastis, kodėl
mėsos suvartojimas padidė
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
GREIT,
reikia priduoti garsinimą
jo. Dėl to padidėjimo jau ir administracijon
nevėliau PANE0ELietuvoje pradėta pasireikš
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
ti maisto stoka, nors dar ne
siektų mus ne vėliau kaip par.edėly. Vėliau gauti
garsinimai J tos
senai Lietuva buvo visko
sąvaitės numerį nespėjama patalpertekusi. O kai dėl gyven-. pint.
tojų “pirkimo pajėgumo pa-1
Norint, kad garsinimas r.esusltrukdytų,
sykiu
su pagarsinimu
didėjimo,” tai tokiu tvirtini
reikia siųsti Ir mokestį.
mu, aišku, ir pats prekybos
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
komisariatas netiki.
ar kltok( parengimą, trumpą prane

Vakto?" popieriaus ir kartono pra- nas ir leidykla. “Pribačio”! cius lietuvius “lenktyniauknygynas ir leidykla ir D. ;ti!”
i darbininkams atlyginimas Gutmano knygynas irlei-į Lietuviai tegul prakainOFS S rei^a" pakeltas 35 iki 50 nuoš.
dykla.
'
i tuoj a, o žydeliai tik ragins
SIENINIAI
tS ^nast/ahaii
kari' Nutarimas baigiamas to----------------j ir darbo vaisiais naudosis.
________ ____
KALENDORIAI
aukščiau paduotame’ komuk?n?unistams įprastiniu, KAZARMES BOLŠEVI-1
METAMS
ATĖMĖ automobilius Užlaikau 1941
nikate pre kybos
agitaciniu posakiu: “Lietuvisokių rūšių ir vi
komisaria- vos TSR liaudies komisaru
RAUS SPĖJOK°NE
!
IRTROKUS.
j sokia kaina daug
Sieninių Kalemlorių. Biz
Ibia, jog
? Ue“tu^ komS
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- .
m j
. .
. v_..
.
pcuuivK?
vciimvj
Nacionalizuotoji
“
Lietu-;
,
Mes
jau
rašėme,
kad
rauvinėt pavieniais arba norint agen- !
partijos centro komitetas
Jari n^fn.^a- stotis,
yra tikri, kad darbininkai, j vos Cukraus” bendrovė pa- • domeji okupantai rekviza- tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
1. F
tarnautojai ir darbo inteli-' skelbė, kad “ne nuo musų ,v?r'1>as tia^an^b,
planu. Prisiunčiame j namus kas rei
veikia taip pat, kaip Židi- gen(jja atsiliepdami į parti- ’ pareinančių aplinkybių” dėir tiokus. Dabar dieną kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
Z. GILEVIčlUS
(kų žemes ūkio koopera- jog jr VyriauSyUės rupini-; liai trečias cukraus fabrikas lS.dienos didžiosios e^ono73 Hartford Avė.,
tyvas*
imąsi, pakels darbo našumą, j Panevėžy negalėjo būti lai-i 51^
NEW BRITAIN. CONN.
NAIKINAMI LIETUVIŠKI Pasidės prie musų krašto į ku įrengtas, čia tenka pri s
‘
“
r'ATVin PAVAniMiMAi : gynybos sustiprinimo ir dar Į minti, kad kareivinės Lietu-' F kitosskelbiasi jog jos j eGATVIŲ PAVADINIMAI, j.susiteiks apje Lėni-i vos okupantams Prienuose‘k°,Pirkti nors n vartotus
Kaune vienas po kito nai- no-Stalino partiją.”
‘ buvo pastatytos anksčiau. troKUS_______________ _____
kinami gatvių ir kitokių į
Aukščiau mes pateikėme i negu buvo numatyta. Iš šio “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta
vietovių pavadinimai, pri-; Lietuvos Centralinio statis-; sugretinimo aišku, kodėl cu-- šv. jonui gaiva. Drama vienam
mena Nepriklausomą Lietu- tikos biuro oficialinius, per i kraus fabrikas nebuvo pa- j
perŽad dėl’ nuolaUniį nuotolių

šimą patalpinam už $1.00. Už dides

nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane.
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambesnėm raidėm antgaivis—15c. extra.
••Keleivio” prenumeratoriams už
pajleškojimus giminių ir draugų, kai

na te. už žodį. Mažiausio pajieikojimo kaina 65c.
Norint
pajieškot su
paveikslu,
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
kainos.

“KELEIVIS.'’
253 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus

vą. Prezidento gatvė pava-; komunistų partijos propa- • statytas.
dinta Senamiesčio gatve; i gandinęs rankas perkoštus'

Savanorių
prospektas — davinius apie tai, kaip bol»—j----- a— —
—  ševikų okupuotoje Lietuvo
Raudonosios
armijos _pros
pektu; Vasario 16-sios gat je iš turgų nyksta prekės ir
vė — Liepos 21-sios gatvė; kaip Visi pirmo reikalinguLeono Sapiegos gatvė—Le mo. piroduketai be paliovos
vo Tolstojaus gatve; Vytau- brangsta. Pagaliau pakėlę
to parkas-—Liaudies parku; i atlyginimus ir tai daug maVytauto tiltas per Nemuną žesniu
nuošimčiu, nekaip
—Aleksoto tiltu; Petro Vi-:pabrango visi reikmenys ir
leišio tiltas per Nerį—Vili- produktai, Maskvos pastajampolės tiltu; Gudyno gat- tyrieji Lietuvos valdovai dar
vė—Vosyliaus ęatve; Lais- i iš to nori pasipelnyti, reikavės Alėja—Stalino prospek- laudami, kad Lietuvos žino
tu, ir tt.
nes butų jiems dėkingi už

iškaityti........ ........................

Vietininkas?

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?

PARAŠE KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustom* minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
8K YRIUS V. Popiežių rantai iš derinto šimtmečio ir ių darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi.
eija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIU8 VII. Romos bažnyčios nuopelnai Fiancuzijai 1896 n.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurio* tų revoliucijų iššaukė.
Romo* bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandienini* supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIBKYIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų penkaityt tų
knygų, nes jeje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės

vi

įvestą pusbadžio gyvenimą.

-----------------

NEMOKA ŽEMĘ MAMatyti, Lietuvos okupantai
TUOTI.
į labai nesaugiai Lietuvoje
Kokie “specialistai” vyk-: jaučiasi, _ jeigu net atlyginido žemės nusavinimus Lie- mo pakel>^J> proga uzsimetuvoje. rodo toks atsitikimas
__ ^sto
’os
sustiprinimą!
Užpalių valsčiuje. Utenos

apskr. Ten agronomas, ma
PROPAGANDA PRIEŠ
tuodamas vieno dvaro že
ŠVENTES.
mę, vietoje 33 hektarų “ra
do” tik 24. Matuojant liniją,
Lietuvos bolševikų laik
kuri faktinai buvo 198 met- raščiuose skelbiamos tų žy
tų ilgumo, “specialistas” iš dų prekybininkų pavardės,
matavo tik 148 metrus.
kurie per žydų naujų metų
šventę laikė uždaras krautu
UŽDARĖ SPORTO OR ves. Dabar Lietuvoje veda
GANIZACIJĄ.
ma propaganda, kad tiky
binės
šventės nebūtų šven
Likviduota LFLS (Lietu
vos Fizinio Lavinimosi Są čiamos.
junga). kuri buvo viena že PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS
miausių sporto organizaci- KITOS APYSAKOS:
(1) Neužsitikintis Vyras: (21 žy
Kaip žinoma, savo laiku dinti
Giria; (3) Klaida; <41 Korek»je aktingai sportavo St. ta. Jo« nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j vinokim prietaru*,
bintas ir tt Kaina............ ..
lie.

Ius.

v

A•

v ■$ /v '

MBiPBEvRl M ▼IBB KBUuiBibROS MtOyCIOB prBeiilIVII.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arka tikėjimų skaito kaipo žaislų ir umsinimų plačios risuomende, ypatingai reikėtų tų veikalų perskaityti. Taip aiškina save knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 peslaptų, didelio formato: spauda aiški.
Audime viriritab, grasiai ridnlriatm raidėm įspaustas kny
gas vardan, KAINA 32.0S.
Tvirtėta peptarea virfeNais, kaim lito.

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

IX«TiW tiayėta
Y patintai dabartini* krikMIeajkf* andyaėje kilki leane tarėtę
penkaityt, na* t* tada galėe aiškiai aapraeti Mera karia*.
Knyga dMeUa fenaata, tari 271 pastari. Kaina popiero* įdarais
—1.00; audimo and.—RIJI, Ptoigua ranma aipnti popieriai doleri
arka “Money Ordarf*. Adresuoki! aekančiai:

KELEIVIS, 2S3 Bro«dway, So. Boston, Mato.
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Taipgi galim* gaut tų knygų nuardyta kaim ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
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x xv**

BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

•M

No. 43. Lapkričio 6 <U 1949 «.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Balius
labai pavyko.

Numušta* Jūron Nacių Lakūnas

TeL TBOtaURa 4824

A. J. NAMAKSY

Dr. Jobu Repshis
Real Estete A leauraece
Pereito ketvergo vakarą
(RBPSYS)
puošniame Copley Plaza ho414 W. BROADWAY.
LIETUVIS GYDYTOJAS
SOUTH BOSTON. MASS.
tely, karališkoj salėj, buvo;
Office Tek So. Boston 4448
Valanda*: 2-4 Ir M
suiuoštas lietuvių balius tik- j
BES. 251 CHESTNUT AVĖ,
NeJMaasl* Ir SveatoiisaMB
sukelti kelis šimtus dole- i
PREZIDENTAS ROOSE i neminėjo. Girdi, tie baisus
Jamaica, Plain. M—
eee ie « u ryto.
Kės. Tek Arnold 1028
! radikalai gąsdiną Amerikos ’
atmokėti skulptoriui J
VELTAS BOSTONE.
2» HABVABD STBEBT
kamp. laataa *L arti
i motinas, kad Rooseveltoj ?etru£ Rimšai skolą už pa
CAMBBIDGB,
Jj čia sveikino 200,000
valdžia ruošianti karą ju
iš jo “Artoją.” EstetiBVKIT
TEISINGI
žmonių.
vaikams. “Nebijokit, moti- niu žvilgsniu balius buvo la-į
Savo Laikrodžiui.
Pereitą sąvaitę Bostonan nos.” sako Rooseveltas, “aš bai gražus, bet finansiniu
Tdefaaas 21224
iškilmingai
jus
užtikrinu,
žvilgsniu
nelabai
pavyko.
buvo atvykęs prezidentas
MEDICINOS DAKTABAS
Rooseveltas.
Važiuojant I kad nei vienas jūsų sūnūs Vietoj uždirbti kelis šimtus
C.J.K1KOLA1TIS
jam miesto gatvėmis, ji svei- nebus i joki kara iš Ameri- dolerių, išrodo, kad kelis
Valandos: nuo 2 iki 4 po plati,
kino mažiausia 200.000 kos išsiųstas.” ‘
šimtus reikės pridėti. Publinuo ? iki 8 vakare.
žmonių. Į Boston Garden
‘--------------f kos buvo nemaža ir visi už147 SUMMEB STREET.
patalpą. kur jis sakė pra Policija užklupo nuogalių šokėjo po $1, už kurį nęLAWBENCE. MA88.
’’ ««
4 gavo nei salto vandens atsikalbą. buvo susikimšę 22....
.
gerti; kas norėjo išsigerti.!
000 publikos, kuri kėlė jamiiį
U iniĮAMCUJ.
Policija
sužinojo,
kad
turėjo eiti j hotelio bufetą ir į
didžiausias ovacijas.
TcL KU 7112
Nors prezidentas aštriai :IonadnocH "atvės 50-tame mokėti nuo 45 iki 75 centų
įtus re. Į numery, Dorchestery. kas už vieną gurkšnį. Ir lietuviai į
publikonus, tačiau ju kandi-' -ubatvakans yra .lmkomos nemaža savo dolerių tenai
dato Willkio vardo nei kar-1 nu°gahų “pares.
\ leno paliko. Rodosi, vien už tokį
LIETUVĖ GYDYTOJA
Musų ekspertai peržiūrės ir
to nepaminėjo. Jis paminėjo Įapartmento vyias su žmona biznį hotelis galėjo duoti
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
pe: tikrins j j veltui. Jeigu reikės
tik
SEKMADIENIAIS PAGAL
tik mos
tuos renublikonu
republikonų senatosenato pa>ik\iecia poi ą ai daugiau i gaję šitam baliui nemokapataisyti, tai mes už mažą kai
SUTARTI.
rius bei kongresmanus. ku jaunų moterų, kurios visis- mai, bet rengėjai sakosi už-i
ną pataisome. Užeikite pamaty
BROADWAY
rie labai priešingi jo “tre kai išsirengia ir rodo viso- mokėję už salę $300. Be to,
ti musų
naują pasirinkimą
čiam terminui.” o patys jau kias “stukas,” o susirinkę buvo padaryta keli šimtai
BULOVĄ, WALTHAM, HAsėdi Kongrese po aštuntą ir apyseniai vyrai žiuri ir ge- metalinių ženklelių su “Ar-;
MILTON, GRUEN ir WESTrėjasi tomis “štukomis. Lž tojum,” kurie kainavo, ro-;
dešimtą teiminą.
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir
TEL. ŠOU 2712
Jis užtepė taipgi ir tiems pasižiūrėjimą jie moka po dos, po 15 centų. Toliau, ne-;
MOTERIMS. Musų krautuvė
Dr. J. C. Seymour
republikonams. kurie kalti $1.00 Įžangos. Be to. ateina maža pinigo išleista spau-i
pagarsėjusi dideliu pasirinki
(LANDŽIUS)
na ji dėl menko Amerikos keli fotografai, kurie tas dai. skelbimams, muzikai ir
šu aprišta gaiva <ya yra parodytas vokiečių lakūnas, kurio
mu dovanų. Užeikit šiandien!
LIETUVIS GYDYTOJAS
apginklavimo, o patys kož- nuogales moteris fotogra- kitiems dalykams. Manoma,
orlaivis buvo numuštas Anglijos pakrašty. JĮ nukirto anglų
Specialybė: Akių, Vidari* Lig*,
ną syki priešinosi ir balsavo fuoja visokiose pozose, o: kad išlaidos sieks $500. Dėl
Ausų, Nosies ir Gerklės.
orlaivis. Nacis nušoko i jurą. bet anglai ji išgelbėjo ir ve
KETVIRTIS
&
CO.
Kongrese prieš ginklavi paskui tas fotografijas se- to ir pasidarė “skylė.”
Vartoja
vėliausios konstrukcijos
ža Į krantą.
312 Broadway, Tel. ŠOU 4649
mams pardavinėja.
j t jef balius butų surengtas
X-RAY Aparat*.
mąsi.
South Boston, Mass.
,
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Pereitą subatvakari Į tą ■ South Bostone, kur munici- Alexander Grabam Bell ’ Lietuviu Radio programos,
Publika smarkiai Roose
534 BROADWAY.
nuogalių “parę” Įsigavo 3 palmę salę galima gauti už
put. ženkleliai.
Į
Nov. 9 radjo
veltui plojo.
SO. BOSTON. MASS.
Tam kitko prezidentas policmanai, persirengę civi- $15, butų buvę padalyta
Y VONN E’S
pareiškė, kad nežiūrint vi lėm drapanom. Paskirtu lai- pelno. Musų liaudis nepra Alexander Graham Bell, ; programa per stotį WORL,
HOUSE OF BEAUTY
ku
apartmentas
prisirinko
tusi
Į
puošnius
hotelius
;
dėstydamas
Bostono
moky-.92()
k.
nuo
8:30
ryto:
(1)
sos republikonų opozicijos
Dr. Leo J. Podder
ir sabotažo Kongrese ir at pilnas vvrų. Ant grindų bu- vaikščioti, nes ji jaučiasi te- kIoJ kalbos mechaniką, 18 į o Kalbės Yvonne Niaunenė iš
Ii Leningrade.
skirose valstijose, jam vis- vo patiestas baltos meškos nai ne savo vietoj, suvaržy-! ^tais susekė principą, ku- Dedham plaukų grožio rei
Specialistą* Vyriškų ir
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
tik pavyko Amerikos apsau kailis, ant kurio atsigulė dvi ta. ir prie toda brangiau riuo galima žmogaus baisą kalu; (2) muzika ir dainos.
kainuoja.
Todėl
paprastų
persiųsti
vielomis
jei
piltaiValadSoe: mm 14 IU 12
Sekmadieny,
Nov.
10
pro

jaunos
moterys
ir
pradėjo
gą sustiprinti ir taiką užtik
aao 2 iki 4, aa* 7 iki 8
in
farn^
kytl
tHITI
tikslui
dcktD
musu
darbo
žmonių
tame
i
tiKsiui
elektros
srograma
per
stotį
WORL,
nuo
į
rodyt savo “štukas.” Foto
rinti.
184 HUNTINGTON AVĖ,
baliuje ir
ir nesimatė.
nesimatė, Rodos, vę- Šituo principu pasirem- 9:30 ryto: (1) Rhythm Į
Negana to. ši šalis jau ga grafai tuoj nustatė savo; baliuje
BOSTON, MASS.
turėjo iš kalno tai; «arnas J8<6 metais jis įsra- Kings orkestrą iš Bostono; ’
li ir Anglijai duoti nemaža aparatus ir pradėjo traukti rengėjai
‘O
TcL Ce
(2) dainininkės Milda Aneparamos kovai prieš dikta paveikslus. Bet už durų to- žinoti. Bet pasirodo, kad do telefoną.
nežinojo.
Dabar
gal
jau
ži_
Kadangi
telefonas
buvo
staitė
ir Rožė Merkeliutė iš
torius ir agresorius. Anglija vėjo uniformuota policija ir
Lie
Tel. TRObridge 4466
yra užsakiusi Amerikoje jau laukė signalo. Viduje buvę
jo14.000 karo orlaivių ir da trys policmanai davė sutar
Dr. Susan
Jungti- nas Krukonis ir Valentina
bar jis leidęs jai užsakyti čia tą* ženklą, ir tuoj per duris
Step. Minkus.
Glodienes-Curry
da 12,000 skraidomų maši Įsilaužė i vidų keli guzikuo- Bostono Komiteto Lietuvai Į nių Valstijų paštas išleido1 Minkienė.
Gelbėt vakarienė.
10 centų štampą, kuri dabar
nų. kurias pristačius Angli ti tvarkdariai, kurie arešta
URUVB DBNTISTS
Pereitą nedėldienį South į H”““®?® Bos‘?no
LATVYS LAISNIUOTAS
ja bus gavusi iš Amerikos vo visas “aktorkas” ir “pub
YVONNE NIAURA
VALANDOS: M 4 TA
8
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros
liką.” Visi suimtieji kaltina Bostono lietuvių salėj jvyko,^=į
26.000 orlaivių.
KARPENTERIS.
678
Lavinta Ekspertė
Greitu laiku orlaivių ga mi “nemoraliu pasilinksmi Bostono Komiteto Kovai už; re<^tru.°ttems laiškams n ,
(PRIE CENTRAL SKVtBO)
lt'
Statom majus ir
.4
EASTERN
AVENUE
taisom senas na
CAMBBIDGB, MAŠS.
myba Jungtinėse Valstijose nimu.” Viena suimtųjų nuo Nepriklausomą Lietuvą va-;^?
mas. Mošų kai
Dedham, Mas*.
busianti pakelta iki 50.000 gųjų “aktorkų” buvo 19 karienė, kurion susirinko
na prieinamiau112
ceRt^ ai |
Tel. DEDkam 163«
sia. Visoks dar
ampų.
,
orlaivių per metus. Ir tai ne- metų amžiaus mergaitė, o gražios publikos. Vakarienė daRg}a
bas garantuotas.
DR. G. L KILLORY
žiui int visu pinklių iš repub- kita—20 metų amžiaus mo buvo labai puiki. Buvo pra- _ Pastas pataria Alexander•
Padarom reika
SCOLLAY 8UUABE, .
lingus planus pataisymams. Klauski
teris. Visų suimtųjų vardai kalbu ir dainų. Kalbėjo Grabam Bei štampą varto- te
iikonų puses.
BOSTON. Telef. Lafaretto
DABAR
TINKAMIAUSIS
musų kainos ir pamatysite skirta,
arba
<aet 2044rI
Pagaliau prezidentas už buvo paskelbti laikraščiuo Matjoška,
Michelsonas, :totl Vlsur- kuMjk galima, mų. Matyt geriausia vakarais.
LAIKAS PATAISYT
SPBCIAUSTAS KRAUJO INKSTU
tepė ir “dideliems radika se. bet lietuviškų vardų tarp adv. Bagočius. Dr. Kapo-^es štampų kolektoriams ji
J. J. K IRSIS
IR NERVŲ UGŲ.
NAMUS.
32 Hawthorne Avė,
lams,” nors Le\viso vardo jų nesimato.
VaL auo 9 ryt. ild 7 sak. kaaMaa.
čius, Dr. Galinis ir vienas
nepaprasta retenybė,
PAS MUS JUS GAUSITE Į NedUiom, nuo 14 ryto Bd L
ARLINGTON, MASS.
svečias iš Worcesterio. Sve- . Bell buvo kilęs iš .Škotijos,
Tel. ARL 5537.J
VISOKIEM PADARAM
Rusai
uždaryta čiai sumetė da $28 autfų ko-^Jįr us gimė 184 < metais,
, 1 Tremia
o-t ® Len.'Brazilijoj
ITALIJOS FAŠISTŲ
vai už Lietuvos išlaisvinimą. Mirė Kanadoj, Cape Breton
TeL ŠOU
kus Sibyran.
į
mokykla.
__________
saloj, 1876 metų kovo 10 d.
DAKTABAS
SOUTH BOSTON
Lenkijos
pasiuntinybė 1 Rio de Janeiro valstijoj, Automobiliai užmušė 26
Pas mus gausite: Geriausias Re-!
PETER J. JACKSTIS
J. L. Pasakomis
žmones.
AVashingtone skelbia, kad Brazilijoj, vyriausybė užda«*• PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ, i,
CAFETERIA
PLUMBINGU,
Visokie
s
m
ui
kie
Į
iš okupuotos Lenkijos rusai rė italų fašistų mokyklą. PaPereitą sąvaitę- • MassaMalonėk užeit i “Kelei-;
OPTOMETRISTAS
H geležie*. SIENOMS 1
išgabeno jau kelis šimtus sirodė, mat, kad tos mokyk- chusetts valstijoj automobi- ■ vio” ofisą, tamstai yra sku- SMAGI VIETA PASIVAISINT reik«M«e
POPIERU, Vis s kie reikmėse H
Ofise
Elcktrs*. Visokie'reikmenų iš ge- i
tukstančių' lenkų
nkų Sibyro gi- los vedėjai spyrė mokytojus lių nelaimėse buvo užmušta:bus laiškas nuo brolio Igno.;
VINCĄ RATJIKONI
No* 9 ryto ild 7
ms*. etc.
.
....
*
lumon prie siunkiujų darbų. u\mokmius dėvėti juodmar- 26 asmenys. Iš viso šįmet čia i 1938 m. Petras Jackstis gy-:
Geriausia
Tavoras, Prieina- i
No* 9 ryto ild 12
miausia kaina. Pristatymas veltui.
Ištremtųjų lenkų vietas bol- škinių fašistų uniformą ir žuvo tokiose nelaimėse jau veno So. Bostone, po num. j Visokių Stiprių ir Minkštų
Užeikit
ir
Persitikrinkit.
Gėrimų ir Užlumdiių.
ševikai kolonizuoja rusais ir giedoti mokykloj fašistiš- 473 asmenys.
;1122 Dorchester street.
447 BR0ADWAY,
žvdais. Tai esą daroma tuo kas giesmes, tuo tarpu kai
Puikų patarnavimą užtikrina
SO.
BOSTON, MASS.
Flood Sųuare
IŠSIRANDAVOJA
tikslu, kad po karo, jei teks Brazilijos himnas buvo užDėl prezidento rinkimų
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
štoras ir 3 ruimai prie storo. Randa šome visų užeit pas mus pavie
Uardware Co.
daryti Lenkijoj plebiscitas, draustas giedoti. Kitaip pa- Cambridge'uje susimušė du pigi.Vieta gera dėl Groserio. Matyt
LITHUANIAN
A. J. ALEKNA, Savin.
nauji gj-ventojai balsuotų už sakius, ši mokykla buvo aiš- juodveidžiai. Vienas kitą nuo 6 vakarais.
(5) šėti.
/
FURNITURE CO.
kus “penktosios kolonos” nugrūdo nuo piazos ir tas o’/į Grimes street, So. Bostone.
628 BROADWAY,
Rusiją.
249 BROADWAY,
APDRAUSTI
krisdamas žemėn užsimušė.
SOUTH BOSTON, MASS.
Namas Parsiduoda
Lenkai esą tremiami iš lizdas.
South
*
TeL ŠOU 4148
PERKRAUS
Kampinis muro namas, 1810—1816
savo tėvynės kaip stovi;
TYTOJ AI,
avė., keturios šeimynos
Maldene plėšikai nušovė Dorchester
(Insured ,
jiems neleidžia pasiimti jo TURKIJA PASILIEKA
po $25.00 randos ir 3 storai tinkami
NEITRALI.
krautuvninką
Hayes
’
ą.
At
Movers)
visokiam
bizniui
arba
saliunui.
Kaikio turto su savim, viskas
labai žema. Savininką galima
Perklaustom
Turkijos prezidentas L ėjo sekanti. lytą . kostumeriai
A
, IIIWl
.vl 15 Lafield street. Dorchester,
lieka okupantams ir nau
matyt
čia pat ir j to
(46)
• j
jiems kolonistams. Tremia met Inonu pereitą sąvaitę ra(*° Jl Prie i’egisteno nebe-: Mass.
limas vieta*.
______
mi lenkai esą sugindami i pasakė parlamente prakal- gyv3Saugi priežiūra, kaina
gyvuliu vagonus ir gabena- bą pareikšdamas, kad Tur- .
.
224 BROADWAT,
CASPER
’
S
BEAUTY
mi Sibvran po stipria gink- kija pasilieka ištikima Ang- Lietuvių M. Zinyčioa MetiSO. BOSTON, MASS.
SALON
nis Bankietas.
TeL SOUth Boston 4S1Ž
luotą sargyba. Sibyre jie sta- lijos sąjungininkė, tačiau Į
Nedėlioję. Nov. 24 d.,
lomi prie'darbo laukuose, o karą ji nesikiš iki nebus užBay VEIT"
1940
m. 6 vai. vak. Liet Žimaistą gauna toki, kad ir pulta.
nyčios
didžiojoj
svetainėj
įkiaulės neėstų.
Gyventi PIRMĄ DIENĄ NUŠOVĖ
Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai MOTOR SERVICE
vyks bankietas. Turėsime
jiems tenka “zemliankose,”
107 STIRNAS.
labai gražų programą po
Kas mylit gardžiai pavalgyti. tai užeikit pas Blinstrub*.
iš purvo supluktose būdose,
Lapkričio
1
dieną
Maine
’
o
bankieto
Susidės
iš
dainų
kur ir tamsu, ir šalta, ir
sistema ir iokisuns estrada.
Naujai įrengta
valstijoj atsidarė stirnų me- muzikos ir žymių kalbėtojų,
drėgna.
SOUth
I
džioklė. Pirmą dieną užmu- Prašome Lietuvius skaitlinVAID0VIUS-FL00R SH0W
NAUJOJI ZELANDIJA šta 107 stirnos ir 1 medžio- gai paremti musų pažangiutojas.
kuri
kiti
medžiotojai
jų
Įstaigą.
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!
MOKA ŪKININKAMS
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
nukirto
vietoj
meškos.
Ministeris
B.
F.
Kubilius.
PARAMĄ.

KOKI!

Paifiu LazecInsNJ.

Geležies Reikmen;

BLINSTRUB’S

Village & Grill

Naujosios Zelandijos dar
bininkų valdžia paskelbė,
kad pieno ūkininkams ir to
liau burianti mokama para
ma iš valstybės iždo, todėl
ūkininkai neprivalą pieno
Kainų kelti. Pienas turi but
k d p galima pigesnis, nes jis
yra svarhiausis darbininkų
maistas.

KIEKVIENĄ VAKARĄ (VAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

LIETUVIS MEDICINOS DAKTARAS

D. PILKA, M. D.
Atidarė Naują Ofisą, po num.
392 BROADWAY

SOUTH BOSTONE
Td. SOI 1320

IR TROKŲ AGBNTUBA.
DMeM pegertobnai lr

NEDfiLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IB TĘSIAS IKI UŽDAROM A.
ŽILIEMS PLAUKAMS PP.ITAIKOME NATŪRALU SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darba garan-

tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Tel. 4645

M
XN
R

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
MDIRBY8C1Ų.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT TASISVECIUOT I BLINSTRUBŲ VALYKLĄ.

Peter TreHekaa ir
ir

Kampa* D STREET ir BROADWAY

1 HAMUN 8IRBR

SOUTH BOSTON, MASS.
i

<

