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Kaip Europos DiktatoM 
Stengėsi Paveiki Rinkimus

FAŠISTAI IR BOLŠEVI- 
KAI DIRBO PRIEŠ 

ROOSEVELTĄ.

Jie dūksta ii piktumo, kad 
jis nepripažįsta jiems už

grobtų svetimų žemių.

Anglai Bombarduos 
Romą.

Ties Londonu numušta že
mėn 13 Mussolinio orlaivių.

Šią sąvaitę anglai jau ofi- 
1 cialiai paskelbė pasauliui,Hitlerio ir Stalino agentai f13“8.1. P35 , « - _

diibo sušilę, kad Amerikos' kad Jie bombarduos Romą, 
prezidento rinkimuose Roo-1 nes paaiškėjo, kad italų or- 
seveltas butų sumuštas. Jie —
nekenčia jo dėl to, kad jis 
smerkia diktatorius, nepri
pažįsta jiems užgriebtų sve
timų žemių ir kiek galėda
mas remia Anglijos karą 
prieš diktatorius. Hitleris. 
Mussolinis ir Stalinas labai 
norėjo, kad Amerikos pre
zidentu butų išrinktas Will- 
kis. Tuomet jie butų galėję 
sakyti, kad Amerikos žmo- 
nės pasisakė prieš Roosevel
to politiką, kas reiškia, kad 
jie nenori teikti Anglijos 
demokratijai paramos. Tai 
butu didelis moralis diktato
riams laimėjimas.

Kad paveikus Amerikos 
linkimus, diktatoriai stengė
si Įtraukti j savo nelem 
jungą visas Europos v; 
bes. Hitleris darė pastangų 
padalyti su Francuzija tai
kos sutartį ir tuo tikslu Pa- 
įyžiuje nuolatos buvo veda
mos derybos su maršalo Pe- 
taino valdžios atstovais. Re 
to, Hitleris buvo asmeniškai 
nuvykęs Ispanijon ir kalbi
no generolą Franką įstoti į 
diktatorių karo bloką. Jeigu 
tas planas butų išdegęs, tai 
prieš pat rinkimus Ameriko
je butų buvusi paskelbta 
sensacija, kad visa Europa 
jau susivienijo prieš Angli
ją, todėl kas ją rems, tas tu
rės žlugti kartu su ja. Re
publikonų spauda šitą sen
saciją butų išputusi kaip di- 
džiausį baubą. Tai butų bu
vęs baubas Roosevelto šali
ninkams nugąsdinti.

Bet šis planas diktato
riams neišdegė. Hitlerio ke
lionė Ispanijon nedavė jam 
pageidaujamų vaisių. Gen. 
Frankas atsisakė dėtis į ka
ro bloką prieš Angliją. Vie
na, Ispanija esanti labai nu
kentėjusi dėl vidaus karo; o 
antra, Frankas bijosi, kad 
viduje nekiltų nauja revo
liucija. Taigi Hitleris su
gryžo iš Ispanijos kaip musę 
nurijęs.

Su Francuzija jis irgi ne
galėjo laiku prieiti pne su
tarties. Čia esąs daugiausia 
kaltas Mussolinis, kuris rei
kalaująs iš Francuzijos be
veik visų jos kolonijų Afri
koj. Gal maršalas Petainas 
ir nutiktų tas kolonijas ati
duoti, bet franeuzų genero
lai, kurie dabar tas koloni
jas valdo, nenori apie tai 
nei girdėti. Jeigu Petainas 
tas kolonijas atsirašytų Mus- 
soliniui ar kam kitam, tai tie 
generolai tuoj stotų Angli
jos pusėn. Dėl to Hitleris ir 
negalėjo su Francuzija susi
taikyt. Ir taip tas planas pa
kreipti Amerikos rinkimus 
Willkio pusėn Europos dik
tatoriams nepavyko.

šitą nepavykus} diktato
rių sąmokslą dabar iškėlė 
aikštėn “Nevv York Times,” 
kuris per rinkimus ir pats 
dirbo jų naudai, agituoda
mas prieš Rooseveltą.

laiviai padeda vokiečiams 
bombarduoti Londoną, šį 
panedėlį buvo pastebėti 36 
italų orlaiviai lekiant Lon
dono linkui. Anglų lakunai 
tuojaus pakilo oran ir puolė 
fašistus. Bematant 13 Mus
solinio lėktuvų nugarmėjo 
jūron, o likusieji apsisuko ir 
dūmė atgal.

Šį panedėlį anglai numušė 
ir 13 vokiečių orlaivių. Dvy
lika jų buvo nušauta jūron, 
kai jie mėgino nuskandinti 
vieną Anglijos laivą.

Iš 13-kos nušautų italų 
orlaivių astuoni buvo bom
banešiai, o penki kovos lėk
tuvai. kurie lydėjo bomba- 
nešius. Kai kurie italų laku
nai buvo ištraukti iš juros 
gyvi ir paimti nelaisvėn.

Besivejant ir šaudant vie
na italų bombanešį, anglų 
lakūnai pribuko -amunici
jos. Nenorėdamas, kad fa
šistas paspruktų gyvas, ang
las padidino savo mašinos 
greitį, prisivijo priešą ir sa
vo orlaivio propeleru suardė 
vieną jo sparnų. Italo orlai
vis nukrito žemėn ir fašistas 
užsimušė.

i GRAIKAI LUPA 
ITALUS.

: Mussolinio faiistai bėga 
100 mylių frantu.

Graikijon įsiveržę italai 
gavo tokios pylos, kad da
bar jie bėga atgal galvatrūk
čiais. Alpių Centauro Divi
zija, kuri ištisus metus prati
nosi Albanijos kalnuose pul
ti per tuos kalnus Graikiją, 
tapo visiškai graikų sudau
žyta ir išblaškyta. Graikai 
sakosi paėmę nelaisvėn 
daug italų ir karo medžia
gos. Graikams daug padeda 
anglų orlaiviai ir jūrių lai
vynas. Graikai sakosi pa
ėmę nelaisvėn ir vieną Mus
solinio generolą, 

i Kad italams Graikijoj ne
siseka. tai galima matyti h

Anglai Perka Demokratija Nežus,
Amerikoj Laivus. Sako Rooseveltas.

Dideli nuostoliai ant jūrių Pavergtos tautos sukils prieš 
pakirto galingų jų laivynų. į savo pavergėjus.

Paskutiniais laikais vokie- ; šį panedėlį Amerika mi- 
čių karo laivai pradėjo la-;nėjo pasaulinio karo pa- 
bai naikinti Anglijos preky-, liaubų dieną. Ta proga pre- 
bos laivus, kurie gabena iš zidentas Rooseveltas pasakė 
Kanados maistą ir kitokias * -1’ *•
reikmenis. Patys anglai pri
sipažįsta, kad per 14 karo 
mėnesių priešas sunaikino 
3,547,000 tonų talpos. Skai
tant vidutiniškai po 10.000
tonu kiekvienam laivui, 
reikštų, kad nuskantinta jau 
apie 355 laivai. Anglai sa
ko, kad tą nuostolį jie jau 
užpildė naujais laivais arba 
pasamdytais. Bet vokiečiai 
tvirtina, kad jie nuskandinę 
daug daugiau, butent 7,162.-

• i® to> kad fašistų spauda jau |200 tonų talpos, šiomis die- 
laimejimais. Šį nomįs jų karo laivas užpuo-! nesigiria 

panedėlį Italijos laikraš
čiuose nebuvo jokios žinios 
apie karą su graikais. Vadi
nasi. kruvinas Italijos dikta
torius nori tylėjimu paslėpti 

' savo gėdą.

•ęs tarp Kanados ir Anglijos 
apie 20 laivų konvojų ir vi-

prakalbą Arlingtono kapi
nių amfiteatre. Washingto- 
ne, kur buvo susirinkę 15.- 
000 legijonieriu ir šiaip pi
liečių. Paminėjęs pereitą ka
rą, kurį laimėjo demokrati
nės valstybės, prezidentas 
apgailestavo, kad žiaurus 
viduramžių barbarizmas vėl 
kelia galvą ir naikina tautų 
laisvę, stengiasi pasmaugti 
demokratiją. Tačiau demo
kratija nežus, jis sako. Ne
galima juk įsivaizduoti, kad 
žmonija išsižadėtų laisvės ir 
užsidėtų viduramžių vergi
jos jungą. Žmogus kovojo 
už laisvę per ilgus amžius,

sus nuskandinęs. Pereitą są-1 kovos ir toliau. Ir ateis lai-• X    Y___ _ Al    - — lrr> 1» «•» J A i

Molotovas Atvyko į Berlyną 
Pasitarti sn Fašistais

26J61J62 Balsai Ui D\^%UmarsS°’
Rooseveltą. KINIAI.

Pereitos sąvaitės rinki- Diktatoriai nori tampriau 
muose prezidentas Roose- susijungti prieš Amerikos 
veltas gavo 26,361.762 bal- ir Anglijos demokratiją. 
cu, o io oponentas *Willkis—
21.876,719 balsų. Iš viso
Rooseveltas laimėjo 38 vals
tijas, o Willkis—10.

Senatan išrinkta 22 de
mokratai senatoriai. 12 re- 
publikonu ir 1 progresyvus 
—tai LaFollettas iš Wiscon- 
sino.

Šį utarninką. 12 lapkričio, 
Berlynan atvyko iš Maskvos 
buiys bolševikų su užsienio 
reikalų komisam Molotovu 
priešaky. Iš Romos atvyko 
Mussolinio žentas Ciano su 
keliais juodmarškiniais. Vi
sus juos pasitiko Vokietijos 

reikalų ministerisAtstovų .butan išrinkta R^entropas ir Hitleris.

BAISI RU MINIJOS 
NELAIME.

Rumunijos nelaimėms ne
simato galo. Šįmet ją api
plėšė Rusija. Paskui fašistai 
nuvertė jos karalių ir įvedė 
fašistišką diktatūrą. Tuomet 
užgriuvo ant jos Hitlerio ar
mija ir visiškai jos gyvento
jus pavergė. Ne gana to vis
ko, dabar da įvyko baisus 
žemės drebėjimas. Žemė 
pradėjo drebėti pereitą su
batą ir drebėjo ištisą naktį 
ir nedėldienį. Ištisi kaimai 
ir miesteliai tapo sunaikinti. 
Žuvusių žmonių priskaito
ma į 2,000. šita nelaimė pa
lietė 5,000 keturkampių my
lių plotą. Žinios sako. kad 
tapo sunaikinti ir gausus 
aliejaus šaltiniai, kuriuos 
vokiečiai buvo paėmę į savo 
rankas. Išrodo, kad katali
kišką Rumuniją baudžia 
pats Dievas.

FRANCUZAI NUTRAU
KĖ DERYBAS SU NA- 

CIAIS.
Francuzijos premjeras La- 

valis, kuris Paryžiuje vedė 
su vokiečiais taikos deiybas, 
šį panedėlį sugryžo i Vichy 
ir pareiškė, kad derybos nu
trauktos. Dabar jau nebu
sią taikos derybų iki nepasi
baigs karas.

STATYS ANGLIJAI 
12400 ORLAIVIŲ.

Washingtono vyriausybė, 
pasitarusi su įvairiais apsau
gos komitetais, nutarė duoti 
Anglijos orlaivių užsaky
mui pirmenybę. Bus statoma 
12.000 orlaivių. Tai pada
rys iš viso jau 26,000 orlai
vių Anglijai.

CHAMBERLAINAS 
i MIRĖ.

Chamberlaino jau nebė
ra. Buvęs Anglijos premje- 

į ras mirė pereitą nedėldienį 
i susilaukęs jau 71 metų am- 
i žiaus. Jis pagarsėjo tuo. kad 
i norėjo išvengti naujo Euro
pos karo. Tuo tikslu jis darė 
Europos diktatoriams vieną 

; nusileidimą po kito. Jis tikė
josi numaldysiąs tuo budu 
plėšriųjų fašistų norus ir ap
saugosiąs Europą nuo krau
jo praliejimo. Bet kuo dau- 
i giau nusileidimų jis darė, 
i tuo daugiau fašistai reikala- 
' vo. Ir karo neišvengta. Vo- 
j kietijos fašistai susitarė su 
į Rusijos bolševikais ir už
puolė Lenkiją, pradėdami 
žmonių skerdynę, kurios 
Chamberlainas taip ilgai 

i vengė.

vaitę vokiečių šarvuotlaivis 
“Graf špee” užpuolė ir su
daužė du Anglijos laivu tik 
už 100 mylių nuo Kanados 
pakraščio. Jie plaukė Angli
jon su maistu ir karo me
džiaga.

Dabartiniu laiku Anglija 
turi da apie 21.000,000 tonų 
talpos laivų, todėl jos padė
tis da nebūtų taip jau bloga, 
jeigu laivų naikinimas neitų 
tokiu greits tempu. Bet pa
vojus yra tame, kad priešas 
sunaikina jų daugiau, negu 
Anglija gali pastatyti naujų. 
Jos dirbtuvės per mėnesį 
pastato apie 50,000 tonų lai
vu, o 22 spalių sąvaitę vo
kiečiai nuskandino 198.000 
tonų. Tai beveik 4 kartus 
daugiau, negu Anglija gali 
per mėnesį pastatyt. Todėl 
anglai šitais nuostoliais la
bai susirūpino ir įsakė savo 
pirkimo misijai Jungtinėse 
Valstijose nupirkti laivų net 
už $50,000.000. Kova sunki. 
Per pereitą karą prieš vienos 
Vokietijos laivyną buvo su
vienyti Anglijos, Amerikos, 
Francuzijos ir Italijos laivy
nai, o šiandien vienos Angli
jos laivynas turi kovoti prieš 
Vokietijos ir Italijos laivy
nus. Ir prie to da Anglijos

kas, kad šiandien pavergtos 
tautos sukils prieš savo pa
vergėjus. Vergijos pančiai 
vėl bus sutraukyti ir tautos 
bus laisvos iš naujo.

Šita prezidento kalba la
bai nepatiko Hitleriui, Mus
soliniui, Stalinui ir kitiems 
diktatoriams.

Sprogdina Parako 
Dirbtuves.

Šnipai jau pradėjo sprog- 
dint Amerikoje parako ir 
amunicijos dirbtuves. Šį 
utarninką buvo išsprogdin* 
tos net 3 dirbtuvės, viena 
New Jersey valstijoj, 
Pennsylvanijoj.

264 demokratai kongres- 
manai, 161 republikonas, 1 
darbietis. 3 progresyviai ir 
1 nepriklausomas demokra-, . x. 
tas. Iš demokratų republiko- i ^ogi 9e m3?uJM ^utų 
nai atėmė 15 vietų, o iš re- ’ nnaugikai susirinko Hitle- 
nublikonų 23 vietas atėmė i l?0 pastogėj. Kokius planu s 
demokratai ir vieną vietąĮ n.e ^enai darys, kokią finalą 
paveržė progresyviai. Taigi vll£* . . .
republikonai neteko 9 kon- ^j-jn.le^as- .^k131 nežino, 
gresmanų. Senate jie turės n?s diktatoriai savo planus
4 vietas daugiau negu ture- y.lsP0JPe} ^JePla- V t1^ 
jo. bet vistiek bus didelėj i Mek’ kad šita slapta diktato- 
mažumoj prieš demokratus. konferencija laikoma ne

_______ žmonijos labui.
Patėvis Sumėsinėjo' ci p'
17 Metų Mergaite. metais Maskvoje buvo nu- 

1,1 L L m n u 11 «tarta užpulti Lenkiją ir pa-
Rockland. Me. Policija. tj Pabalčio valstybes,

čia suėmė tūlą Johną Phelp- J? v » 1 ui-
ą, kaltindama jį nužudžius

Maskvos bolševikai pasi
sveikino su fašistais kaip 
broliai su broliais.

Šią sąvaitę Berlyne bolše
vikai su fašistais, veikiausia, 
nutars sudraskyti ir pasida-savo podukrą, 17 metų am

žiaus mergaitę, kurios sumė- . ,. „ „ . A ,
o dviisinėtas lavonas buvo atras- l.vti Balkanų valstybes.

'tas vištidėj užkastas. Polici- . 31 Aau uzDUoleGiaiKi-
- — - - 1 Bet jiems nesiseka. Ma-Naw vatai in i kuvn'Ja sako, kad Phelps jau pri- 1 Jiems

ka“»-tei:'SusėtokZ'SomS u- 
kad mergaitė buvusi t SISU’S’ldlP KaiP g*om*ai*u•nd Signal Co. 

Woodbridge miestely, kur 
buvo gaminamos signalinės

dirbtuvė holWilni« " \Tnr<? Hitlp-labai išdykus ir mėgdavusi; P.° P°J^V1KU-- nors mile

į KATALIKIŠKA AIRUA 
! NEDUODA ANGLIJAI 
! SAVO UOSTŲ.
| Anglijos premjeras Chur- 
chil nusiskundė parlamen
te. kad Airija labai apsun
kina Anglijos laivynui kovą

neįsileisdama į savo uostus Pel'PereltaJl karą beveik ne 
Anglijos karo laivų, šiaurės buvo>
Airija, kuri yra protestonų 
rankose, mielai anglų lai
vams padeda; bet pietų Ai
rija, kurią valdo Romos ka
talikai, trukdo anglams. Ro
miški fanatikai yra tiek ap
iakę, jog nemato, kad jei 
Anglija bus sumušta, tai 
Hitleris ir jiems uždės apy
nasrį.

Jeigu demokratinės Ang
lijos vietoj šiandien butų 
naciška Vokietija, tai ji ne
siklaustų Airijos fanatikų 
sutikimo—paimtų reikalin
gus sau uostus ir tiek. o jei
gu fanatikai priešintųsi, bu
tų sušaudyti.

Pennsylvanijoj viena pa 
rako dirbtuvė išsprogdinta 
netoli New Castle, o kita ša
lia Allentoumo.

Apie 20 žmonių buvo už
mušta ir daug sužeista. Nuo
stoliai labai dideli

vakarais išeiti. Kai vieną i F.ls.lr d213^3^1. kad Musso- 
vakarą jis pradėjęs barti.! j!n.ls &auna ! kaili, bet y įs- 

. kad vėlai parėjusi, ji pagrie- nenori kad graikai kaią
busi ilgą peilį ir puolusi jį i !ai.m.e^’ tAuon?.e.t 
durt. Jis tuomet paleidęs į J°J įgalėtų Angliia. Todėl
ją plaktuku ir pataikęs į k.ad ,r f*lVe.ns tl?-
kaktą. Kai ji kritusi be ža- Į Fes padėti Mussoliniui grai- 
do, jis sukapojęs jos kūną į i kus etV, ^lk. pavojin- 
kelias dalis ir užkasęs. Tai ! ^a:.k3d. ?la,1k3”?s

CHICAGOJE MIRĖ 
DR. KLIAUGA.

laivyną dabar nuolatos ata-į “Naujienos” praneša, kad 
kuoja nnesu orlaiviai, kurių.chicagoje netikėtai mirė 
nei- nenortai! kara heveik "e-, denti?tas Kazys C. Kliauga.

j Jis turėjęs aukštą kraujo slė- 
NACIAI ISPLCSe FRAN- S™? ■> ‘° s,uki:i.t^- A-

CUZv MAISTO SAN- i VJ3"kon ?? a‘Yyko f. .M?’ ■ 
nfrl.ll lg S1906 metais. Is pradžių dir- į

, , ». . . . .:bo cemento dirbtuvėj, pas-i
Londono žiniomis, naciai j j^ojo Valparaiso uni-i 

°knPuo^°J Francuzijoj is-, versitetan, kur pasiruošė 
plese visus franeuzų maisto į aukštesniajam mokslui ir: 
ir vyno sandelius. Šį rudenį; metais jau baigė
nuvalius franeuzams Jaukus, • Northwestem universitetą 
naciai rekvizavo 800,000 to- gu dentisterijos daktaro 
nų kviečių ir išgabeno Vo- laipsniu
kietijon. vyno ir sampano. r ___________
Francuzijoj jau beveik neli
ko. Tik vienai franeuzų fir
mai buvo įsakyta pristatyti 
naciams 12.000,000 bonkų 
šampano.

atsitikę “Halloween” vaka
rą. tik dabar išėję į aikštę.

Policija nenori tai pasa- 
kaftikėti. Ji mano, kad mer
gaitės nužudymas turėjo vi
sai kitokį motivą. Jos patė
vis yra 54 metų amžiaus.

YRA DA 8,544.000 BE
DARBIŲ.

Amerikos Darbo Federa
cijos apskaičiavimu, šių me
tų rugsėjo mėnesio pabai
goj Jungtinėse Valstijoje 
buvo dar 8,544,000 bedar
bių. Prezidentaujant repub- 
likonui Hooveriui bedarbių 
skaičius buvo pasiekęs jau 
17,000.000.

gali ateiti Turkija. Bet Tur
kijos politika daug priklau
so nuo Rusijos.

Taigi spėjama, jog dėl to 
fašistai ir pasikvietė Molo- 
vą i Berlyną, kad sulaikytu 
Turkiją, jeigu ji norėtu eiti 
savo kaimynei Graikijai Į 
pagalba.

Už šitą fašistams pasitar- 
navima, be abejonės, Rusi
jos bolševikams butų atly
ginta atiduodant jiems ku
rią nors Balkanų šalį.

Pagyvensime ir pamaty
sime. Fašistų-bolševikų pla
nai turės galų gale patys 
paaiškėti.

ŽUVO AMERIKOS 
LAIVAS. 'JIE MELSIS UŽ PINIGUS.

Laikraščiai praneša, kad

RUSIJOJ REKRUTUOJA
MI VAIKAI.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad Rusijoj pradėta jau re
krutuoti į darbo korpusus 
14—17 metų amžiaus vai
kai. Jauni vaikai, kurie turė
tų sėdėti mokyklose, turės 
dirbti valstybei sunkų dar
bą. Tuo tarpu kapitalistinėj 
Amerikoj net įstatymai 
draudžia išnaudoti tokio 
amžiaus jaunuolius.

MIRĖ SENATORIUS 
PITTMAN.

Netoli nuo Australijos pe- Torringtone, Conn., nesenai 
reitą sąvaitę nuskendo A- mjręS airys darbininkas pa- 
menkos pi’ekybos laivas jjj!o franciškonų vienuo
“City of Rayville.” Kiek lai- 

, ko atgal apie tą pačią vietą
Reno, Nevada.—Pereitą!nuskendo anglų prekybos g ’ta džiau^mo" vtenuoHai 

nedėldienį čia staigiai mirė laivas. Manoma, kad vokie- nutart atĮaikv-ti už jo dusią 
senatorius Key Pittman, Se- ciu ar italu nardomieji lai- jg.ooo mišių. Vadinasi, mai- 
nato komisijos užsienio rei- vai bus pristatę minų Aust- už pinigus kaip alus ar 
kalams pirmininkas ir griež- ralijos pakraščiuose.
tas diktatorių priešas. Jis -----------------
buvo labai nuoširdus prezi- į TUNELIS UŽGRIUVO 5 
dento Roosevelto draugas ir DARBININKUS.
5 lapkričio rinkimuose iš Netoli Pittsburgho perei- 
naujo buvo išrinktas Jugti- tą sąvaitę įgriuvo trafiko 
niu Valstijų Senatan jau tunelis, kurį darbininkai tai- 
šeštai tarnybai. Jis tarnavo 1 sė. Penki juodveidžiai dar- 
Senate jau nuo 1912 metų. įbininkai buvo užmušti.

liams New Yorke visas savo 
gyvenimo sutaupąs, $18,000.

kopūstai.

NACIAI NETEKO JAU 
2,500 ORLAIVIŲ.

Anglijos oro ministerija 
iraneša, kad anglai sunai- 
dno jau 2,500 vokiečių or- 
aivių, patys prarasdami tik 
S00 mašinų.

MARTYNAS YČAS 
ŽUVĘS.

Martynas Yčas buvo pabė
gęs iš Lietuvos nuo bolševi
kų teroro i Vokietiją ir lai
kinai buvo apsigyvenęs Ber
lyne. Amerikos lietuviai tau
tininkai siuntė jam telegra
mą, kviesdami atvykti Ame
rikon. Bet telegrama sugry
žo su pažymėjimu, kad Mar
tynas Yčas jau nebegyvas. 
Jis turėjo vedęs jauniausią
ją D-10 šliupo dukteri Ipa- 
tiją. Amerikoje Yčas yra 
buvęs porą kartų.

Kanados pakrašty pereitą 
nedėldienį susidūrė du mo
torlaiviai ir toj nelaimėj žu
vo 26 gyvybės.
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MORALIS ANTAUSIS 
PARSIDAVUSIAI

SPAUDAI.
Amerikos prezidento rin

kimai pereitą sąvaitę buvc 
skaudus smūgis ne tik reak
cinei republikonų partijai, 
bet ii gatvinei spaudai, kuri

prie fašistiniu sąlygų. Tose 
•sąlygose’ .ii ir sutirps.

“Francuzijos ‘socialistai’ su
tirpo. Jų keliu eina Belgijos 
•socialistai.’ Tas pats bus ir su 
Olandijos ‘tavorščiais’ ir su 
Norvegijos.“

Matote, kiek čia neapy-
uz pinisrus buvo tai partijai k311*05- kiek pagiežos prieš 
pareidavusi Europos socialistus, kurie

Rinkimai* parodė, kad Pruseikai nieko bloga nėra 
liaudis tos spaudos nepaiso padarę ir net nežino, kad 
ir neklauso. Rinkimuose, toks individas gyvena, 
daugiausia balsų gavo pre- Amerikos socialistus jis 
zidentas Rooseveltas, kuri taip pat visus nuskandintų, 
šita spauda šmeižė visokiais jei galėtų. Normaną Tho- 
budais. O piniguočių kandi- masą jis lygina su Chamber- 
datas AVillkie, kuri ta spau- lainu ir Daladieru, ir norėtų, 
da stengėsi Amerikos žmo-, kad Thomas butų prikaltas 
nėms Įkalbėti, buvo smar-i “prie gėdos stulpo.”

k\ bė. kad Rooseveltas kan- burdingieriai. Jeigu jie butų 
cndata\o jau treciam ternu- .0Į.je galingi, kaip jie bejė- 
nui. Amerikiečių \ įsuome-; jje tuojaus jm(U $Oeia-
nej vi a įsigyvenusi lyg ir lietus -likviduoti.” ‘ 
šventa tradicija, kad tasį T .....
pats asmuo neprivalo ilgiau Jr lV° Paclu. laiku jie 
rerzidentauti kain du ter- pliauškia, buK Lietu\ oje da
rumu. Nėra abejonės. kad;bar. komunistai kuria “so- 
nemažas nuošimtis balsuo-iciahstmę tvarką, 
toju. laikvdamiesi tostradi-l Greičiau velnias pastatys 

baldavo už Wall bažnyčią, negu komunistaiCilOS
Streeto kiaura. Jeigu ne ši įteigs socializmą.
kliūtis. Rooseveltas butų nu.: 
šlavęs kiekvieną valstiją, į 
nežiūrint kad didžiausi ka-; 
pitalistų laikraščiai agitavo ; 
prieš ji.

Iš dalies tai yra liūdnas i 
reiškinys, kad šalies spauda 
neturi jokios Įtakos visuo-i 
menėj. Da blogiau: spau
dos nusistatymas yra griež-i 
tai priešingas visuomenės 
nusistatvmui.

Rodė! taip yra?
i šį klausimą davė gerą 

atsakvma vienas Amerikos

KAS YRA DEMOKRA
TIJA?

“Laisvės” 261-mam nu- 
Baltrušaitis

LEIVIS, 80. BOSTON.

Mussolinis pradėjo “Blitzkriegą” (žaibo karą) prieš graikus, bet žaibas ėmė pliekti jį patį
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įmery Juozas 
rašo:

“Butų nebloga, jei pats
•Kel.’ redaktorius nuvyktų i Baltrušaitis pataria “Kelei-į 
Tarybų Sąjungą ‘pasimokyti vio” įedaktoriui važiuoti į! 
demokratijos.’ Rastų, kad ten Tarybų Sąjungą “demokra- 
daug aukštesnė santvarka, ne- tijos mokytis.” Visų pirma 
gu Amerikos, arba net šveica- jis turėtų pats demokratijos 
rijos demokratija. Ten gyvuo- pasimokinti, kad bent žino- 
ja liaudies demokratija, arba tų. ką ji reiškia.
socialinė demokratija, be ponu --------- ---------

spaudos darbininkų, buvęs, turčių, be kapitalistu, be gal NEVERKS, JEI ANGLAI
rodos, “Ne\v York Times'o” 
reporteris, štai. jis sakoj 
pi ieš Rooseveltą agituoja 
“Ne v York Times,” di- 
džiausis laikraštis netik A 
merikoje. bet ir visame pa 
šauly. Išrodo didelė galybė 
Bet'

lingujų išnaudotojų. Taip da
bar jau įvedama ir Lietuvoje.

1. Buvęs Lietuvos Įgalio- dūktų išvežimas draudžia* 
tas Ministras Francuzijoje, mas. Siųsti j Vokietiją gali* 
žinomas istorikas p. Klimas, ma tik pinigus.
per ilgus metus, atliekamu io. A. Daugirda. “XX 
nuo tiesioginių pareigų me- Amžiaus” laikraščio Kaune 
tu, tyrė ir rankiojo medžią-1 administratorius, atvyksta 
gą surištą su Lietuvos istori- Amerikon. Vizos formalu- 
ja, Paryžiaus nacionalinėje mo reikalais užtruko Ūsą- 
ir kitose bibliotekose bei ar- bonoje.
chyjuose. P.Klimas užsi- n. Lietuvos ir Francuzi- 
breze parašyti 10 tomų Lie- jos jvykių užklupti, Uetuvos 
tuvos istorijų, šiam darbui žydai> pjifeSaf deda pa- 
įuosesi kruopščiai, nesigai-Į stangų įvažiuoti j Amerika, 
siūdamas Dabartiniu metu bet negrįžti Lietuvon. kX 
vienas Lietuvos istorijos to- iiatas tokių žydų Lisabono- 
mas jau parengtas spaudai. je laukia eilės įvažiuoti į 
antras baigiamas. Ameriką.

Šitokį mokslo veikalą 12. Rašytojas Vaičiulaitis, 
anksčiau Vytauto Didžiojo atachė prie Lietuvos Pa- 
Universitetas ar Švietimo piuntinybės Vatikane, ruo- 
Ministerija butų noriai iš- šiasi atvykti j Ameriką, 
leidusios. Dabartiniu metui 13. žinomasuetuvospoe-

tas-rašytojas J. Kossu-Alek- 
andravičius dabartiniu me

tu gyvena neokupuotoje 
Francuzijos dalyje — Gre
noblyje.

14. Žinomas Kauno teisi
ninkas. žydas Robinzonas, 
Klaipėdos konvencijos ko
mentarų autorius, nepatik-

. . . , .rintomis žiniomis, atvykstąsnus, pastaruoju metu dirbęs L
Vilniaus Raudonajame Kiy-p ’ _ . ....
žiuje. išbėgęs iš Lietuvos pa- . loA V£vęs Estijos Uzsie- 
rašė Stockholme knygą apie Keikalų Ministras Pusta 
Sovietus ir savo įspūdžius 1S Francuzijos atvykoiĮA- 
Lietuvoj, pavadintą: “Rau- 11 aPslst°J° Wash-
donasis Potvinis Toliaus Kį-„ ... TT- . 
la.” Daroma žygių, kad ši . Buvęs Ę^ijos 
aktuali knyga galimai grei- n?^ Reikalų Ministras Selte- 
čiau išvystų pasaulį. ™s, v?dęs derybas Maskvoje

~ x . ... . dėl pirmųjų Sovietų garni-Soviętai, užimdami nuo- H f Es$ įvediino, vė
savus Lietuvos Pasiuntiny- liauMakredituotas prie Tautų 
bes Paryžiuje namus uzgro- Sąjungog) rašo rženevog 
be u tos Pasiuntinybės tar- knyga apie Pabalčio valsty* 
nautojų Paryžiuje privačius beįfcDidįlė knygos dalis bh-
daiktus ir jų ligi šiol dai ne- sjanįį pašvęsta Lietuvai, 
sugrąžino.

4. Lietuvos garbės konsu- 17. J. Rajeckas, Lietuvos 
latai Zuriche, Lisabonoje ir Pasiuntinybės Berlyne pata

i nėra vilties. Amerikos lietu- 
: vių išeivija ir knygų leidi- 
I mu suinteresuotos draugijos 
‘ prašomos per spaudą ar tie- 
į s loginiai pranešti Pasiunti- 
į nybei Wash ingtone savo pa
siūlymus ar nuomonę dėl 
minimo veikalo leidimo.

i 2. Jurkunas-šeinius, buv.l 
i “Lietuvos Aido” redakto-

gas principas: Ne valstybėj POLEMIKA IR KRITIKA.
piliečiui, bet pilietis vaI»-‘ ________
tybei! J KOMUNISTŲ “LAISVĘ” ringumo požymis. Dėl to.

Taigi be reikalo brolis J. į PAŽVELGUS. i kad Kerenskis nesutinka su 
Manau, užteks pažvelgus prijos santvai ka, tai, Lai-

i “Laisvės” num. 259-tą ir

SUMOMBARDUOS
ROMĄ.

bent kiek paanalizavus 2-rą 
puslapi.

Lietuvos pabėgėliai.
“Laisvės” komun i s t a i 

smerkia pabėgusius nuo 
bolševikų okupacijos j Vo
kietiją lietuvius, vadindami 
juos žvalgybininkais ir ki

tokiais nenaudėliais. Bet arIštiesu. pasimokyti tenai vra . ... .k „ ’ Anglijoj prasidėjo reika
davimas “subombarduoti Ro-j dabar sovietiškoj Lietuvoj 

Na. o iš kur Baltrušaitis mą.” Mat, iki šiol anglų or-lnėra žvalgybininkų? Jeigu 
žino, kad Sovietų Sąjungoj laiviai “šventojo” miesto ne- , smerkti smetoniškus žvalgy- 

Bet ką ištikrujų “New York galima “demokratijos pasi- liesdavo. Anglijos valdžia į bininkus, tai kuomi geresni 
Times” reiškia? Nieko dau- mokyt?” Ar jis buvo kada vra viešai paskelbus, kad is- ! staliniški? Juk ne liaudis pa

sves" manymu, jam neturė
tų būti ir Amerikoje vietos. 
Jeigu visi šitaip galvotų, tai 
ir “Laisvės” Bimbai neturė
tų būti Amerikoje vietos, 
nes jis nesutinka su šios ša
lies santvarka, jis garbina ryti konsulatus ir perduoti 
^s7a1meirAmlrikoje^i- archyvus ir turtą artimiau-!Mi Uetuvos Pasi«nriiWje 
ševizmo nėra. Čia yra pilna' §ovi^ų įstaigai, atsisa- H ^hmgtone J Kajectes,
demokratija, visiems garan- ke tai padaryti. vidm-ini Tiltui
tuota spaudos ir žodžio lais- 5. Meksikos Vyriausybė. koJe, vidujinį mokslą Lietu
vė, todėl turi teisę laisvai gy- išeidama iš pagrindinio voje ir baigėm auktuosius 
venti ir veikti n?tik Kerens- Tarptautinės teisės principo Jį“
kis, bet ir “Laisvės” bolševi-! * 1938 m. gegužės 31 d. pa- ££ ęenk 
. • sirašytos su Lietuva draugis- retonum Lietuvos Pasiunti-

... kūmo sutarties, ir toliau pri- nybėje Londone ir ketvertą
Ramanausko tnąrasi*. pažįsta tenykštį Lietuvos metų vede Vakarų Skyrių

Atbumbėjęs ekzortus vi- Garbės Konsulatą veikian- Politmiame Departamente,
šiem, kurie nesidžiaugia čiu. ..........................Užsienių Reikalų Mimste-
Lietuvos pavergimu, J. Ra-; 6. Paskutinis ŠveicarijosPUoje.
manauskas klausia: “Ko jie į konsulas Kaune, Kaestli, ap- 18. Francuzijoje, Le Gure 
verkia? Juk Lietuva niekur į sivedė Kaune su lietuvaite stovykloje, taip kitų mter- 
neisėjusi. Ji kaip buvusi, P*le Augevičiute, pulk. Dr. nuotų yra eilė lietuvių, dajy- 
taip ir tebesanti toj pačioj Augevičiaus dukterimi, ir vavusių Ispanijos pilietima- 
vietoj.” Čia pataikyta kaip atvyko į Šveicariją. me ka/e respublikonų Pa
pirštu į Dievo ausį. Juk Lie- 7. Buvęs Kauno universi- Je- ši stovykla yra neoku- 
tuva buvo toj pačioj vietoj teto germanistikos lektorius, puotoje Francuzijos dalyj^ 

šveicaras Studerus, gerai iš- ,
mokęs lietuvių kalbą ir Lie-1 1940 m. lapkričio 6 d.
tuvą pamėgęs, ruošiasi lai

Stalino diktatūrą. Bet, Bim-

teliai. bendradarbiai ir re- munistai, kurie buvo nuva- dėjo girtis, kad Mussolinio pnesas. įaciau nežiūrint 
porteriai yra nusistatę už žiavę Stalino “demokrati- orlaiviai jau sprogdina Lon. kokiai valdžiai žmogus 
Rooseveltą ir už jį balsavo, jos” studijuoti, yra jau “lik- doną, tai anglai ėmė reika- tarnavo, savisaugos _ in- 
Jie patys netikėjo tam. kas viduoti”; o kuriems pavyko Jauti, kad ir Roma butų su- rinkto jis vistiek nėra 
iu laikraštv buvo rašoma, gyviems pasprukti, tai tie sprogdinta. praradęs. Todėl ir Lietuvos

’ - - v; . . • pabėgėliai, pamatę sau pa-
.5 to jau J™ s!to relka!avlm.° pp vojų, spruko kur kas galėjo- 

rfidla s®1’ but aižku- kad Balt™- jč,-nK!gac2S^1i£,1' ° Jefe” Vokietija juos įsilei- 
rius, kuriems vadovaujamo: » ; nTrd Sf,aw .“IU ^e-’ do. -atodo, kad hitle-

,ii žvaigždė yra ne visuome- ?ahno demokratijos ne- wkjiUi jej Roml
nės labas, ne teisingumas,ne la?a'_°- ...............................bombarduota,” pasakė jisai
žmoniškumas, ne kokia nors Iš šitų jo žodžių aiškiai Londono dienrašty “Daily 
kilni idėia, bet purvinas do- matosi, kad Baltrušaitis vi- yįirvor ”

Be abejonės, tą patį gali- demoki arijos ki
ms oasakvti ir apie kitus A- Lleips jau nesiūlo. Is to jau 
menkos kapitalistų

riška sistema žmoniškumo 
žvilgsniu yra visgi kultūrin
gesnė, negu staliniška dik
tatūra.

leiis!
gatavi

Už doleri jie visados sai nežino, kas yra demo- 
parsiduot ir parsi- kratija. Jam dagi rodosi, 

dnoda. O parsidavėlių žo- kad demokratijų yra net ke-! 
dis negali daug sverti." lių “veislių.” Jam. matyt, 

Si fakte dabar pastebėjo geriausia patinka “liaudies 
spaides atstovami Wash- demokratija. _ 
ingtone ir sekretorius Ickes. I^Gkro gi “liaudies demo- 
Jisai nu: odė. kad 8 metai at-; kratii°s” niekur pasauly ne
są 1 Rooseveltą rėmė 40 nuo- ra ir negali but, nes jeigu 
šimčių Amerikos dienraščių, valstybėj vyraus tik vienas 
< Go nuošimčiu ėjo prieš ji, ■ luomas, vistiek kad jis butų 
tačiau ji išrinko. Keturi me- “liaudis,” tai jau tuomet 
tai atgal ji rėmė jau tik 36 bus ne demokratija, bet dik- 
dienraščiai 'iš kožno 100, bet tatura. Tokia “tvarka” da- 
ib vbtiek buvo išrinktas. O bar yra Rusijoj, Italijoj, Vo- 
šimet iš kožno 100 dienraš- kietijoj ir kitose totalitari- 
čių vos 23 jam buvo palan- nėse valstybėse, 
kųs. bet jis ir vėl išrinktas. Demokratija yra šitokio 
Todėl jis pataria tai spaudai absoliutizmo antitėzis. Ji 
apsigalvoti, kurlink ji eina. nepripažįsta ypatingų teisių

-----------------jokiam luomui, jokiai kla-
ARŠIAUSI SOCIALISTŲ sei, jokiai organizacijai ir 

PRIEŠAI. jokiam asmeniui. Ji reika-

Jis pripažįsta, kad—
“Bombar duoti Londoną, 

Berlyną ar Roma yra tikrai be-

Kerenskijada.

ir prie Romanovų dinasti
jos. Ji buvo toj pačioj vietoj 
kuomet budelis Muravjovas 
korė jos vaikus. Tai kodėl 
gi įvyko sukilimas 1905 m.? 
Ir tas sukilimas buvo ne bol-

prot iškas darbas. Ir šitokiomis premjerą Kerenskį, kam jis 
priemonėmis priešo vistiek ne- kritikuoja Stalino diktatu- 
sunaikinsi. Jeigu vokiečiai yra *3 ir vadina “agentais” ko- 
pasiryžę orlaiviais išnaikinti munistų . lyderius Fosterį ir 
Anglijos gyventojus, tai bom- Browderį. Ponas Kerenskis 
barduojant dabartiniu tempu Amerikos darbininkų
reikėtų ja bombarduoti per uždirbtą duoną, sako “Lais- 
450 metu.“ vės” bolševikai; jisai gyve-

Shatv 
kad—

tačiau

lgrti Šveicarijoje eilę paskai- \RuSlĮ Admirolo Dukr
tf-fliflerio Šnipė.

*^| A-~ Volkora A*

8. Prof. Regelis, Kauno 1° metM
universiteto profesorius, Bo- Už šnipinėjimą 
tanikos sodno Fredoje įstei- naudai pereitą sąvaitę Ang- 
gėjas ir vedėjas, šveicaras, lijoj buvo nuteista 10 metų 
arti 20 metų išgyvenęs Lie- kalėjimo Anna Volkovą, ru* 
tuvoje, pabėgo iš Sovietų sų admirolo duktė.
Lietuvos ir apsigyveno Že- Teisme buvo įrodyta, kad 
nevoje. Prof. Regelis gerai Londone ji prisiplakė prie 
kalba lietuviškai. Pareiškė Amerikos ambasados tarno, 
mielu noru prisidėsiąs Tylerio Kento, ir prikalbino 
prie Lietuvos atstatymo jį pavogti iš ambasados ar* 
darbo. Prof. Regelis tiek su- chyvo svarbius dokumentus, 
sigyveno su Lietuva, kad Kent tuos dokumentus 
jaučiasi emigrantu savoje vogė ir įdavė jai. Bet kai ji 
šalyje, Šveicarijoje. ruošėsi tuos dokumentus

9. Pasirodė kai kuriuose Įsiusti Berlynan, Hitlerio šnL 
gynė savo šalį nuo rusų, ir | Amerikos lietuvių laikraš- pų biurui, slaptoji anglų po- 
nuo vokiečių, ir nuo lenkučiuose žinių apie numato-1liciia ją nutvėrė už rankos.

“Laisvės” bolševikai ata- ševikiškas, bet grynai tauti- 
kuoja ir buvusį Rusijos i nis—už Lietuvos nepriklau- 
-------rr--------------i— somybę per sukilimą bu-

na “musų pastatytuose na
pastebi, muose, nešioja

bužius (gal Bimbos?—J.P.) 
“Jeigu galima bombarduoti ir da pravardžiuoja šios ša- 

Londoną, naikinant visus jo lies “darbininkų veikėjus.” 
paminklus ir kitokius meno Iš šitos “Laisves ’ paša* 
turtus, tai kodėl nebūtų gali- kos išeina, kad Kerenskį A- 
ma bombarduoti Roma? Ir jei- menkoje užlaiko komunis* 
gu anglai ja subombarduos, aš tai. Jis valgąs “jų” uždirbtą 
visai neverksiu.’’ duoną, gyvenąs “jų” pasta-

.. . ...... ... tytuose namuose irtt Argi
šitie žodžiai jau šukele tai ne absurdas? Ar Bimba

“musų” dra-

vo draskomi rusiški užrašai, 
daužomos įstaigos; buvo 
šaukiama nemokėti rusų 
valdžiai mokesčių, neleisti 
sūnų į rasų kariuomenę ir tt.

Lietuva buvo ir prie Sme
tonos toj pačioj vietoj. Tai 
kam reikėjo Amerikoj steig
ti tie bendri frontai? Juk 
Smetona Lietuvos pralyti 
negalėjo. O pagaliau, kam 
“laisviečiai” anais metais 
bendrai su kitom sriovėm 
kėlė protestus prieš Lenki
jos agresiją? Jeigu lietuviai

- i lauja, kad prieš įstatymus Romoj paniką. Ir popiežius, galėtų mums parodyt bent 
„ visi butu lygus ii kad jokia ir karalius, ir kiti ‘dideli vieną namą, kurį jis yra pa- 

cialisfų tyij» nešmeizia ir ne- v?!stžbė ."<^>1 elgtis su labai^ nusigando, Ar galėtų pasakyti,
niekina, kaip Mas
tai. i_„-—•--------- ki_ _:i;_ «ana i0 rūmų. Jis oijosi pa- duoną.

į dangaus karalystę, ge to “Laisvės” urz. 
komumstai

Aršiausi socialistų priešai 
via k-munistai. Nieką?

piločių kaip jai parinka. Popiežius jau liepė ir slėp- jęUr y,^ uždirbta duona? 
. o? a?en’į Vyriausjg demokra tijos tuvę nuo bombų pastatyti jjs valgo kitų uždirbtą 

trumpa ištrauka P.r’ncįPas vla toks: P*l»«- bijosi pa- duona.Štai tik trumpa ištrauka tektiis L. Praseik0= kasdienini, W “aip

Tuo tarpu gi bolševikų r°jy- 
Rusijoj, fašistų Italijoj ir ki
tose totalitarinėse valstybė-

poterių "Vilny” (Nr. 260):
"Tai Belgijos Socialistų Par

tija taip pat nusikanapatijo. Ji
likviduojasi, kad prisiuikinjt §e vyrauja kaip tik priešin-

į Stalino gjmag prieš Kerenskį aiškiai 
_____________________________parodo rusiško bolševizmo
-O. S. S.” arba Sliubinė likilmė.! JSS^k3St’i«<wi1 nimmi1 

Vieno akto farm, labai juokinga* Į P?k^. skirtingos nuomo- 
ir <«rao n*m*tem«t Kain* .... Ne mes. Tai yra pirmas nekultu-

okupacijų, tai kodėl jie ne
turėtų jos ginti nuo bolševi
kų okupacijos? Ne apie geo
grafinę Lietuvą reikia kal
bėti, bet apie socialinę ir po
litinę—apie jos piliečių lais
vę ir apie geresnę ekonomi
nę būklę. Dabar gi Lietuvo
je nėra nei laisvės, nei duo
nos. Diktatūra aršesnė negu 
buvo prie Smetonos. Taip 
sakant, ištruko Lietuva iš 
vilko nagų, patekoj meškos 
letenas. J.

mos išeivijoje drabužių rink-1 Kokios rūšies tie doku- 
liavos lietuviams pabėgė- mentai buvo, teisme nebuvo 
liams Vokietijoje. Teko pa- aiškinama, bet jie turėjo but 
tirti, kad Amerikos Raudo- svarbus, nes teisėjas, skir- 
naris Kryžius neturįs jokios damas tai rusei bausmę, pa* 
galimybės siųsti drabužių pake. kad “sunkesnį prasi* 
ar maisto pabėgėliams į Vo- žengimą sunku butų ir jsi- 
kietiją ir jos užimtus kraš-j vaizduoti.”
tus, nes veikia Britų bloką- Amerikos ambasados tar
dą. Pirkti juos kurioje kito- nas Kent, kuris tuos doku- 
je Europos šalyje ir siųsti mentus jai išvogė iš amba* 
Vokietijon irgi nesą galima, sados archyvo, nuteistas 
nes iš kaimyninių Vokieti- septyniems metams kalėj!* 
jai šalių tų daiktų ir pro-|mo.
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KAS SKAITO, BAiO 

TAS DUONOS I AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Brooklyno Kriaučių Reikalai. Kas Laimi, Tas Juokiasi LSS IR LDD PRAKALBOS.

Atkočaičio ir Goldbergio 
dirbtuvėje komunistai pri
virė tiek košė*, kad klausi
ma* ar pajiegs 54 skyriau* 
pildomoji taryba tą kolą 

išvalgyti.
Atkočaičio ir Goldbergio 

dirbtuvė yra viena iš stam
biausių lietuviškų siuvimo 
dirbtuvių Brooklyne. Nuo 
pavasario darbas toje dirb
tuvėje ėjo gana silpnai. Dar
bininkų būklė buvo gana 
prasta, nes veik visą vasarą 
jie vaikščiojo be darbo.

Bet štai, i rudenį pasklys- 
ta girdai, kad federalinė 
valdžia rengiasi duoti dra
bužių fabrikantams dide
lius užsakymus uniformas 
siūti. Tos žinios sklido nuo 
pat liepos mėnesio, bet uni
formos pradėjo pasirodyt 
tik rugsėjo mėnesyje. Nors 
valdiškas darbas, bet pigus. 
Kur tik uniformas pradėjo 
siūti—visur prasidėjo deja
vimas, visur nusiskundimas. 
Nepaisant tų nusiskundimų, 
Atkočaitis su Goldbergiu 
paraivežė 5 tūkstančius uni
formų į savo dirbtuvę siūti.

Pradžia gana sunku Uni
jos viršininkai per kelias są- 
vaites nepriduoda kainoraš
čio atskiroms uniformų da
lims. Darbininkai nervinasi, 
pyksta.

O kada darbininkai neri
mauja, tai komunistams ge
ra proga juos kurstyt ir dar 
daugiau nerimo pridaryti. 
Jie kursto darbininkus, o 
ypatingai kišeninių sekciją 
mesti darbą, jeigu unija ne
nustatys tinkamo atlygini
mo. Ot, mesti darbą ir išeiti 
lauk. Taip ir padaryta. Spa
lių 25 d. sušaukiamas dar 
dirbtuvės darbininkų susi
rinkimas. perskaitomas kai
noraštis. Kareivio milinėj 
yra 99 dalys. Nuo kiekvie
nos milinės unija nustato 
darbininkams tik po du do
leriu. Du dolerius padalinus 
ant 99 dalių, tai galima su
prasti kokios tos dalys. Gau
nasi labai mažas pinigutis. 
Kišeninių “sekšinas” (sky
rius) stato reikalavimą, kad 
jiems turi būti 30 centų už 
milinės kišenius, o jei ne, 
jie eina lauk iš dirbtuvės. 
Darbdaviai ir unijos virši
ninkai jų reikalavimo nepa
tenkina. Todėl spalių 28 d. 
kišeniniai meta darbus ir iš
eina. Unijos Joint Boardas 
duoda į jų vietas Atkočai- 
čiui ir Goldbergiui naujus 
kišeninius.

Spalių 30 d. 54 skyriaus 
taryba turi posėdį. Atkočai
čio ir Goldbergio kišeniniai 
nemato reikalo ateiti. Rei
kalas nemalonus, dar pir
mas toks musų lietuvių dist- 
rikte, kad išėjus 10-čiai dar
bininkų, unijos viršūnės tuo
jaus atsiųstų kitus jų vietas 
užimti. Pildomoji taryba tuo 
reikalu gana rimtai susirūpi
no. Paskyrė penkius narius 
ištirti tą incidentą. Situacija 
kebli. Darbdaviai jau atsisa
ko išėjusius priimti, kad ir 
už tą pačią mokestį jie norė
tų grįžti. Lokalo taryba atsi. 
dūrė tokioje padėtyje, kad 
jau ne mokesties padidini
mo reikalauja, bet rūpinasi, 
kaip sugrąžinti 10 darbinin
kų atgal į darbą?

Lokalo pildomoji taryba 
turėjo lapkričio 1 speciali 
susirinkimą su Atkočaičio ir 
Goldbergio kišeniniais. Jie 
sutinka grįžti į darbą, bet 
savininkai atsisako priimti, 
nes kiti, tos pačios unijos 
nariai, jau sėdi jų vietose ir 
siuva kišenius.

Pildomoji taryba išrinko 
komisiją ir nusiuntė į Joint 
Boardą. Joint Boarde virši
ninkai nesukalbami. Jie ar
gumentuoja, kad Atkočaičio 
ir Goldbergio darbininkai

pasielgė ne kaip organizuoti 
unijistai. Esą. jeigu jiems 
mokestis buvo per žema, tai 
juk jie priklauso į uniją ir 
žino kur reikia kreiptis. Bet 
jie to nepadarė. Jie metė 
darbus ii- išėjo. Tokiame at
sitikime unija duoda naujus 
darbininkus darbdaviui. 
Tas, girdi, buvo padalyta ir 
Atkočaičiui su Goldbergiu. 
Nes uniformos dirbamos pa
gal kontraktą su valdžia ir 
jos turi but padarytos į tam 
tikrą laiką. O jeigu kontrak
torius į tam tikrą laiką jų 
nepadaro, jis praranda kau
ciją. Unija, girdi, turi pada? 
riusi su valdžia sutartį, kad 
susitarus dėl kainos, strei
kuoti niekam nevalia. Ir jei
gu jūsų lokalo pildomoji ta
ryba mano imti reikalą į sa
vo rankas, stabdyti dirbtu
vę, tai žinokite, kad imate 
ant savęs atsakomybę prieš 
valdžią. Jūsų akcija yra ne
teisėta ir mes negalime tos 
košės taip greitai iškabinti, 
nes ten dirba tokie pat uni
jistai kaip ir jūsų kišeniniai.

Musų pildomosios tary
bos komisija ir delegatas 
daro viską, kad tą reikalą 
išspręsti kišeninių ir lokalo 
naudai. Jie spiria viršinin
kus, kad dėtų pastangas su
grąžinti kišeninius atgal į 
darbą. Bet dalykas neleng
vas. Viršininkai nukėlė šį 
reikalą į lapkričio 6 dieną. 
Tik tada ims jį svarstymui. 
Lokalo pildomoji taryba, 
neturėdama ko griebtis, pri
versta sutikti. Kaip lapkri
čio 6 Joint Boardo viršinin
kai išspręs tuos reikalus, 
skaitytojai sužinos vėliau. 
Bet kodėl ta košė pasidarė?

Kodėl čia kalti komunis
tai? Ar yra įrodymų, kad 
jie per savo žioplumą su
kurstė tokį neapgalvotą 
žingsnį, kad mesti visiems 
kišeniniams darbus? Taip, 
yra.

Štai tie faktai. J. Nalivai- 
ka yra lokalo oficialus ko
respondentas. kuris rašo tik 
į “Laisvę.” Jis rašydamas 
iš kriaučių lokalo susirinki
mo “Laisvės” No. 256 sako: 
“Kišeniniai jau sustreikavo. 
Sakoma, kad šią sąvaitę ir 
New Yorke kišeniniai su
stos.” Dabar kįla klausi
mas: “iš kur brolis J. Nali- 
vaika gavo žinių, kad šią są
vaitę ir New Yorke kišeni
niai sustos?

Atsakymas aiškus. “Lais
vės” No. 244 vietinėse žinio
se rašoma: “Amteris kalbės 
adatos amatų darbininkams. 
Spalių 16-tos vakara jis kal
bės Park Palac, 5 W. llOth 
st., N. Y. čionai, apart Am- 
terio, kalbės vietiniai veikė
jai.” Aišku, kad tenai buvo 
keli musų lokalo “revoliu-
cionieriai.’’ Ir jie prisiklausė 
vepelio Amterio ir kitų pa
našių “veikėjų” kalbų, ku
rie pranašavo New Yorko 
kišininių streiką. Na, o jeigu 
visam New Yorke kišeniniai 
rengiasi streikuoti, tai lietu
viai, kaip geri kovotojai, ne
gali atsilikti. Jie turi but pa- 
vyzdingesni... Jie turi pir
miausia išeiti “į kovos lau- 

Ir kaip jiems vadukai 
padiktavo, taip jie ir pa
darė.

Aš nekaltinu J. Nalivai- 
kos. nei kitų “ekstra” revo
liucionierių,” bet aš kaltinu 
Amterį ir tuos “veikėjus,” 
kurie plepėjo nesąmones, o 
mūsiškiai, nesuprasdami tų 
barabančikų apgaulės, metė 
darbą ir išėjo. Pas komunis
tus reikia būti atsargiems, 
nes jų vadai kaip pradeda 
kalbėti, tai tik reikia kam 
pradėti “revoliuci ją,” ir jie 
tuoj įsivaizduoja, kad Ame
rikos “masės” kuria čia “so
vietų tvarką.” Jie priplepė
jo, kad New Yorke unifor

mų siuvimo dirbtuvėse kiše- 
' niniai pasiruošę sustoti, o J. 
Nalivaika tai girdėdamas— 

į papukšt į “Laisvę.” O “Lai- 
! svei” bile tik apie “revoliu
cijas,” tai ir gerai.

Iš tos “revoliucijos” tiek 
. bus naudos, kaip Zablackui 
’ iš muilo. Lokalo valdybai ir 
delegatui pridarė daug ne
smagumo. kurio buvo gali
ma išvengti. Jeigu butų ei
nama unijos tvarka, gal bu
tų buvę galima kišeniniams 
centą kitą išgauti daugiau. 

‘ Bet kada sukurstyti žmonės 
metė darbus, situacija pasi
darė prasta. Lokale atmos
fera jau nekokia. Jau pas 

; kiekvieną unijistą kįla klau. 
, simas. kas bus? Ar susivai
dijus kiek su darbdaviu vi
suomet ateis svetimi ir už
ims senųjų vietas?

Kišeninių tarpe yra labai 
i rimtų žmonių ir senų unijis- 
tų. Kodėl jie dasileido ke
liems karštakošiams per
žengti visas unijos taisykles, 
nesuprantama. Jeigu kiše
nių dėjikai nepasitenkino 
užmokesčiu, jie gerai žinojo 
delegatą. Jeigu tas nieko ne
veikė, reikėjo ateiti į lokalo 
pildomąją tarybą. Pildomo- 

i ji taryba susideda iš visokių 
i pakraipų žmonių. Ji rupina- 
'si lokalo nariams pagelbėti 
■ kiek tik gali. Bet ne! Nei de
legatui, nei lokalo pildoma- 
jai tarybai nieko nesakę jie 
metė darbus ir išėjo. O da- 

įbar reikia lakstyti, bėgioti 
' po unijos įstaigas, kad kaip 
j nora tą įvvkį atitaisyti, 
i Ateis lokalo susirinkimas, 
i reikės ir vėl bartis, prikai
šioti vieni kitų klaidas. O 
veikiant rimčiau, tos visos 
maklekienės butų buvę gali
ma išvengti.

Metas kitas atgal buvo 
siūlyta lokalo susirinkime, 
kad dėl vienos “Laisvės”

' nereikia musų lokalui užlai- 
l kyti specialaus korespon
dento. Korespondentas ne
visai tikęs. Jo koresponden- 

i cijos gana erzinančios. Prieš 
delegato rinkimus atmosfe
ra irgi įkaito apkalbant kan
didatų tinkamumą. Patys 
laikydami savo frakcijukės 
kokusėlius. komunistai kal
tino socialistus, kad ir tie 
“tveria ratelį,” LSS 19 kuo
pa davė jiems atsakymą la
peliuose. J. Nalivaika po 
rinkimu jšėjo su “pančekų 
teorija.1’ Toks oficialaus ko
respondento tonas yra ne
tinkamas. Po rinkimų reikia 
jau glausti musų eiles, o jis 
jas daugiau kiršina, kaišo 
socialistam0 “pančeką po

čia yra parodytas prezidentas Rooseveltas ir Valstybės Departamento vedėjas Hull po rin
kimų. Abudu juokiasi, nes jų partija laimėjo rinkimus.

nosia,” kad ir šitame inci
dente: vietoj pamokyti na
rius, kad nedalytų įsišoki
mų, kad eitų į unijos įstai
gas. jis- -pykšt į savo “Lais
vę,” kad New Yorko “kiše
niniai rengiasi sustoti.” Vie
toj pamokymo — jis paaks- 
tina. Jis žino, kad jis yra 
Trade Ekzekutyvio Boardo 
narys, oficialus lokalo ko
respondentas, kad jo pareiš
kimai reiškia oficialumą ir 
jis už juos atsako. Kas įvyko 
pas Atkočaitį ir Goldbergį, 
brolis J. Nalivaika savo ne
apgalvotais pareiškimais 
daug prie to prisidėjo.

Rodos, jau laikas butų 
kriaučiams oficialų kores
pondentą panaikinti, nes jis 
tik kiršina narius rašyda
mas į vienos sriovės laikraš
ti. Kriaučių lokale priklauso 
visokiu įsitikinimų žmonės, 
tai kodėl turėtų tik “Laisvė" 
gauti musų oficialaus kores
pondento raštus, ir dar kirši
nančius kitas srioves? Pa
galvokite. kl iaučiai, ir patai
sykite tą tęsiamą per kelius 
metus klaidą.

Vytautas Katilius.

SPRING VALLEY, ILL.

Politikierių prakalbo*.

Jaunų lietuvių pasidarba
vimų čia buvo sušauktas mi
tingas prieš rinkimus ir pa
kviesti 3 lietuviai kalbėto
jai. Vienas advokatas iš Chi
cagos agitavo už republiko- 
nus. Jis šnekėjo, buk demo
kratai nieko žmonėms ne
davę, tik ubagišką pašalpą. 
(O republikonai ir tos uba
giškos pašalpos nenori be
darbiams duoti. Jie smerkia 
Roosevelto administraciją, 
kad perdaug pinigų išlei
džianti viešiems WPA dar
bams, kurie organizuojami 
bedarbiams.—Red.)

Toliau jis kalbėjo, kad 
demokratai negali mums 
nieko daugiau duoti, kaip 
tik į karą įtraukti. (Taip 
kalba ir Hitlerio naciai A- 
merikoje. Jiems nepatinka, 
kad demokratų valdžia duo
da Anglijai paramos.—Rd.)

Kiti kalbėtojai kalbėjo 
angliškai. Buvo ir dainelių, 
kurias padainavo iš Chica
gos atvykę jaunuoliai. Mu
zikos taipgi buvo, ir tie pa- 
marginimai susirinkusiems 
žmonėms gana patiko.

A. Gustaiti*.
RYMAS, Rotmums. T« knyga yra 

verata j visas kalbas, todėl kad yra 
gražiai aprašyta apie Ryma. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago, III. 1909, pusi. 432. 
Drūtai apdaryta ..................... *2.50

AKRON, OHIO. 

Ve»tuvė«.
Spalių 19 d. apsivedė Al- 

fordas Gutauskas su Adele 
Rudžiute. A. Gutauskas iš 
amato mašinistas. Adelė yra 
gerai išauklėta jaunuolė. 
Antano ir Veronikos Ru
džių duktė. Vestuvės atsibu
vo svetainėj. Buvo daug 
svečių vietinių ir iš kitų 
miestų.

Inžinierius Antanas Kaz
lauskas atvyko iš Ravena, 
Ohio, į Akroną aplankyti 
savo motiną ir prie progos 
dalyvavo vestuvėse.

Antanas Grybas, kuris 
tarnauja U. S. kariuomenėj 
lankėsi pas savo tėvus ir prie 
progos taipgi dalyvavo ves
tuvėse. Dalyvavo taipgi A. 
Rudžio švogeris ir sesuo Sul- 
gaičiai iš Pittsburgho; švo
geris ir sesuo Gunktauskai 
iš Donorą. Pa., Stelmakai iš 
West Salem, Ohio: Talalai 
iš Magador. Ohio.

Kaslink valgių ir gėrimų, 
tai jais buvo apkrauti visi 
stalai ir butų užtekę kelioms 
dienoms. Vienoj salėj buvo 
sustatyti stalai su valgiais ir 
gėrimais, o kitoj griežė mu
zika ir svečiai linksminosi 
šokdami lietuviškus šokius 
ir dainuodami lietuviškas 
dainas.

Jaunavedžiam buvo pri
vežta gražių dovanų. Po ves
tuvių jiedu išvyko į Wash- 
ingtoną medaus mėnesį pra
leisti. Kaip patys jaunieji, 
taip ir ju tėveliai dėkoja sve
čiams už atsilankymą ir už 
vertingas dovanas. A. G.

AKRON, OHIO.
Bus didelės prakalbo*, kal

bės 3 redaktoriai.
Lapkričio 19 d. musų ko

lonijoj yra ruošiamos visų 
srovių bendros prakalbos. 
Jas rengia s<icialistų, katali
kų ir SLA kuopos. Kalbėti 
pasižadėjo šie asmenys:

Drg. J. Stilsonas. “Naujo
sios Gadynės” redaktorius 
iš Brooklyno.

Adv. Petras Chesnulis, 
“Lietuviu Žinių” redakto
rius iš Clevelanao.

Kazys S. Karpius, “Dir
vos” redaktorius iš Cleve- 
lando.

Drg. Jonas Jarus, veikė
jas iš Clevelando.

Iš vietinių kalbėtoją bus 
kun. Ivanauskas ir kiti.

Prakalbos įvyks Bavarian 
Hallėj. 546 Grant st, 7:30 
valandą vakaro. Visus lietu
vius kviečia atsilankyti.

Ren*tmo Komisija.

PATERSON, N. J.

Patersone dažnai būna 
įvairių prakalbų, nes čia kad 
ir mažas miestelis, nedaug 
lietuvių, bet turime kelias 
politines partijas. Rasime 
lietuvių, kurie priklauso re
publikonų partijai. Kiti pri
klauso demokratų partijai. 
Yra taipgi komunistuojan
čio elemento. Turime socia
listų ir “sklokininkų." Ne
trūksta katalikų ir tautinin
kų. Lietuviai turi kelis kliu- 
bus ir kelias pašai pines or
ganizacijas.

Keliatas metų tam atgal, 
musų mieste veikliausis ele
mentas buvo komunistai. Jie 
tada kovojo už bendrą fron
tą. Jie kovojo prieš karą ir 
fašizmą. Jie rengdavo pra
kalbas; iš Brooklyno atvyk
davo komunistiški prabaš- 
čiai, kurie žadėdavo dangų 
ant žemės padaryti. Jie šū
kaudavo už Lietuvos nepri
klausomybę. Jie rodydavo 
liežuvi Lenkijai, Vokietijai, 
o Sovietų Rusiją interpre
tuodavo kaip Lietuvos 
“draugę,” kaip “užtarytoją. 
Kada tiek daug pažadų 
teikdavo, dalis gerų Pater- 
sono lietuviu manydavo, 
kad tie naujieji musų pra
našai yra neblogi. Bet gy
venimas nestovi ant vietos. 
Jis eina savo vaga. Bendri 
darbininkų frontai tapo pa
versti bendrais komunistų ir 
fašistų frontais prieš demo
kratiją. Vietoj ginus Lietu
vos nepriklausomybę imta 
šokti džiaugsmo “kazoką,” 
kad Sovietu Rusija pavergė 
musų tėvų žemę.

Visi šitie Įvykiai negalėjo 
prabėgti pro Patersono lie
tuvius nepalikę žymių at
mainų ant jų. Jų paliko. Ku
rie sekė komunistus, šian
dien žiuri i juos kaip į musu 
tėvynės išdavikus. Šiandien 
žiuri ne tik kaip į musų tė
vynės išdavikus, bet kaip į 
visos darbininkų klasės iš
davikus. O tas pažiūras da
vė musų lietuviams ne kas 
kitas, kaip tik patys komu
nistai. kurie stoja už kiek
vieną Stalino žingsnį, kad ir 
tokį susibroliavimą su Hit
leriu.

Pirma hitlerizmas su ko
munizmu kardus galando, 
paskui pasibučiavo pereitų 
metų sutartimi, kad pasida
linti pasaulį. Dalybos eina. 
Vokietija pasiėmė: Austri
ją, Čekoslovakiją, Lenkiją, 
Olandiją. Daniją, Norvegi- 
ją. Belgiją ir Francuziią. 
Komunistų partijos valdo
ma Rusija pasiėmė: pusę 
Lenkijos, Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Besarabiją ir Buko
viną. Dvi viena kitai griež
tai priešingos valstybės, 
šiandien pasidavė viena ki
tai ranką, pasibučiavo ir te- 
rioja mažasias tautas.

Tiesa, musų komunistė
liai deda didžiausių pastan
gų norėdami įkalbėti svie
tui, buk tarp fašistų ir ko
munistų dar tebeina kova. 
Bet žmonių neapgausi. Jie 
mato ne iš žodžių, bet iš 
veiksmų, kad Hitleris su 
Stalinu ir Mussoliniu vie
nam vežime važiuoja. Kuo 
jie daugiau aiškina skirtu
mus fašizmo ir komunizmo, 
tuo jie daugiau atidaro mu
sų lietuviams akis. kad abu
du tokiu ir kad reikia jų sau
gotis.

Štai. lapkričio 3 Paterso
ne įvyko LSS ir LDD kuopų 
prakalbos. Žmonių prisirin
ko kupiniausia svetainė. 
Kalbėjo du brookly n iečiai. 
Tiesa, buvo garsinta, kad 
kalbės S. Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius iš Bosto
no. Bet jis negalėjo pribūti. 
Jo vieton pribuvo J. Buivy
das ir St. Strazdas, “Naujos 
Gadynės” administratorius. 
Jiedu pasakė neblogas kal

bas. Po prakalbų buvo klau
simai: kalbėtojai gana gra
žiai klausėjams atsakinėjo. 
Vienu žodžiu, musų mieste 
prakalbos puikiai pavyko! 
Po prakalbų teko pastebėti, 
kad žmonės pas J. Buivydą 

’užsirašė, kiti atsinaujino 
“Keleivį.” Antri apspito St. 
Strazdą atsinaujinti ir užsi
prenumeruoti “Naująją Ga
dynę.” Tas parodo, kad mu
sų miesto lietuviai daro 
pasisukimo žygį į gerąją pu
sę, o ne į tą, kuri veda i Mas
kvą.

Jeigu musų miestelio LSS 
ir LDD kuopos biskutį pra
dėtų verbuoti daugiau narių 
į savo eiles, jos žymiai galė
tų padidėti. Bet kažin kodėl 
musu seni socialistai, tokie 
kaip Kinderas. kaip Ragau
skas. kaip J. J. Dulkis to ne
daro? Tiesa, jie pasinėrę ki
tuose darbuose. Tiesa, jie 
dirba kitose organizacijose. 
Bet jie galėtų įdėti daugiau 
darbo į LSS ir LDD kuopų 
ugdymą. Dirva musų mieste 
yra plati ir gera, tik reikia 
ją išnaudoti. Nors aš pats 
pritariu LDD ir LSS organi
zacijoms, bet niekas iki šiol 
nepakalbino į jas įstoti. Yra 
ir daugiau tokių, štai, tie 
kurie priešakyje LSS ii 
LDD organizacijų, pagalvo
kite. kad dabar mums yra 
laikas dirvonai arti. Komu
nizmas Patersone susmuko 
ir lai jam būna “Amžiną at
ilsį.” Ant komunistų kapo 
lai auga ir bujoja LSS ir 
LDD kuopos!

F. B. Audėjas.

LAWRENCE, MASS.I T
Komunistai išskuto savo 

partiją.
į Čia buvo susitveręs iš 12 
organizacijų Lietuvos šelpi
mo Fondas. Į tą fondą buvo 
prisidėję ir komunistai. Pir
mutinė protokolų raštininkė 
buvo N. Markevičiūtė. Vė
liau Fondas išrinko savo se
kretoriumi S. Penkauską. 
Penkauskas atėjęs į porą 
mitingų, pradėjo nesirodyt 
ir knygos nepridavė Fondui. 
Knyga buvo iš palaidų lapų. 
Fondas turėjo linkt naują 
raštininką. Išrinko M. Sta- 
kionį. Naujas raštininkas 
apžiurėjo, kad knygoj trūks
ta 23 lapų. Susirinkimas iš
rinko komisiją, kad nueitų 
pas buvusį sekretorių S. 
Penkauską. Komisija jo ne
rado namie. Antrą mitingą 
nutarė parašyti registruotą 
laišką. Tą laišką jis priėmė, 
bet lapų negrąžino. Ant ga
lo nutarta kreiptis pas advo
katą ir S. Penkauskas tuos 
23 lapus jier kitus pridavė. 
Komitetas ir nauja komisija 
peržiurėjo ir rado, kad 3 vie
tose, kur buvo pažymėta ko
munistų partija, jos vardas 
jau išskustas. Mat, S. Pen
kauskas buvo įnėjęs i Fondą 
kaip komunistų partijos at
stovas ir aukavo vieną dole
ri komunistų partijos vardu. 
Visa tai buvo knygon i rašy
ta. o dabar išskusta. Vietoj 
komunistų partijos, ranka 
parašyta: “Nuo Darbininkų 
partijos.” Visi protokolai 
buvo atspausdinti ant maši
nėlės. tik ten, kur išskubta, 
dabar yra parašyta paties 
Penkausko ranka “pataisy
mas.” Taigi išeina, kad da
bar pas mus komunistu jau 
nėra. Jie patys save išskuto.

“Amžiną atilsi duok jiem, 
Staline, savo rojuje.”

Darbai pas mus dabar ei
na gerai: dirbam ant dviejų 
ir trijų atmainų. Arlington 
Mill net subatom dirba virš
laiki. Tautieti*.
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para- 

šė August Bebel, vertė V. K. R.
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pust 429, 1915 m. .. *2 90 
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų

apsisaugoti. Parašė D-ras F. \Ia- 
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina.......................25c.
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KAS MUMS RAŠOMA.

L.

yrnas 
.kio su Tėvu

Ina. Vainutas, Žygaučiai, 
Sartininkai, Tauragė, Jur
barkas, Kalvarija, K. Nau- 

d - • „TuTci. j; • kada socialistai suėjo su ki-i mieštis, Kybartai, Virbalis. 
Ruoštasi rodyt Skandinavi- tom srovėm pasitarti apie i Vištytis. Liubavas, Strum- 

jos-Pabalčio filmą. galimumus atgauti Lietuvai bagalvė, Karužai, Lazdijai 
Buvęs švedu-Amerikos laisvę, ar kada Stalinas pa-! u- Kapčiamiestis.

Linijos lietuvių skyriaus ve- spaudė ranką Hitleriui ir už-į Judėjimas šioje zonoje 
dejas VI. Mučinskas prane- kūrė dabartinį karą ? . : galima** tik su ypatin-

Kartoju, kas yra blogiau i /gajg leidimai?. Kas nusi- 
nekaltai pamitinguoti, ar žengs šioms taisyklėms, leis- 
gnauti ir deginti miestus, damas apsigyventi pas save 
žudyti vyrus, moteris ir ku- žmonemš be leidimo, * 
dikius. džiamas iki 1000 litų pa-

Jeigu R. Mizara butų spa- bauda arba ištrėmimu iki

Popiežiau Reldaiingnnu
Rymo popiežius šiuo me- namas Vatikano susirinki- 

tu skaitosi “nepriklausomu mas. Suvažiavo iš įvairių 
nuo pasaulinės valdžios”, kraštų virš tūkstančio įvai- 
valdovą Sutartimi su italų rių katalikų bažnyčios he- 
vyriausybe 1929 metais po- rai chijų dvasininkų. Susi- 
piežius Pijus XI gavo savo linkimui pirmininkavo pats 
valdžion mažutę Rymo dalį Pijus IX. Pasauliečių pasita- 
—keliolika rūmų ir sodų. Ši- riman neįleido. Popiežiaus

4*

—Tegul bus pagarbintas, tai apie moteris nieko neži-
Maike!

—Sveika:
jautiesi po rinkimų?

—Prastai. Maike. 
—Kodėl?
— todėl, kad votavau už

Vilka.

tėve!
nai. Juk ir jų lyderis tokį 

Kaip vardą turi, o žiūrėk, ar jis
negavo sau poros?

—Na. užteks, tėve, nes
man reikia eit lekcijų daryt.

—Olrait, Maik. tu eik sau 
lekcijų daryt, o aš eisiu išsi-

— furhut norėjai paša- gert ant tos zlasties. 
kyt: už \Villkie? ....... ..... ............

—Vis tas pats, Maike. ORGANIZUOJASI WILL- 
—Bet kodėl tu už jį bal- i KIO KLIUBAI.

savai, tėve? Juk buvo labai

dejas VI. MucmsKas prane
ša, kad žiemos sezonui arti- 
nanties, rytinėse valstijose
yra ruošiami rodyt Pabalčio e _ __ _____________________________________ T_____ ,___ _________ ,_____. _ _r______
ir Skandinaviios vaizdų fil- žudyti vyrus, moteris ir ku- žmonėms be leidimo, bau- ta menkutė liliputiška vals- j artimieji ėmėsi visų priemo-
mą. kurioj daūg scenų paro- d.inw«T ------ .1 • :------------------ j---------------------------------------------------- -
dyta ir iš Lietuvos. Organi- 4 , _____ ____ ___ _________ ______ ___ ______ ___
zacijos bei kliubai, kurie no- viedninkas, tai kam jis sun. ‘ vieneriu metų į priverčia- Kanas, čia gyvena popie-
rėtų. tuo pasinaudoti, prašo- 1 * * ~ :------------------ ---
mi kreiptis šiuo adresu: VI.
Mučinskas, 105 Eatna st..
Brooklyn, N. Y.

Republikonai pradėjo or- 
aišku. kad amerikonai vo- ganizuoti “VVillkio kliubus” 
kiečio savo prezidentu ne- kovai su Roosevelto val- 
rinks. džia. AVillkis kalbėdamas šį

—Vaike, mane sufulino panedėlį per radiją pasakė: 
musų švento Juozapo gazie- “Jųg galite tuos kliubus or
tą. Ji vis rašė, kad visi bal- ganizuoti, bet aš nenoriu, 
suolų už republikonus. kad jie butų vadinami ma- 

—Ar £* .ne?mal\ t®ve’ no vardu.” Toliau jis pridu- 
kad ū taip rasė už pinigus? rė, kad ir jis pats vesiąs ko- 

—Taigi valuk to ir pikta, Vą. “Kai dėl manęs, tai šita 
Maike, kad katalikiška ga- kova tik dabar prasidės.” 
zieta už pinigus mulkina ka- Oerai šitiems reakcinin- 
talikus. Visa musų parapija kams pasakė Nevv Yorko žy- 
dabar buntavojįasi. Sako, (jų vadas rabinas AVise: 
kad i musų gazietos darak- “\ei viena? doras republi- 
ciją repub.ikonai atsiuntė konas prie tų priešvasltybi- 
ir alaus bačkutę kad tik gra- Rjų kliubų neprisidės” ir 
žiai pai asytų apie A ilką nuo penktos kolonos darbo ne- 
Vol stiyto. Visa parapija <įirbs.
balsavo tain kaip buvo para- __________
šyla. ale alaus niekas nega- JOHN LEWIS TURI RE

ZIGNUOTI.
Kai sekantį rytą po rinki-

Draugiškas faitas.

Vienas musų skaitytojas 
rašo iš Baltimorės, kad tenai 
Lietuvių Salėj bekaziruo- 
dami už nikelį susimušė du 
draugai. Apie šitą įvykį jis 
sudėjo tokią dainušką:

Mudu du draugučiai 
nuo mažų dienų.

Kai susėdam lošti, 
griebiam už plaukų.

Viens mus smarkus vyras, 
turi pinigų.

Nikelio negavęs 
griebė už ausų.

Maniau, Antanėlis 
draugas jau nebus,

Ir kur susitikęs, 
jis vėl mane muš.

Bet kai mano kumščio 
gavo paragaut,

Nosis jo ištino, 
ėmė jis protaut.

Ir vėl Antanėlis— 
fainas frentas man!

Vėl paėmę kortas 
lendame kampan.

Jeigu vėl kils faitas.
Jonas kumščiu droš,

Ir iš Antanėlio
nikelį išloš.

Norėtų išvyt kirgyzus iš 
Lietuvos.

kesnę pakiltą užduotų: Sta- i mus darbus. Pasienio ka- 
linui uz Lietuvos okupavi- į rfuomenei ir milicijai sutei- 
uią, artiems, kūne norėtų !km teisė bet kuriuo laiku 
matyti Lietuvą nepriklauso- tikrinti dokumentus visų as- 
mą? Ne keleivinis. menų 30 kilometrų pasienio

įuože, o taip pat 10 kilomet- 
; ių pasienio ruože sulaikyti 
; asmenis “ne ilgiau kaip 24

“Ekonominis Centras” 
atgijo.

žius apsuptas savo padėjėjų 
aukštų dvasininkų, čia yra 
vadovaujama intrigomis, 
kurias veda kunigai visame 
pasauly, iš čia girdisi popie
žiaus balsas tvirtai palaikąs 
visa, kas atgyvenęs ir kas re
akcionieriška bei kenksmin.

klausimas nesukeltu didelių 
ginčų. Bet dvasininkų tarpe 
nebuvo vieningumo. Iš jų 
tarpo atsirado dešimtys ne
patenkintų šia dogma. Kad 
negriauti popiežiaus autori
teto jie nedalyvavo tame 
posėdyje, kur buvo priimta 
ta dogma, tai įvyko 1870 
metais liepos 18 d. Dogma 
priimta 531 balsu prieš du.“Ekonominis Centras” ‘ valandoms,” tais atvejais, ga darbo žmonėms, 

praneša, kad jis per vasarą kai reikia išaiškinti sulaiky- Buvo laikai> ^a katali-! Buvo paskelbta, kad po-
1 * * • _ 1 • 1 1 • J • 1 *•nieko neveikęs, bet dabarĮ tojo asmenybę. kų bažnyčios galva turėjo piežius neklaidingas, kaip

__ 1_ J* J  12 — Ti - T"V2___________ 1 • -- 441 11_ •’*jau vėl pradėsiąs judėt iri Gyvulius girdyti ir plau- daug syk did ?snę galią. Be- pats Dievas, kai jis “kalba iš 
P^o»?ad Y1?1 ‘ vaizbos bu-; kioti pasienio upėse ir eže-! Veik prieš t .Kstantį metų į sakyklos” ir aiškina tikėji- 
tai užsimokėtų jam mokės-; ruošė, o taip pat išplaukti į. katalikų bažnyčia buvo ga- mo, teisingumo ir bažnyti- čius už šiuos metus, o vėliau i Baltijos jurą. bet kokiu lai- į Ogiausia Europoj jčfa.; nės santvarkos klausimus, 
ir uz 1941 metus, si reikalą- veliu pasienio sodybų gy-i Draugystės su Rymo papa i Turėta omeny, kad neklai- 

ventojai gali tik pasienio jjieškojo karaliai ir impera- dingi buvę ir buvusieji po- 
apsaugos įstaigų leidimais. į toriai. Popiežiai tuo metu piežiai ir visi busimieji. Tar- 

Visi žvejybos, medžiok- į skyrė ir pašalindavo pašau- pe jų buvo ir vaikų—pavyz- 
lės. mokslinio tyrimo, sporto! linius valdovus, patys nie-! džiui, Benediktas IX, ku- 
ir kitokie laivai, nežiūrint«kuo nuo jų nesiskirdami, ne- į riam tebuvo sukakę tik 10 
kaip jie dideli ar maži. plau-j skaitant to, kad jie turėjo j metų. 1033 metais kai jis, 
kioją 10 kilometrų pasienio galingą bažnytinę organiza-1 politiniu sumetimų dėka bu- 
ruožo ežeruose, upėse ar i ciją: taip pat vedė karus, j vo išrinktas katalikų bažny- 
Baltijos juros pakraščiuose, i plėšė ir engė pavergtas tau- į čios galva. Popiežių tarpe 
turi būti specialiai įregist-! tas ir siekė išplėsti kuo di-į buvo ir niekšingiausių nusi-

. • TA*!’ . • 1 • 1 1* • ■ 1 1 1 2? 1 •• • 1—* 4.-2 A 1-. .̂-Į

vimą pasirašo: Chas. K. Pi- 
kiel. Dr. Colney, A. S. Tre
čiokas, Zigmas Jankauskas 
ir kiti “Ekonominio Centro” 
valdybos nariai.

Lietuvos-V okietijos
Pasieny Suvaržytas 

Judėjimas.
Vokietijos pasieniu Lietu

voje tapo nustatyta 10 kilo
metrų pločio zona. kurioje 
labai suvaržyta judėjimo 
laisvė.

Prie pasienio varžomojo 
ruožo priskirti šie miestai ii 
miesteliai: Palanga, Kretin
ga. Kvietiniai, Gargždai, 
Vėžaičiai, Vėviržėnai, Švėk-

ANTRAS PARAGINIMAS
LIETUVOS LAISVĖS PA-! 

į SKOLOS BONŲ TURĖ-
P. Vaitkevičius iš Harris-| TOJAMS

burgo, II!., prisiuntė prenu
meratą ir priduria: Siunčiu* 1. Del Lietuvos Laisvės 
porą rublių seniui generolui, Paskolos bonų registracijos, 
ant batų. kad per žiemą nu- —Lietuvos Pasiuntinvbė sa

vo anei šmikš. Na, tai kaip 
Tu l ekuoji. Maike. ar tau ne
būni pikta, jeigu tu votuo- mų John Le\vis atvažiavo į 
tum. o kitas už tavo votą «avo ofisą Washingtone, tai 
alų gertu?_ _ , _ jo durys buvo užbarikaduo-

—Na, tiek to. tėve. Rinki- tos. o ant durų parašyta: 
mai jau pasibaigė, dabar “Tavo rezignacija jau pri-

galėtų Hitlerį ir išvytų kir
gyzus iš musų Lietuvos.

Išnyko visi kunigai ir 
vyskupai.

O štai kokį raportą gavo
me iš Chicagos stokjardų 
parapijos:

Jau valanda laiko kaip 
Chicagoje stovi visai tuščia 
lietuvių tautiška bažnyčia ir 
klebonija. Rodos, vieta gra
ži, ant kampo, netoli nuo 
stokjardų, kur dvikojai ke
turkojus piauna, bet kunigė-

reikia 
kai -.

rūpintis kitais daly- imta. ’ Mat, prieš rinkimus 
jisai pasakė: Jeigu Roose- 

tai aš—Ale ar tu girdėjai. Mai- veltas bus išrinktas, 
ke, kad j o sity lekšinų atsi- rezignuosiu iš CIO vadovy- 
įa? rauia partija? bes. Ir dabar CIO unijos rei-

—O iš kur tėvas žinai? kalauja, kad jis rezignuotų.
— Maike. aš po svietą van- get koj kas jįs da nerezig- 

di avėdamas viską sužinau, navo.
—O kas tą partiją žada __________

steigti, tėve.
—vimb?ki-?tai. vaike.
— Kas, kas?
—Bimbikratai.
—O kas jie per vieni9

ruoti. Bilietai geležinkeliais į džiausią savo pasaulinę val- 
ar garlaiviais vykti į 10 kilo- į džią. Kovoje dėl valdžios 
metrų pasienio zoną duoda-ypač pagarsėjo popiežiai: 
mi tik tiems, kurie turi leidi-: Mikalojus I (valdė nuo 858 
mus. 800 metrų pločio pasie-i iki 867 metų), Grigalius VII 
nio zonose judėjimas yra*(1073—1085), Aleksandras 
taip suvaržytas, kad jis fak-III (1159—1181) ir Inocen- 
tiškai negalima. i tas III (1198—1216). VIII-

Matyt. rusai tenai stipri-;tame amžiuje tapo paskelb- 
nasi karui ir nenori, kad kas | tą popiežių vaLtybė su sos- 
nors apie tai žinotų. s tinę Rymu.

Amžių bėgyje popiežių 
valdžia silpnėjo. Liaudyje
1 1 4 A. • * * * • * •__________________________  kas kart stiprėjo pasiprieši

UITI PUIC iTHAiiriACi nimas neribotam popiežių ir 
HIJaSRiiiSSyKSin ! katalikų bažnyčios viešpa-

KADJS«^rN,UI ! tavimui. Išaugo nauja visuo- 
. . 1 meninė klasė — buržuazija,

Mussolinis pradėjo karą • kuri kovojo prieš feodaliz- 
prieš Graikiją ir jau gavo į mą, ir jį palaikančią bažny- 
kailį, lygiai kaip Stalinas čią bei popiežių. Ištisi kraš- 

i išsivadavo iš bažnytinės
valdžios jungo (pavyzdžiui 
Anglija, žymi dalis Vokieti
jos ir Šveicarija). Palaips-

lių nesftnato. Seniau čia P’a .^^ t VUit 
buvę visokių d\ asiskų asa- > numeriai ir raidės (pa- 
bų: kunigų, pralotų, vysku- YV-Jžilli. A12045. R17391:
pu ir arkivyskupų, o dabar 
nei vieno, kaip po karo. Ar 
jie jau išmirė, ar išvažiavo

MOTERIS NUSIŠOVĖ.
East Harpsvvell, Me. — 

Pereitą nedėldienį čia nusi
šovė Ethel Kelly, 60 metų 

... . . amžiaus moteris. Ji paliko
—Žmonės juos vadina vi- raštelį, kuriame tarp kita ko 

saip. ^Jaike. Vieni sako. sakoma: “Kai jus skaitysite 
‘•bulševikai”; kiti sako, šį laišką, aš busiu jau nebe- 
“penktakojaiStalino gyva. Bet Europoje užmu- 
“burdingieriai." ir da kitaip, šama žmonių tiek daug. kad 

—Reiškia, tėvas kalbi aš ne viena tokia busiu.”
apie komunistus? ---------------

—Jie. Maike, prie komu- SPROGIMAS CHEMIKA- 
nijos neina. LŲ DIRBTUVĖJ.

-Bet jie turi savo par- Bound Brook, N. J.—A- 
tiją. meiican Cynamid korpora-

—Turėt. Maike, tai turi, cijos chemikalu dirbtuvėj 
ak Jos va das dabar pasida- pereitą nedėldienį įvyko 
re ne košer, tai nutarė čen- sprogimas, kuris užmušė su- 
čiv.ot kitaip, tik nežino kaip. perintendentą ir sužeidė 3 
Penktakojų vardas jiems darbininkus.
nepatinka: dimikratų jie ir
gi nelaikina. Taigi aš ro- 
kuoiu, Maike. kad geriau- 

d’ partijai vardas butų:

vo laiku buvo pranešusi, kad l Finlandijoj 
L. L. Paskolos bonų ir kupo.' . Pr5^° kalbėt,
nų išpirkimas nutruko dėl i kad Hitleris dabar turėsiąs
nebegavimo tam tikslui kre- f111 Mussolmiui į talką. Bet _....................
ditų iš rusais okupuotos Lie- kinkai . mano, jog Hitleris: mui popiežių Valdžia mėli; 
tuvos. Lietuvos Pasiuntiny- ^zl?u?iaS1’ kad Mussolimui i kėjo ir gęso. O . didžioji 
bė tam reikalui pinigų ir da-! nesiseka Graikijoj Tokią francuzų revoliucija 1789 
bar nesitiki, tačiau norėtu nuomonę paskelbė turkų ra? metais sudavė itin skaudų 
žinoti kokioje sumoje, ko- dlJas1ls Ankaros. Ir turkai smūgi popiežiui. Ryšium su 
kių numerių bonai ir kiek J”™1? j priežastisį kodėl tuo sumažėjo popiežių vals- 
kuponų tebėra pas žmones Hitleris džiaugiasi. Štai jos;; tybės tęritorija, ir šita vals- 
Amerikoje dar neapmokė- į- .ypk}^1?111.8 nepatinka, tybė 1870 metais buvo y 
tu Tndpl šinnmi LT P bn- kad iki šiol italai taupė sa- J likviduota italų liaudžiai sū
nų ir kuponų savininkai vra v° f pčkas, kuomet jiems, sijungus į vieną valstybę. Iki 
prašomi paprastais laiškais vokiečiams, tenka savo spe-1929 metų katalikų bazny- 
ar atvirutėmis pranešti: (1) k;as eikvoti sunkioj kovoj su; cios galva—popiežius—pn-
vipv vi^o turi bonu* (2) Angina* klausė pasaulinei valstybeiKieK is V1.O tun nonų, u) 2. Mussolinis trukdo Hit-i ir skaitė “Vatikano kali- 
vvzdžiui- A12045 B1739I- lenui susitaikyti su Francu- niu.”
(3) bendroji visų’ bonų su- buvusios galybėa al
ma: (4) kurie bonai pratęsti oiuSI statymo svajonės popiežiai
ir iki kokių metų; (5) arbo- Mussolinis gaus nuo graikų Reužmiršo. VIII amžiuje 
nas turi paženklinimą, kad ?.eral • kailj, tai jo pasitikę- - pagarsėjo popiežius IX 
1935 m. nuošimtis apmokė- savo jėgomis sumažės (1846—1878). Tai buvo ar
tas?; (6) kiek prie kiekvie- negales tiek daug iš -ug slopintojas
no bono turite senu (nuo i visos pažangos. Išgąsdintas

socialistinio

ant farmų karvių melžt— 
niekas nežino. Jeigu yra kur
kuniCT be vietos, jiegalėtų '^/SprieTiekvie- £ife "e^Iės tiek di
atvytai čionai ir užimti tą no turįte’ senų (nuo Fl?n^°?
šventą įstaigą. Rimtas zmo- inot iqoj m v 3. Hitleriui smagu matyti.
rn,s irilėtn SLid.,w. nehlo.: »S?‘ iki 1934 m.) kuponų.. . » , J. beaugančio

kaltelių, kaip tai. Aleksand
ras VI ir Jonas XXII — 
žmogžudžiai, plėšikai, atsi
metėliai ir girtuokliai; pa
galiau, nekuriuos popiežius 
pati bažnyčia paskelbė ere
tikais, pavyzdžiui, popiežių 
Gonorijų I (625—638) ir 
prakeikė.

Pijus IX į tai neatsižvel
gė. Paskelbdamas popie
žiaus neklaidingumo dog
mą. jis norėjo parodyti vi
sam pasauliui katalikų baž
nyčios ir popiežiaus jėgą, 
kurio žodis, kaip jis troško, 
butų įstatymu dešimtiems 
milijonų katalikų gyvenan
čių visame pasauly. Tepra
ėjo tik keli mėnesiai po šios 
dogmos paskelbimo, ir italų 
liaudis panaikino pačią baž
nytinę valstybę.

Dogma skelbia, kad po
piežius neklaidingas tuose 
klausimuose, kurie liečia ti
kėjimą ir bažnyčią. Bet es
mėje neįmanoma yra prave
sti ribą tarp tų ir kitų klau
simų. Ir dabar, kai popie
žius Pijus XII keikia soci
alizmą ir piudo vieną tautą 

vlsal prieš kitą, jis sakosi, kad 
jam pirmoj eilėj rupįs tikė
jimas. o ne politika. Bet tik
rumoje “neklaidingieji” po
piežiai rėmė ir remia šio pa
saulio galingųjų politinius 
siekimus, jis remia ir skati
na visų eksploatatorių—ka
ralių. kapitalistų pastangas. 
Ir dabar popiežius veda po
litiką griežtai priešingą dar
bo žmonių interesams.

Laisvai vertė Pr. ščp. 
(“L. Mintis.”)

arturite "au« <««oiS?i?i!±??nasmokaVe8M‘darbfnintaj judėjimo jis 
SLh! »n|' (Pa'lraso' Cl,lca’;l936 metų) kuponų ir nuo bl>«><rygus. stengėsi tai sutrukdyti aršia

Žada pakoncertuoti.

Rugsėjo 30 d. atvykau iš 
Buenos Aires į New Yorką,

kurio meto; (8) kokia visų 
į naujų kuponų suma imant 
iki 1945 metų.

mrakobesija, sutvirtinimu 
bažnytinės veiklos ir nuož-

Tiems, kurie atsiliepė j
SS *1** 4* SS 1

SPECIALUS TRAMVA
JAI VOKIEČIAMS.

bimbikratai.
—Toks vardas, tėve, ne

patiks ju moterims.

UŽSIMUŠĖ KANADOS
MIESTO MAJORAS.

Automobiliaus nelaimėj 
pereitą nedėldienį Kanadoj 
užsimušė Vai d’Or miestelio 
majoras Tache ir jo sekreto-

Yaike. tu dai jaunas, r,us Bouzianne.

kuriuos formalumus. Džiau
giuos, kad jau greitu laiku 
galėsiu susipažinti ru lietu
vių kolonija ir jai pakoncer
tuoti.

Prof. Vyt. Bacevič'u*.

Lengvas paklausimas “Lais
vės” redaktoriui.

“Laisvės” (Nr. 259) kris- 
' luose redaktorius R. Mizara 
! rašo, kad jau ir “keleivi
niai” socialistai paspaudė 
ranką fašistams ir klerika
lams.

Aš noriu “L.” redaktorių 
paklausti, kas yra blogiau:

tinybė patątia pranešti jai t'ramv^’ iieiti. ' Tuose 
paprastais laiškais (atskirai tramvajuore ir mokestis ma.
nuo pranešimo apie L.L.P. TTnifnrmimti naciai:ve’ka-

,lų (80 knygų) j kuų pateko 
I patys žymiausieji to meto 
mokslo ir filozofijos veika
lai, žmonijos pažangos žie
dai. tuo sukeldamas visame

nuo pranešimo apie uur. žesnė< Uniformuoti 
bonus) kiek (suma) kas tun moka tik pusę kainos 
šių valstybinių (nepnvati-
nių bendrovių) vertybės po. 
pierų: (a) 1939 Vilniaus
paskolos lalgtų: (b) Lietu- Roinojc prad4to lįibėti, "al- >"» "SSS»’"iK 
vos Vidaus Paskolos lakštų. kaa fašistai tuoj pradėsią: Pasau>y pasipilrtiniint fet 

pasistengti

FASISTA1 IMSIĄ IR 
PORTUGALIJĄ

as žinias reikia dalyti spaudimą į Pbrtuga-
i suteikti bent iki liją, kad ji taipgi prisidėtų HoreJ° paskelbti bažnytine 

Naujų Metų (1941). prie Romos-Berlyno ašies. doenia ta**, ką ketino pada-
___________ : ryti jo ankstyvesni pirmta-

I«u» siąsumis Muti «uuv Pereitą sąvaitę atvyko Lithuanian Legation Nevv Yorkan pagarsėjęs len- P°Plezlaus neklaidingumą.
Visos žinios apie bonus ir 

kuponus siųstinos šiuo adre
su:

2622 — 16th St., NW 
Wasbington, D. C.

kų pianistas Paderewskis. 
jJis turi jau 80 metų amžiaus.

1870 metais Ryme tam 
tikslui sušauktas taip vadi-

MISTERISKA ŽMOGŽU
DYSTĖ.

Springfield. Ohio. — Na
tional Supply Co. dirbtuvėj 
pereito nedėldienio rytą bu
vo rasti nužudyti du vyrai, 
vienas jų naktinis sargas, o 
kitas—mašinistas. Sargo la
vonas gulėjo iš lauko, o ma
šinistas buvo užmuštas prie 
*ekilo, kur jis dirbo. Ši dirb
tuvė gamina Dieselio moto
rus ferieralinei valdžiai. Kas 
ir kokiu tikslu juodu nužu
dė, policija negali išaiškinti.

ICKES REZIGNAVO.

Po prezidento rinkimų, 
vidaus reikalų departamen
to sekretorius lekes įteikė 
Rooseveltui savo rezignaci
ją. kad davus jam progos 
pertvarkyti savo kabinetą iš 
naujo. Washingtone mano
ma, kad Ickes vėl bus pa
skirtas toms pačioms parei
goms.

» I



KELEIVIS, so. boston.-Ne. 46. Lapkritis 13 1646 m.

ŽYDAI KOMISARAI D AUNASI 
UETVVIŲ ŽEMĖMIS.

Apie šiuo metu .sovietiš
koje Lietuvoje vykdomą že
mės reformą “Ūkininko Pa
tarėjas” 35-tam numery pa
teikia tokiy žinių:

Gyventojai nusiskundžia 
Kėdainių apskr., Josvainių 
vaisė, žemės ūkio komisijos 
neteisingu žemės paskirsty
mu: Elijosius Zyvas (žy
das) nusiskundžia, kad jis 
kaipo batsiuvis komisijos 
prasęs, jo nuomojamą 60 
arų ploto žemės sklypą pa
likti arba duoti kitą bej, jo 
prašymą komisija atmetė. 
Tuo tarpu komisijos narys 
Benjaminas Voksas (žy
das) aprūpino žeme savo 
brolį. Dovydą Voksą, smul
kų prekybininką. Taip pat 
pusę ha žemės paskyrė savo 
dėdei mūrininkui. Komisi
jos narys Benjaminas Vok
sas stengiasi aprūpinti žeme 
pirmoj eilėje savo gimines 
žydus.

Josvainių m. gyventojai 
Pranas Staškevičius ir An
tanas Vaivada parodo, kad 
komisijos narys Aleksas 
Vulkauskas duoda žemės 
tiems, kurie turi po 5—6 ha, 
o kurie turi mažiau, tai su 
tais visai nekalba, arba jei 
kalba, tai jiems atsako, kam 
norėsiąs, tam žemės duo
siąs. Taip pat Al. Vulkaus
kas pasakė, kad jis nekreip
siąs dėmesio į paduotus 
skundus dėl neteisingo pa
skirstymo. Be to, A. Vulkau- 
sku nusiskundžiama kaipo 
girtuokliaujančiu.

Mariampolės apskr., Bal
bieriškio vaisė, gyventojai 
Juozas Leonas. Stasys Vai
čiūnas ir kiti nusiskundžia 
komisijos pirmininku Juozu 
Lukausku ir komisijos na
riais: Stasiu Seilėnu, Motie
jų Kvilavičium ir Miku Pak
štu. kad jie girtuokliauja ir 
neteisingai skirsto žemę, 
pirmoje eilėje stengdamiesi 
aprūpint savo gimines. Pav., 
Teof. Bočius turi du sklype
lius prie miestelio ir jam dar 
pridėjo 2 ha. Komisijos pir
mininko Lukausko svainiui 
Bogeriui pridėjo 5 ha su 
trobesiais. Bogerisyra bat
siuvis ir jis turėjo 2 ha že
mės. Gauta žinių, kad komi
sijos pirmininkas Lukaus- 
kas ir narys Kvilavičius su 
valsčiaus viršaičiu Naujaliu 
ir kitais buvo užėjęs pas jį į 
kepyklą ir ten girtuokliavo. 
Pasneckis sako, kad pilie
čiai Naujalis. Šapalas ir Mu
šeika “fundijtf’ komisijai 
už tai, kad vykdant žemės 
reformą jie nebūtų nu
skriausti. Praneša, kad Bal
bieriškio vaisė, žemės ūkio 
komisija per dieną aplanko 
restoraną po kelis kartus.

Trakų apskr. žemės ūkio 
komisijos pirmininkas La
pinskas Jonas už nesugebė
jimą vesti darbo, girtuok
liavimą, davinėjimą neaiš
kiems asmenims veikti poli
tinių vadovų vardu ir tt pa
šalintas iš einamųjų parei
gų-

Vilkaviškio apskr. iš Si- 
monėliškių dvaro gaunama 
nusiskundimų, kad dėl dar
bo disciplinos stokos der
liaus nuėmimas, rudens sė
jos paruošimas, gyvulių 
priežiūra labai šlubuoja. Dėl 
to dvaras einąs prie bank
roto.

Viekšnių vals. Žibų, Stoč- 
kų ir Meškelių kaimų ūki
ninkai: Kotrina Venckienė. 
Antanas Daukša, Augusti
nas Godelis, Jonas Unikas ir 
Vytautas Kondratavičius at
siuntė pareiškimą, kad 
Viekšnių valsčiaus žemės 
ūkio komisija juos sujungė į 
vieną kolchozą. “Ūkininko 
Patarėjas naiviai klausia 
komisijos, ar ji nežinanti, 
kad bet koks prievartavimas

ecąs draudžiamas?
Ona Sedauskaitė, kilusi iš 

Setenių kaimo. Krekenavos 
vaisė., valdė kartu su sese
ria 3 ha žemės. Negalėdama 
iš tos žemės pragyventi, iš
ėjusi į miestą tarnauti. Da
bar tikėjosi gauti žemės. 
Vietoj to ir tas pats sklypelis 
esąs paimtas į žemės fondą.

Gilvyėio dv., Padubysio 
vaisė., vėluojasi su javų va
lymu. Pav., motiejukai liko 
nenupiauti laiku, ragiu kir
timas buvo suvėluotas ir da
bar vėluojama su kitų javų 
kirtimu ir vėluoja su žemės 
paruošimu žiemkenčiams. 
Neišvežtas mėšlas ir dar ne
suartas pūdymas. Laikraštis 
tuo kažkodėl kaltina buvusį 
dvaro savininką Girdvainį. 
Bet kuo gi jis kaltas, jeigu iš 
jo žemė atimta?

\Waterburietis D-ras 
| Devenis Areštuotas 

Lietuvoje.
i Jo žmona su vaikais sugryžo 

į Waterburį.
i Šiomis dienomis Graiki
jos laivu iš Portugalijos uos- 

i to atvyko Amerikon su savo 
trimi vaikais p. Elena Deve- 
nienė, waterbui iečio D-ro 
Mykolo Devenio žmona. 
D-ras Devenis yra baigęs 
medicinos mokslą Yale uni
versitete ir praktikavo Wa- 

j terburyje iki 1934 metų, kol 
išvyko Lietuvon. Dabar p. 
Devenienė rūpinasi, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė priverstų bolševikus

• paleisti jos vyrą iš kalėjimo.
Ji sako, kad bolševikai

• Lietuvoje juos apiplėšę, at- 
j ėmę visus pinigus, žemę, na- 
' mus ir kitokią savastį, o kai
• D-ras Devenis pradėjo prieš 
' tai protestuoti ir reikalauti,
kad jo savastis butų jam 

i sugrąžinta, tai bolševikai jį 
areštavo kaip “liaudies prie
šą.” Jis buvęs suimtas da 
liepos mėnesyje.

Ponia Devenienė rūpinosi 
paliuosuoti savo vyrą būda
ma da Lietuvoje. Tuo reika
lu ji buvo nuvykus į Ameri
kos pasiuntinybę. Pasiunti
nybėj jai buvo patarta grįžti 
Amerikon ir pavesti šį rei
kalą Valstybės Departamen
tui Washingtone. Kongres- 
manas Smith jau pristatė 
jos skundą į Valstybės De
partamentą. D-ras Devenis 
yra Amerikos pilietis ir 
Maskvos agentai neturi jo
kios teisės jį po savo kalėji
mus valkiok

Deveniai gyveno Vilniuje.
Ponia Devenienė yra Jono 
Vileišio duktė. Jos tėvas yra 
buvęs Amerikoje Lietuvos 
pasiuntiniu, o sugryžęs Lie
tuvon ilgai ėjo Kauno mies
to burmistro pareigas.

Waterburietis.

KAIP VEIKIA PENKTOJI
KOLONA ŠVEDIJOJ.
Švedijos laikraščiai šią są

vaitę paskelbė žinią, kad 
Goetenborgo mieste susek
ta nauja nacių organizacija, 
kurios tikslu esą agituoti už 
glaudesnį Švedijos bendra
darbiavimą su fašistiškomis 
valstybėmis. Draugija turin
ti skyrių po visą Švediją. Jos 
narių kortose atspausta Hit-i 
lerio svastika.

ITALIJOJ LEISTA PAR- 
DAVINCT O2KIENĄ.

Iš Romos pranešama, kad 
Mussolinio valdžia leidusi 
ožkų ir ožių mėsą pardavi
nėti kas dieną, išskyrus 
penktadienius. Kad ir leista 
pardavinėt, bet jeigu par
duotuvėse ožkienos nėra, 
tai fašistai vistiek negali jos 
gauti.

Rusija Turėsianti ;
Kariauti Su Vo

kietija.
Rusijos bolševikai Hitle

riui ne draugai, bet jie tūp
čioja ir pataikauja jam dėl 
to, kad jie jo bijosi.

Taip anądien pareiškė sa-į 
vo paskaitoj Bostone Mau- 
rice Hindus.

Rusija bijosi Vokietijos, 
jis sako, nes ji žino. kad jai j 
gręsia antras Totorių Jun
gas, jeigu Vokietija nugalės; 
Angliją.

Kas tada Rusijai daryti? • 
Pradėti apsigynimo karą! 
dabar, kol Vokietija užimta• 
kąra su Anglija? Kitaip pa- ■ 
sakius — padėti Anglijai i 
sumušti Hitlerį ir tuo budu; 
pašalinti sau gręsianti pa-: 
vojų?

Ne. Rusija nedrįs to dary
ti, sako kalbėtojas, nes ji ži
no. kad ir dabar vokiečiai 
lengvai ją sumuštų.

Taigi, saugios išeities Ru- į 
sijai nesą. Ar ji puls vokie-; 
čius dabar, ar ji lauks, vis- 
tiek ji bus sumušta ir pa- į 
vergta. Tas bolševikų tup- į 
čiojimas ir pataikavimas fa-1 
šistams neišgelbės Rusijos.

Hinduso paskaitos tema 
buvo: “Rusija turės su Vo
kietija kariauti.”

Filipinų Apsaugai.

Amerikos kariuomenė Filipinuose pratinasi pakraščius ginti. Kareiviai užtaiso lo co
liu armotą.

ARGI KOMUNISTŲ SPAUDAI NE
REIKIA LAIKYTIS TEISYBES?

Pittsburgho Baltru
šaitis Nukentėjo.
Laikraščiai praneša, kad 

Phtsburghe buvo užpultas, 
sumuštas ir apiplėštas Juo
zą* Baltrušaitis, buvęs kitą
syk “Kovos” redaktorius ir 

; “Di’gėlių” leidėjas. Bomai 
' užpuolę jį nakties laiku pa
reinant namo. Įsitraukę jį į 
į tamsų kiemą, užpuolikai su- 
j daužė jam akinius, parmušę 
žemėn suspardė, prismaugė 

I ir atėmę pinigus pabėgo, 
i Jis buvęs tiek primuštas, 
:kad reikėję jį vežti ligoni
nėn.

PAJ IEŠKOJIMAI
j ARGENTINOS LIETI "VIŲ ŽINIAI

Aš, Petras Šimas, pajieškau savo 
j tėvo, Petro Šimo. Jis paeina iš Biržų 
: aps‘:r, Bau jenų vaisė., Daujėnų 
: vienkiemio. Žinome 1 a<J jis gyveno 
Buenos Aires. Argentinoje. Yra svar- 

i l>us reikalas; prašau atsišaukti. Ku- 
i l ie žinot jo adresą, malonėkite pra- 
; nešti. Peter Šimą* (6)
; 53 Houghton st., Hudson, Mass.

j Pajieškau brolio JUOZO BURAI- 
į CIO, prašau atsiliept greičiausiai; 
! kurie žinot jo adresą, prašau pranešt.

George Buraitis
Gen. Delivery, McAUen. Tesąs.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau rimtos marginus apsive- 

diino tikslu, tarp 23 ir 30 metų. kuri 
gyvena Amerikoje. Aš esu vaikinas, 
33 metų, gerai atrodau, rimtas. Pla- 
tesnias žinias suteiksiu per laišką. 
Malonėkite prisiųsti paveiksią su pir- 

į mu laišku, kurį pareikalavus, grązin-
Geležies ir plieno gamvba ,siu-, Atsakymą duosiu tik j rimtus

- - - - C> . » . laiškus. J. M. («>
808 C Room B

DAUG DARB 
ŽINESI£ GELE-

, Malonėkite duoti man kitaip jie negalėsią įeiti A- metų lygio.
lo žiniomis Rusiios žmo- ' v’etos atitaisyti neteisingu- merikcn, tik per puscolį ma- Dau§e^ls fabrikų Pittsbur-
Jo žiniomis. Rusijos zmo- komunigtų jaikračiuose> ne neužmušė Jei kurį rei- fhe’ oungstowne. Cleve-

Anądien girdėjau, kad ko- kėjo būtinai sulaikyti, tai ri- Jande, Chicagoje, Gary je ir
munistų laikraščiuose buvo zikuodavau net savo vietos P . no centruose dn-
atspausta, buk su atvykusiu netekti mėgindamas pasiru-; ba dieną n naktį, tnm pa-
iš Argentinos pianistu Vy- pinti įleisti juos teisėtu bu-'kaltom-
tautu Bacevičia nemanda- du, etc. 
giai pasielgęs ant Ellis Is- Turėjau labai daug įdo_ 
land salos Vincas Jankaus- mjy atsitikimų, kuriuos ke- 

KiiiiMti įBoauuyvt, i.vo iivou- i Cuinoreaau pranešti tinu prie progos plačiau pa
tikdavo su Stalino diktatu- į VBU®nJ«nei» j.P/V J1 Patl pasakoti visuomenei. Mano 
ra. Stalinas tikėjosi, kad per j g’ja’.21110* kad tokiame pa- gerįausi draugai šiandien 
šį karą Vokietijoj kilsianti negah ,but yra ateiviai; girdžiu iš jų lu-
revoliucija. Bet kuo daugiau ! tąsytės*.nes ?ra jau septyni pų ir laiškų maloniausius 
Hitleris laimi, tuo stipresnė ^al? esu an.^ R?1??1’ žodžius. Mane sutikę, jie ir 
jo pozicija Vokietijoj. O lrJ?el P®* tfc laiką dabar pasakoja man savo
jeigu jis sumuš da ir Angli- j nesV nel ^os bėdas ir laimes. Nei vieno
ją, tai jo galybė ir autorite- i SU nOrS cento neėmiau iš jų už savo

nes esą labai nusivylę, nes 
neturi nei laisvės, nei duo
nos. Sviesto ir batų Rusijoj 
dabar už jokius pinigus ne
gausi. Raudonoji armija di
delė. bet silpna. Jos vadovy
bė labai prasta, bemokslė. 
Beveik visi geresnieji kari
ninkai iššaudyti, nes nesu-

tas da daugiau pakils. Ir ta
da ateis Rusijos eilė, sako 
Maurice Hindus.

patarnavimą ar patarimą 
nors kiti (netarnaujantieji 
valdžiai), žinot, lupa gero-

Malonėčiau šia proga pa
sakyti, kad po mano paties
asmeniška priežiūra per ma- kaj menjęUS dalykus, ypa
no 33 metų tarnybos laiko- tincai komunistai iš savųjų.

insjiektonai yra per-, manau, kad piani?tas 
leidę vu s 10,000,000 atei- Bacevjčia pataisys savo klai- 

i vių, tų tą1 pe ir apie 200,000 dag išsitarimuose apie
Associated Press žinių a-' 1lel<^ * ^menką. n mane jeį a§ pasmerkiu tuos,

Bolševikai Iškėlė 
Naciams Balių.

nei karto man neteko iš atei
viu lupų girdėti jokio nusi
skundimo dėl mano su jais 
apsiėjimo.

Iš savo piimutinės tarny
bos dienos, gegužės 15, 
1900, kovojau už juos ir jų 

i teises. Mane grąsino net 
Stalinas žino, kad Hitle- j prašalinti iš vietos tuo jaus, 

ris ruošiasi jį skelbti, todėl i (nes po šešių mėnesių galė- 
pataikauja visokiais budais, jau būti atleistas be jokios 
net baliais nori Berlyno ma- priežasties) užtai kad užsi- 
lonę įsigyti. stojau už vieną lietuvį, kurį

Bolševikų baliun buvę pa- inspektorius neteisingai gių- 
kviesti taipgi Mussolinio fa- žino atgal; net valgio kont- 
šistai ir Japonijos diplomą- Faktorius keikdavo mane uz 
tai tai, kad eidavau tarp sulai-

Nore bolševikai ir naciai tytM Jr reikalaudavau juos 
tame baliuje daug nekalbė- išleisti; kirpėjas, kuris pn-

gentura praneša iš Berlyno, 
kad pereitą sąvaitę, būtent 
lapkričio 7 naktį, Stalino pa
siuntinybė tenai buvo iškė
lus didžiausią puotą Hitle
rio naciams. Dalyvavęs ir 
pats Hitleris.

ję, bet tarp pašalinių svečių vertė visus plikai nusikirpti pianizmas.
kalbų netrukę, ypač kai jie 
pasigėrė (šampano buvę 
kiek kas norėjo!). Įsismagi
nę fašistai ir pradėję kalbė- 
bėti, kad šio baliaus tikslas 
esąs sutvirtinti draugiškus 
Maskvos-Berlyno santikius.1 
Iš jo išeisiąs tikrai “broliš
kas komunacių blokas,’’ ku-1 
ris neužilgo busiąs paskelb
tas viešai.

Tai yra įdomus reiškinys. 
Kuomet Rusijos žmonės ne
turi užtektinai juodos duo
nos, tai Stalino agentai Ber
lyne kelia fašistams karališ
kas puotas!

už 75 centus, sakydamas.

% H. F. McLean Ltd.,
Valleyfield, Que., Canada.

REIKALINGAS PATYRĘS 
BEKĖRIS

Prie Ruginių duonų ir būt dreive- 
ri i. Darbas ant visados, atsišaukite 
po šiuo adresu: 6S Hollv Street.

LAVVRENCE. MASS. <7>

TURISTAI “
Kurie važiuojate į Florida ir kurie 

norit praleisti vakacijų laiką vigad-

576,370 TUŠČIŲ NAMŲ 
MIESTUOSE.

Cenzo Biuras praneša,
kad dalydami gyventojų su- n,a‘,r plp,a1’ aPs,stokit i»as mus- uaijuiu... anton benkevičia
rašymą cenzo ėmėjai perei
tą pavasarį suskaitę 576,- 
370 tuščių bei apleistų na
mų.

Indiana Apt.
977 S. W. 4-tl» st.. M1AMI, FLA.

NekentSkh* bereikalinffai raumenų 
sStaądCjbna TOkataaOai žmonių

..atrinų raumenų 
skaodžfimu Hainarinimų ir Kaip ran- 
menp sfcandž jimų vien ižaitrindami aa 
Paln-Bapellerfo. Ha sanaadntraa Hni- 
memaa Omai aoteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
►učiu jau iipardnota. TodCl ncati- 
džliodami noaipiridte ir jfis bonkotę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Eapellerio su inkaru ant dižutts.

kurie parduoda savo tėvy
nę. savo brolius ir seseris į 
amžiną vergiją Maskvai ar 
priklauso prie organizacijų, 
kurios- tokiems darbams pri
taria, nemanau, kad rastųsi 
nors vienas geras žmogus, 
kuris mane už tai kaltintų.

Spaudos Kliubas buvo 
man pavedęs pasirūpinti 
gauti p. Bacevičių koncerta- 
vimui, kaip tik jis buvo iš
vykęs iš Lietuvos. Nemanau, 
kad artistui turėtų rūpėti 
daug komunizmas ar kokis 
kitas izmas. Bet klaidą jis 
galėjo padalyti, užsiimda
mas kitokiais izmais. negu

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (43)

PET. LA.MSARGIENfi 
1814 S. U'ater St, Philadelphia. Pa.

Rheumatizmas Nugalėtas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Greitai ir pasekminsrai išgydo skau
dančius muskulus, sustyrusius sąna
rius ir visokius Rheumatiškus skaus
mus. Deksnio mostis yra pripažinta 
geriausia gyduole nuo rheumatizmo 
po visą pasaulį, nes jau tūkstančiams 
pagelbėjo; pagelbės ir jums, ari»a pi
nigus grąžinam. Kaina tik 85c su r»ri- 
siuntiaiu. Siųskite užsakymus aare- 
su: JOHN M. STASSEL («)

4<H> Bach St„ La Porte. Ind.

FLORIDA
Pahandvkit Pagyventi Saulėtoj Flo

ridoj PATAISYMUI SAVO SVEIKA
TOS. Mes turime jums kambarių. 
Pragyvenimas pigus. Kas įdomiauja- 
te Floridos nuosavybėmis: kaip įsi
gyt fainią, Orančių sodną arba biznį, 
aš jums suteiksiu visas informacijas 
teisingai. Rašykit: (9)

STANLEY JONAITIS
Star Route, BUNNELL, Florida.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis,

Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai.) 
Kaina su prisiuntimu Pinigus
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth St, So. Boston. Mass.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska
noti. krinta, vartok 

ALENANDERS 
SHAMPOO 

50 centų už lmnką ir 
ALESANDER’S

STIPRINANTI TONIKA-
50 centų už bonką. Prisiunčiatn 

ir per paštą.
ALEXANDER’S CO.

414 W. BROADM AY,
SO. BOSTON, MASS.

Vincas .F. Jankauskas.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS Al GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREIING C0. Ine
TELEFONAS •1 LAFAYETTE ST., 

WORCESTER. MASS.

KURIE NORIT TIKR: 1410 ColumbU Road, 
South Boston, Mass.. Tel. SOUtk Boston 2271.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Moterų Skvrius. Kaina fl.00.

Reikalaukite: "KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

K.aras Europoje
1

t
NAUJIENOS

1739 South Habted S 
ancAoo, ujunob

1



KELEIVIS, SO. BOSTOH. N». 4#. U*krUia M d. 104# m.

Moterims Pasiskaityt
A ▼ A »» cirvnTTT »mrav»arz\81 SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHElSONIENfi.

NELAUK.

Nelauk tu manęs, numylėta, 
gegužės gražiais vakarais.
Ketau skiriu širdi žadėtą 
su meilės gražiausiais jausmais.

Daug kartų kad mudu svajojom 
gegužės gražiais vakarais. 
Gyvenimo kelią sau klojom 
vien meilės kilniaisiais jausmais

Užmiršk tuos žodžius pas akytus 
daug kartų, kad tave aš n ylių.
Tuos vakarus žvaigždėmis dabytus 
su švelniu vėjaliu ramiu.

Neglauskie galvos pi ie krutinės, 
nes ji jau alsuoja ne tau.
Ne tau skamba mane dainelė, 
nes kitą pamilus mai iu.

Tau mano troškimai myli .i 
lai būna šalti kaip minis 
Tau linksma, kad gaunu entėti 
dėl tavęs jaunutės širdies. Prisiuntė F. M

NERAMU.
Esu aš pavargęs, noriu pailsėt — 
nelaimingų akių negali i sudėt.
Tamsioji naktelė visus migdina, 
pasakyk, mieloji, kodėl ne mane?

Viskas jau nutilo, ošia tik miškai,
nutilo paukšteliai ilsis jų balsai.
Eisim i darželi gėlių pasiskint,
kvepiančiomis gėlėms šiidi nus’ramint.

Jau aušta dienelė, rytas netoli: 
o aš po darželi vaikščioju viena.
Berneliui paskirta karužėj mirtis; 
man šviesi dienelė tamsi kaip naktis.

Prisiuntė F. M.
MAN GRĮŽTA VILTIS.

Jo meilė galinga mane apsvaigino, 
išbudino miegančius mano jausmus.
Nuliudusi siela vėl laimę pažino, 
nustojo kankinęs nykumas baisus.

Užšalus kratinė pradėjo alsuoti
ir viltis pražuvus pradėjo atgyt.
Man meilė žydėjus negal jau sustoti
širdis jau nekentės mano niekados.

Šviesos žiburėlis ir vėl man sužibo; 
mane vėl vilioja svajonės, sapnai.
Dainelė graži maloniai pasklido 
gėlėmis nuklotais užburtais takais.

Ant tavo kratinės aš galvą padėsiu
ir tuomet užmiršiu aš sielos skausmus.
Ir švelnią, malonią dainelę dainuosiu
ii- jojon įpinsiu kilniausius jausmus.

Prisiuntė F. M.

Merginos Myli Vaikinus.

Washingtono aktorės prisega 
traukiant naujoku liosus.

“garbės ženkleli” vaikinui, kuriam teko 1-mas numeris

ŽINIOS IS PIETŲ AMERIKOS
Urugvajuje plėšikai nužudė papuošė karštą gyvų gėlių 

lietuvį. vainikais.
‘•Argentinos Lietuvių Bai-, sas** praneša, kad Tremta y nebejaunas lietuvis. Jis

■ Tres mieste Urutrvaiaus re- pn^J0 Pne Argentinos
: nes mieste, Urugvajaus re- tuviu Susivienijimo to-
! publikoje, siomis dienomis J ’ x
: žuvo lietuvis Liudvikas Bin- Pastatfe
' kis, kuris tenai buvo iškrei- paminklą su lie
pęs savo vardą ir pavardę į tuvisku pasu.
Luis Bincic. Jis tarnavo kito 
lietuvio krautuvėj ir jį nužu
dė plėšikai užpuolimo metu.

——
| Šiurpi tragedija lietuvių 

šeimynoj.

Montevideo mieste, taip 
pat Urugvajuje, lietuvių 
Kvederų šeimynoje įvyko 
baisi tragedija. Apie tai ra
šo “A. L. Balso” korespon
dentas. Esą, gindamas mo
tiną nuo tėvo, 19 metų am-

jau pavasaris.
Kai pas mus šiaurės A- 

merikoje ateina žiema, tai 
Pietų Amerikoje prasideda 
vasara. Argentinoje dabar
tiniu metu pavasaris, pa
vasaris pačiam gražume. 
“A. L. Balsas” spalių 3 d. 
laidoje rašo:

“Pereitą sekmadienį Lie
tuvių Kliubo salėje įvyko 
Buenos Aires lietuvių kolo-

žiaus sūnūs, Antanas Kve- nijos vaikučių pavasario su
daras, kirvio smūgiais suža
lojo savo tėvą, Praną Kve
darą, 48 metų amžiaus, nuo 
ko pastarasis ir mirė.

tikimo šventė. Suvažiavo 
pora šimtų šeimynų. Malo
nu buvo matyti pusšimtį mo
kyklinio amžiaus lietuviukų,

bijojusi važiuoti. Išėjo ištisi 
metai iki Powers ją įtikino,' 
kad ši profesija jos garbei 
nepakenks ir i jokį pavojų 
nepastatys.

AČIŪ DRAUGAMS IR 
DRAUGĖMS. 
Paterson, N. J.

, sūrmaišį ir prislegia. Laiko 
prislėgtą 3 ar 4 paras—ir su- apmušdamas. Įsimaišė su
lis gatavas. nūs ir tas įsimaišymas išėjo

Kvedarai buvo gana rimti i f8?*1 Papuoštų, susipažįs- 
ir pavyzdingi lietuviai., Betij^t sHs.avo kolegomis, su 
pastaruoju laiku tėvas pra-musų kolonijos 
dėjo girtuokliauti ir kabinę-1 veikėjais, kūnų pareigose 
tis prie žmonos, ją dažnai |t)US kolonijos ateities kultu-

rinis ir tautinis likimas.”

.... .. , Tačiau jis bus daug gėrės- nelaimingas, kad po jo
Širdingas aciu musų drau- • laiVa kirvio smūgiais tėvas mirė.! _ Galų gale ji nuvyko New gams ii draugėms, o ypatin- Todėf K Somalio ta naS: *--------

Yorkan. Bet vistiek tas dar- gai broliams Jonui ir Juozui- u . anvininia vaelmntabas jai rodėsi Įtartinas. Kai Mulkiams, kurie būnant man I va8kMota
popiera ir padeda į aisbak-

Elektra užmušė lietuvį.

Dirbdamas statybos dar-
' ta? vykti pas b fotoS jfnS'lankė1 bS^, I ?•ar š{?ipt ^j vietoj. b^ Montevideo mfeste elek- 

yvucuu, uume u jls Įęgjjg metus. tros buvo užmuštas Jonas"iSSrn?Tnamn fl “ H paliko mums st»- i Kuosjis bus senesni tuo ge. Kavaliauskas. 41 metų am- 
išeidama is namų ji pa- pru sūneli. Aciu brolienėms >esniį jj galima piauti žiaUs lietuvis. Ūko žmona.

užkandžiui; ----------
Labai ge- Argentinoje miršta daug 

D . svečiams pavai-i jaunu lietuviu.
Ragauskienei ypa^ moterims. Su- . . . .. p. - v
Taciomenei.; ian^i^ Iima dal. | Aigentimętis St. Girabu 

' - tas “A. L. Balse rašo:

tuojaus duok žinią polici- nėms: Julijai 
jai.” Nuvykusi pas fotogra- ir Marijonai 
i fa ji ir jam pasakė, kad jei- kurios varde LMK teikė mu- i g n““* u?’ TĮgijai kas atsitiks, tai berną- su šeimynai linkėjlm^. cba^' Td ^aXuZ^ 

Taipgi didelis ačiū LMK už ^abS ka^feikS 

muS1^ i tokius surius daryti, nes žie-
j tant pribus policija 
j Žinoma, neatsitiko nieko suteiktas 
bloga ir jai šis užsiėmimas' Joneliui, 

i patiko. Į
U,a,,x

dovanėles

Mes niekuomet nesitikę- i
i miniai obuoliai jau nunokę.

GRAND RAPIDS. MICH.
nuošimčiu i? to'oasiima Po* itiek daUg drau^ ir baugių, i Gerbiama “Keleivio” Red. - 
nuošimčių iš to pasiima ro- !kllrioą išreikšt.,, tiek 
vverso agentūra.

----- -------------- I sulipai*juo, r.c. ,,x.vv. uz aunuos nuuoiieįui, MUSlŠkial SKVerblaSl į mieS- I
man ligoninėje « siuntinėti man “Keleivi,” kuris i jr sunkiOs fabriko darbo 
SU Joneliu Į na-1 yra vienas iš švariausių ir tei- sąlygos Varo i kapus.

Daugelis save marina ne
taikydamas maisto klimatui

kurios išreikštų tiek mums į čionai siunčiu jums monev or- 
i Merginoms paprastai mo- ■ tiek «**“*“- Į <>«'! už kuriuos malonėkit

karna nuo valandą P-lė. į ž
Gheen gaunanti po $5 j va-Į - • • v f
landų. Paplūstai, “mode• S’„ vįS* ™ lalkrasc"1'

lliai” pradeda kelti savo kai-i La'k>k‘'
na. kai tik uainnta kar’ ro Pasisekimo musM šuneliui 
na, Kai uh pajunta, kug • tipeno* lv<r kpltp UpIp: skelbimu agentai sutinka > II J?* * I

'brangiau mokėti. ^wersc
™el«ginU- dien ” džiaugiamės musu

MERGINOS, KURIAS MATOME
SKELBIMUOSE.

--------------- į kūrins gaunančios po $10 į; Z-HS ir ri
štai. prieš mus guli maga-, ir kitokių daiktų fabrikam; valandų. Bet vidutinis “mo- minė®, js'i pVisi t,..s reiškfa.

Keleivį” tokioj pa
žangioj pakraipoj ant visados.

Mrs. Julia Glovick.

ŽODYNĖLIS

fatoriia Savieaytų Valstijų Siaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

priei atradime Amerikos iki 1896 me
ni. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merikų, kokie čia tada žmonės gy veno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
ta Valstijų Konstitucija. Chicago, III.
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose....................................... $2 25

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1946 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. VVaukegan, III.

F. Sedoravičia — tūrm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., VVaukegan, III. 
liana Gabris—nutarimų rast.
730 MeAlister avė., VVaukegan, III

Suvedus balansą, matome, į B’52U*,.Ke™“««^tortų rast. 
kad kasmet Argentinoje t
miršta labai daug jaunų lie- 726 — sth st., w«ukegan, m 
tuvių darbininkų. Ypatingai „ L,^°SKC^^. 
daug miršta vyrų. knygiai
- Didelio mirtingumo prie- K
zastys gludi pirmiausia sun-' p. Rukšuba, j. Jarušaitis. 
kiose gyvenimo sąlygose, į Susirinkimai būna paskutini nedėl- 
Musiškiai skverbiasi 5 mUa- ^ea* k.o*DO-menes,°' 1:'?° v- p° p?**1*.Liuosybės Svetainėje, kamp. 

Adams Sta.. Waofcegan, Ilk
Sth

zmas su gražiai iliuostruo- ’ tai reikalaudami “modelių,” delio” uždarbis esąs tari
tais viršeliais. Ant jų nupie- ir .gauna. ... i $100 ir «25Į^ąi t^Kieta J .ir J drau-

magaziną.1 Packardo. Buieko ir kito au- į savo uždarbio dalį Powerso I °- yPatingai- ^etuyių
tenai kita daili mergina vai- .omobiliaus gracingai išli- j agentūrai, per kurią jos 
šina vaikinus cigaretais. Ar- pant gražią jauną moterį, • gauna darbo.
tistiškai padarytas skelbi- tai jau beveik tikrai galima J Bet ne kiekvienas “pasi-
mas. : spėti, kad toji mergina buvo' rodymas” yra malonus. Pa- CIIDIC iii

Važiuojam gatvėkariu. pasamdyta iš Powers fir-' vyzdžiui, Miss Gheen syki SURIS Io OBUOLIŲ.
Jo sienos apmuštos visokiais į mos. ' turėjo maudytis muštardoj i Obuoliai turi būt kieti, to-
spalvuotais skelbimais, ku-: Jei kitam skelbime mergi- kad padaryti iliuostraotą < kie kaip bald\vinai. Suris 
riuose tain pat matosi daugina gražiai pučia cigarete skelbimą, kuris rodytų, jog j daromas taip. Paima kokį

durnus ir laiko —......j—x i- > »• , . ,•

štas dailus merginos veidas.' 
Atkleidžiam

me musų giminėms, priete- 
ugams ir drau- 

/patingai Lietuvių
Motera Kliubui didelį ačiū!

Pranas. Ona ir Jonelis 
Budrevičiai.

tinkamo, ir nesigailėdamas 
“širdies nuraminimui” nuo
dingų gėralų.

Miestas valstiečiui yra 
pir

majai kartai.
Šiomis dienomis Buenos

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 
angliškai - lietuviškas, tei£ i kapinynas, ypatingai 
18,000 žodžių. Labai parankus turėt
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir
KK” mieste mirė daibinin-
Kaina .......................... suso i kas Juozas Kersis nuo apen

dicito operacijos. Velionis 
Argentinon atvyko prieš 12 
metų iš Valkininkų vals
čiaus, kur liko jo sesutės ir 
brolis, o Argentinoje di
džiausiame nubudime liko 
velionies žmona Marcelė 
Keršienė. Velionies draugai

rankoje muštardos maudynė yra la- bušelį obuolių ir nuplauna 
sėk- 

Kep- 
per 

žievės, 
I gau-

‘New Yorker”)uz šitą patarnavimą $55. ta obuoliu koše deda tiek

srražiu merginu. Vienos

ruojasi brazieras, rotto, pat 
gražiai užtemptas pančekas' Magazinas
ant kojų. duoda vaikams ko-' sako, kad dabartiniu laiku iš i Kai kam gali išrodyt, kad pat cukraus, kiek košės.
kiu nors gardumvnu, ir tt. į visų Powerso “modelių” po- tai lengvas uždarbis. Bet 

-------- taip nėra. Fotografuojamosesanti tūlaAr skaitytojui atėjo kada' ptdjariskiausia 
nors mintis galvon paklausti i P . ^-e^este Gheen. Jos at- 
savęs, kain tos merginos bei i va«dą esą galima matyti vi.

i šokiuose skelbimuose. Ji pa

paudžia dviejų lemonų 
unka. išmaišo ir virina apie 

merginos paprastai užlieja- 2’2 valandos, arba iki košė1 
mos tekia stipria elektros i gerokai sutirštės. Verdanti 
šviesa, kad nuo karščio ii nuolatos maišo, kad košė ’

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 19 METC JAUNESNE

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- 

apie Kristų, 
o dabar 

. „ bedie
viais. Atrasite kad net Bibliia neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Gaoma gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

SIELOS
BALSAI

GydueMe, Karias Ps- 
žiliaių, Plaukų sHakima k 

Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
i turėt kiekvienas, kuriam žyla, alen-

.....................................rakai. Jos
•ti taiso žilus plaukus koki bu>

i na-1 somuose sKeioimuose. ji pa- »vics«, kad nuo karščio ii
tenka’ tekusi į šitą profesiją visarspindulių veikimo dažnai neprisviltų. Tuomet įdeda,_____

Antra ar Kp navpikdai:netikėtai. Gimusi ir užaugu- apalpsta. Prakaitas bėga šaukštuką trinto cinamono, 'J*
renrezentuoia cwa« mergi- si Clevelande. ji sykį nuėju- čiuiiėmis. Nuolatos reikia pusę šaukštuko gvazdikėlių. Ibet nėra dažat Nėra nieko ui 
na< n irai' t-d tik artintu tenai nusitraukti savo at- sluostytis, ir tuo pačiu laiku įtarkuoja keliu orančių vir-• ’ vaiz'1?' pasiūlė reikm gražtaijšrod.vt. To- jutinės'žievė,,- ir da pįviri- SS'S’jS 'SiSK.’SSkS'S

p v b? <r- n hnt L-uvtoic J8* jeigu ji leis jam pa- dėl modeliai negali dau- na apie 30 minučių ar dau- s«taupyt' doleri. Jeigu Pilnai
ir W •dzdu.,S‘ to dau^ū- varto,i )««YoUrgrafiią GeSc giau dirbti, kaip 3 valandas gia/iki košė sutirta kaip SS?teSįSi* •**'

nota iii būna cwu meS-'?1 E,ref™ Co.. skelbimui per dieną. tešla, taip kad pirštuose ga- VALORTONE HERB CO,
i ‘ ų g s iliustruoti, kurį jis buvo ap- Taigi matome, kad Ame- lįma butų suminkyt ją į ka-j De»t t.

nų a.\ diznai , siėmęs tai kompanijai pada- ’ ikoie yra tam tikra profesi- muoliuką. Tada sudeda į P. O. Box 308, Cltuton, Ind.
.\ew \orke yra tokia rytj Mergina sutiko. Skel- ia, kuri parūpina skelbimų — --------- - ■ ■-

agentūra, kuri nieko kito n bimų agentai pastebėjo jos iliustracijoms gražių mergi
nėjai o, tik paiupina “mo-.atvai2dą G. E. skelbime ir nų jr daro iš to pusėtinai 
dėlių Įvairioms biznio fir- ^uoj kreipėsi į Powersą, kad platų biznį. ,
t?O™trauktančhT SkelbikuiJ?i-rUpintU*W«iūSff5: ’
tl patraukiančių SKeinimų, delj. ’ ‘ -lieiškintn kunigų ocpatystėa b,-!
savo produktams, i os jstai.; Povvers sužinojo p-lės įmyga turėtu perskai-

cu vita m irsi vi'ii Trilita Po— ' -J • —— * • tori a, Tia^ekmės ir ju doriškas nu*gos sa\imnKa> yra uonn no- Gheen adresą ir paraše jai tyti kiekviena* vvras, tėvas ir jauni-
p..c V a].§ka kylamas atvykti .•'«* r*’™-r?at ••• , i « auRterįs :r mylimo?*ON 'topapuitn )Ym-Lron Kuoko n* Izrb. i.,.L

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

bert Powers. Pas jį kreipiasi 
įvairių muilų, kvepalų, ci
garečių, pančiakų, skrybėlių

New Yorkan. Pasakė ir ko- tokių kunigų gfobų’ parašė kun. G«o 
kiam tikslui. Bet p-lė Gheen

Pritaikyta Amerikos Lietoviam Mokyth
SUTAISfi DR. D. PILKA. Lietuvių Kalbas 

MASSACHt SETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA 31.09.

DR. D. PILKA, 828 Cohimbva Av% Boaton,

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papvoila daagelia apalvaotą paikių paveikslą, 
223 paalapią ėytfie, apie 1M įvairią eiNą.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪMŲ EILES:

TAUTIŠKOS, SEIMYNIiKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK I1.N. 
Ao«aw apėarab >13S.

- -
KiekviciMM

_ — —--
tame konverte, bet reflria aiikiai 
reaų ir nepamiriUt yrUpyt

kayta.
■ geriausia

lr -K«
k«.

-KELEIVIS”

283 BROANVAY, SO. BOSTON, MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Karas Afrikos Tyruose.

LIETUVA IR KATALIKYBE.
Lietuva katalikybės nepa

sirinko geru noru. Lietuvai 
katalikybę daugiau kaip 
prieš 600 metų primetė ne
suskaitomuose karo žygiuo
se popiežiaus laiminamas 
vokiečių ir lenkų kardas.

Katalikybė Lietuvos isto
rijoj vaidino ištisai kenks
mingų vaidmenį. Jei krikš
čionybės egsistavimo pra
džioje žmonių lygybė, hu
maniškumas ir nesuintere
suotas pasiaukojimas visuo
menės labui buvo vykdo
mas. tai taip butą labai neil
gai Šiaip gi istorijos eigoje 
matome katalikybės skelbė
jų sausą egojizmą, lankstų 
oportunizmą, nepaliaujamą 
turtų, prabangos bei garbės 
jięškojimą, stipriesiems pa
dėjimą silpnuosius engti ir 
nepaslepiamą dviveidišku
mą.

Katalikų dvasininkai dar
bo žmonėms, kurie visais 
laikais sudarė gyventojų 
daugumą, Įkalbėjo kuoma- 
žiausiai rūpintis materiale 
gerove, o būti nusižeminu
siais ir kantriai traukti var
go jungą, už ką busią gau
siai atlyginta dangum ir jo 
gėrybėmis. Nusižeminimui 
propaguoti vieną laikotarpį, 
maždaug prieš 50 metų, uo
liai buvo platinama brošiur- 
palaikė “Aukso Knygelė 
Arba Mokslas Nusižemini
mo.” Kunigams, matyti, ne
patiko, kad darbo žmonės, 
jų manymu, dar nebuvo pa
kankamai nužeminti. Kuni
gai patarė žmonėms turtų 
nesiekti, primindamį bibli
jos nurodymą, kad “grei
čiau kupranugaris pralysiąs 
pro adatos skylę. negu 
turtingas pateksiąs Į dan
gaus karalystę.” O patys 
dvasininkai, čia pat apsigrį- 
žę, rinkdavo ir iš darbo žmo
nių susikraudavo gan stam
bius turtus. Juk visi tatai ži
nome. Dvasininkai turėjo 
du mastu, vieną sau, o kitą 
žmonėms. Žmonės buvo 
tamsus. Todėl bepiga buvo 
juos mulkinti ir iš to semti 
sau naudą. Pavyzdys—per- 
dideli pasninkavimo reika
lavimai. Dvasininkai labai 
griežtai reikalavo, kad pras
čiokėliai kuodaugiausia pas
ninkautu, nevartodami mė- 
sos, kiaušinių ir pieno pro
duktų. Pasninkų reikalavi
mai Lietuvoje buvo suma
žinti tik po 1905 m. Rusijos 
revoliucijos, o prieš tai bū
davo sausai pasninkauta 4 
sąvaitės advento. 7 sąvaitės 
gavėnios, likusių sąvaičių 
penktadieniais, metų ketvir
čių dienos, didesnių" švenčių 
yirgilijos, tai yra, viso apie 
100 dienų sausų pasninkų. 
Be to, trečiadieniais ir šešta
dieniais buvo uždrausta val
gyti mėsa ir taukai. Reikala
vimai buvo tokie griežti ir 
vargšų tamsių žmonių sufa- 
natizavimas buvo toks gilus, 
kad jau net 5—6 metų vai
kučiams ir bedančiams se
niams tekdavo pakelti visą 
pasninkų sunkumą. Ir šių ei
lučių autoriui, esant mažam, 
teko taip pasninkauti. Savo 
žuvų mažai kas turėjo, o nu
sipirkti dauguma netesėjo. 
Tik dvarininkai, kunigai ir 
kiti ponai nepasninkaudavo, 
nes naudodavosi dispenso- 
mis (atleidimais) nuo pas
ninkų. Tuo tarpu darbo 
žmonės |>er pasninkus, dėl 
netinkamo maitinimosi, 
silpnėjo, gi jų vaikučiai tap
davo išverstapilviais, krei- 
vakojais rachitikais; seniai 
sulaukdavo priešlaikinių ne
galavimu; mirtingumo pro
centas buvo nenormaliai 
aukštas. Kas susitaupydavo 
iš darbo žmonių nedavalgy- 
mo per pasninkus, žymiau
sia dalimi patekdavo klebo
nijų ir dvarų stalan. Lietu-

) vos katalikų dvasininkai juk 
puikiai žinojo, kad tokių il
gų ir griežtų pasninkų jau 
senai nebėra ne tik vakarų 
Europoje, bet ir tokioj paly
ginti atsilikusioj salyje, kaip 
Lenkijoje. Tačiau musų 
dvasininkai Lietuvos darbo 
žmonių būklės palengvini-' 
mu nei kiek nesirūpino. Ma-. 
ža to. Dvasinėj srity jie slo- į 
pino laisvės užgaidas ir mo- ■ 
kino nusižeminti prieš kuni
giją ir dvarininkus, protiniu 
atžvilgiu mulkino įkalbinė
jimais tikėti tuo, kuo patys 
netikėjo;.jų dauguma uoliai 
talkininkavo dvarininkams j 
šių šovinistinėse pastangose; 
sulenkinti lietuvių tautą ir j 
per “polską wiarą” nuvesti' 
ją į lenkų karalystę; ekono- į 
minėje srityje jie budėjo,; 
kad baudžiauninkai ir lais- į 
vieji darbo žmonės butų 
klusnus išnaudotojams dva
rininkams. Viskas buvo vai-

Mulkinimo Propa
ganda.

Duos Tik Po 5 Hek
tarus Žemės.

štai puikus pavvzdys. j Apie žemės nusavinimus 
j kaip dabartiniai raudonieji' susovietintoje Lietuvoj gau- 
tLietuvos valdovai pereina |narna šių žinių: Žemės fon- 
bet kurį saiką, šmeiždami1 dą sudaro 582,745 hektarai, 
visa tai, kas buvo anksčiau. Ta žemė paimta iš 31 vie- 
Vienas bolševikų laikraštis nuolyno, 674 parapijų. 821 
įdėjo pasikalbėjimą su kaž- dvarininko. 22,367 ukinin- 
kokiu Malėtų valsčiaus, kų, turėjusių daugiau kaip 
Gulbių kaimo ukininku Ju- 30 ha žemės, ir 4,402 kito- 
lium Žukausku, kuris ėjęs kių žmonių. Iš viso esą ap- 
basas, vienmarškinis, o į ko- rūpinamos 70.929 šeimos, 

i respondento klausimus la. kurioms numatoma duoti 
i bai mandagiai pradėjęs at- 376,780 ha. Taigi išeina, 
j sakinėti: “Aš esu menkas kad vienai šeimai vidutiniš- 
į ūkininkas, Julius Žukaus- kai tenka kiek daugiau, 
į kas, 50 metų amžiaus. Visą kaip 5 hektarai. Dar nesenai 
i savo amžių buvau Smetonos sovietų Lietuvoje buvo reiš- 
į režimo prispaustas, per visą kiama susirūpinimo, kad že- 
Į gyvenimą man teko patirti mės gavusieji neturėtų vesti 
į daug skurdo ir vargo. Ture- badmirių gyvenimo. Iš 5 
< jau tik pusę ha žemės (prieš
i dvejus metus gavau 6’e 
'hektaro), todėl buvau amži
nas vergas.”

i Įdomu patirti, kaip tas na
bagas žmogelis galėjo būti 
“per 50 metų prispaustas 
Smetonos režimo!”

Bolševikams, matyt, rū
pėjo čia pabrėžti, kad šis 
vargšas ūkininkas prie Sme

hektarų, aišku, kitoks gyve
nimas ir nebus, įmanomas. 
Neveltui sakoma, kad gy
venti yra per maža. o mirti 
—per daug.

Rusijoj smulkus ūkiai bu
vo naikinami ir steigiami 
kolektiviniai dvarai, kad že
mei dirbti galima butų var
toti mašinas. O Lietuvoje 
bolševikai elgiasi kaip tikčia parodyta arabų kariuomenė Afrikos tyruose. Jai vadovauja anglai prieš italus.

nikimramn tnn kad knnitri- tonos buvo gavęs vos tik i atbulai: stambesnius ukius
ia išvien su dvarininkais fė kentė neišreiškę didelio pa- BE STALINO VIZOS LIE- j LIETUVIAI VEJAMI IŠ 6V2 hektaro žemės. O kaip i ardo o steigia sklvpininkus 
bauSV orabaSaiev'- sipiktinimo, kad, girdi, tiek TUVON JAU NEJVA- I MIESTŲ LAUKAN. i dabar jau žinom, tai bolše. su 5 hektarais žemes, kur
veno iš darbo žmonių sukur-: S™*““8 2IUOSI. : Vidaus reikalų komisaras Yik.ai .ne«ali d«* y®4“™5
ty gėrybių. Antano Strazde- ?ln3 pennek, ka* frontui , bolševikai i>a-' išleido įsakymų, kuris rodo, bežemiams nei po o hekta- 
lio ir Motiejaus Valančiaus trakst« • -bo!?e'.!,'<u. « rus žemes.
tipo dvasininkai buvo rete- ^201^ " °
nybė.

Stingų pakankamai skelM, kad be Stalino leidi- ^ma’^men^labv^pi- P?!?'®’® » P?:

gal ši įsakymų, pinnaeilių ^“^Pakeltai’^faka!i prasilavinusių tarnautojų. jyo į Lietuvą jau niekas ne-
Lietuvos katalikų dvasi-! Vatikanas yra amžinas miestų gyven-

ninkai visais laikais palai-;Lietuvos priešas. Jis 200 žiuoti j sovietiškąją Lietuva itoJy kilnojimuisi reguliuoti, Sus? • genJuvas nrašosi
kydavo stipriųjųį pusę, nes iš;metų^^i^ė arba Pavažiuoti per Lietu?ipamainas Miela? pari
to gaudavo naudą. Pažiurę- nos ugnim ir kardu mokė tpritnriia turi rauti Sn-ivesta nustatyti asmenų kate- e . v»lti verta, kaip dabar bus. kraštą. Lietuvai apsikrikšti- kuriems g£
Greičiausia lojaliai prisitai- jus. jis nuosekliausiai visą Dasiuntmvbiu arba konsu-'nė.ra Lutm° reikalo gyventi n L k “
kys prie naujos santvarkos.! laiką rėmė lenkų pastangas P. atatinkamas viza* !m^stuose-. Tokie asmenys «*;anfiien’ ;s Kalesnvku 
Ir gerai padarys. Tačiau tam per katalikų bažnyčią sulen- -H daroma tik tiems 'turi arba visiškai išsikelti iš . . tspiau i Vi?
atlikti turės atsikreipti į Eiti lietuvius ir juos nu- SnSamstark turiT miestl>’ arba Sii lM^duS buvau
žmones atvira širdimi, mes-^mt. politmėn umjon ai vę SSSR tranžitoes vizas, ir i jau mieste (iš Kalesnyky iki

buvo sugavęs Lietuvų į savo yybių užsienyje iki šių me- 
konkordato pinkles. Kon- * iuaio yd M 

e Lietu- w*i* —• . . • ..

mi areštu ligi trijų mėnesių . , ..... -.ar bauda liįd 2,500 litų arte mis, 75 km.). Atlikęs reika-
abiem bausmėm kartu ,lus- namo- B* P“^
_________________________  gau, kojos nenon klausyti.

iis rakori“~beriniD5ias dan"!v^’kad jos valdžios organai , •vt^ruuTpiLiBem’rrV ! Nuostabus senukas. Per
Miškais dalvkais ^ir^žemiš- Pridarė visai nepajėgus su- ?'°® T^jhkkos^pafeu^ ?kal‘! ‘ i^jdvti pilietybės istatr P®8? dienos atliko pėsčias 

Sus laikS isitvarkyti su bet ffiuodva- gsi jau “svetimsahais i 75 kilometrus!
kU0S1U8 ąaIyjus. laiKąSj . . " iei Vatikanas nelei- ^°vle^ Rusijos vizų jie i sakymais lietuvių ir angių kalbose. --------------------------------------—
menkniekiais. Tokia proga j UI!?U’.n 1 • j taimri nedali Lietuvon iva- AP,tra perziureta ,r p®?®™** _ paparčio žiedas ir keturiosir nnt« nnniovinu nnsČomi- <">• Pav-, Vatikanas neleido 7“^“ LdC.‘1“vy.,I.iva !laida. Kaina..................................25c. RITOS APYSAKOS:
ir pats popiežius nusizemi- , .. . . žiuoti. Lietuvos piliečiai ga---------------------------------------m Neužsitikintis Vvras- <21 tv-na. Dievo tarnų tomu pasi- JaUbžvWkio i K sugrįžti į Lietuvą tik gavę' tikėjim u istorija. i dinti Giria; <3> kuĮ; U> Korek-
raso. Tai yra vienas veidas. P°11UKd9V JaiI^KOVbKlO ir ~ . leidimą Ir sakvk tu i Parašė P. D. Chantepie Ce la Sau- Į»-. nurodoma kaip zmones pai-
čin ik ansiorižn ir ii m atnm i kompanijos, O Lietuvos vai- j -I;“- T Teologijos profesorius. Vertė » vksok,as Patarus,
Čia JIS apsigrjzo ir jj matomu. . .k man? kad sovietine Lietuva -lietuvių kalbon j.Laukis. Knyga di- bnrto’ *»”>•..................  ,6c
devinti tnmis karališkais n valrti bė£ nėra “laisva.” i deiio. formato,, losę. puls. su daugybe -----------------------------------------
vainikais vainikuota tana, f.1?11 ir ----------------------------
nešamą neštuvais praban-;Lz4 paniekinti, kaip_ir "Vati- Lengvas Buda* 
giškoje eisenoje, lydimą' kanas panie^no. Lietuvos Išmokt Angliškai, 
skaitlingos reprezentacijai ^utykiai su katalikybe ne- RankįUs reikalingiausių 
laikomos veltėdžių gvardi- veltul revizuotim
jos. Mat, viduramžiais po
piežius ne tik savo valstybę

kvbiniais reikalais ir nesi 
kišti į kitus dalykus.

Vatikanas dviveidis, čia } kordatas taip suvaržė

i paveikslų visokių tikėjimų dievų, die- : “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
i vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- Į Jonui galva. Drama viename :
: čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,' akte, parašyta garsaus anglų rasti- ! 
Į Chicago. 1914. Kaina .............. *7.M ' *-;-i~;-------------- i

J'r’7 nar.Kius reiKanngiausių žodžių Ū'aiiuiT ntKTlPA*
Katalikų pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip j ”AM V VAIKI AKMO.

‘ “ ' ’ *“J > Parašė daktaras A. J.

nir.ko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................

bus tik vienas 
badas.

skurdas ir

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eiles,

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. 95 nusl...............25c.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tų, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* i 
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, ' sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokest}.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už Si.00. Už didės, 
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes. 
nėm raidėm antgaivis—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškoiimus giminių ir draugų, kai

na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina b5c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kalno*.
••KELEIVIS.” 253 BROAOWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

turėjo, bet buvo laikomas 
valdovu ant valdovų, ku
riems duoti karališkuosius 
ir imperatoriškuosius vaini
kus parėjo nuo jo malonės 
ar nemalonės. Ir dabar po
piežius gyvena milžiniškose 
bene kelių tūkstančių kam
barių prabangiškiausiuose 
Vatikano rūmuose. Tai čia

hažnvėli) T imtuvai hnvn potu i® suprantamai, kad kiekvie- ; Parašė daktaras A. J. Karalius.Daznycia sietuvai duvo ego- nis išraokt kaIb5, aRgliš. ši nauja knypa užpiMyta re.
jiStine pamote, kurt be jokių kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, i ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
rtaęomnniiii T ioturro ičnan. bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- i vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- ceremonijų , Ldeiuvą įšilau jieškant^ važiuojant kcr nors> nu.; ta šitą knyp.ą įsigyti visiems, nes Na. 
dOJO SaVO ir Lenkijos nau- ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- j mų Daktaras yra vienas iš reikalin- 
dai. (“L. Mintis”) S. A i **"*

rimą laida. Sutaisė
ŽYDUKAMS MEKSFAL
TAS, O LIETUVIŲ VAI

KAMS PURVYNAS.

tiiku Ištarimu ir 
padidinta ir pagėr
St Michelsona'* Rusi. »5.

apie
300 puslapių. Kaina 

35e į Audeklo viršeliais ... ...*2.50

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

Kauno žiniomis, “liau
dies komisariatas” tenai nu-

• i-a. tarė išlieti meksfaltu visą
jo kitas veidas. Dviveidišku-; pj^ių ties žydų gimnazija, 
mas raudonu siulu eina pw j> gi prie lietučių 
visą katalikų dvasininkų mokyWį paliekamas purvy- 
įerarchiją nuo pat viršaus
iki apačios.

Katalikų dvasininkai kar
tais mėgsta pasigirti, kad 
jau nuo senų laikų jie buvę 
mokslo ramsčiai ir jo sklei
dėjai. Kad Lietuvoje jie mo-___ _______ ____ ________ t ___
kino tik dvarininkų vaikus,' tirt ,aa T*”*10 ^b"r K«ū 
tai mes žinom. Paskiausiais '* auirųsti
laikais kai kurie krašto ku
nigai yra išleidę į mokslus 
po vieną kitą giminaitį. Tai 
visas aktyvas.

Istorija rodo. kad kultū
ros atžvilgiu katalikų kraš
tai yra dėl pačios kataliky
bės žymiai atsilikę nuo pro
testantų krašty.

Kiek lietuvių jaunimo su
darkė varu j dvasininkų luo. 
mą varymas? Kiek naudin
gų kultūros darbininkų dėl 
to nustojome? šia proga pri
simintinas 1920 metais, ko
vų su lenkais laikotarpyje, 
Kauno gatvėje mano nugirs
tas dviejų lietuviu kareivių 
pasikalbėjimas. Tie karei
viai, pamatę šaligatviu po
romis žygiuojančią ilgiausią 
juodą klierikų vorą, neiš-

nas.

Ar Save VIimUp— Tvanas:—Kaip 
Nojų galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuoti?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Ii kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem

po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
lr kitų veislių žmonės? tttie ir
tai kitų klaaaimų. į kuriuo* 
atsakyti jokia kunigas, yra aaosaUai 
ir aiškia: išdės: yti aitam veikale
Kayga be galo jdomi. Kas žodis—tai 

kas sakinys—tai naujas ku
ltas griūva. Mokslas b 
iradžios ikimokslas nuo pi galo. Kai-

SeriaNsuMi Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aHkisis faktais paroda, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formas, 
taiicmaa. Kain.- .................. 25c.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1941 METAMS
Užlaikau daug visokiu rušiu ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Bis- 
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, senos išlygom. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero-

Kinu. Prisiunčiamo j namus kas rei- 
lauja. Vienas 25c.—5 už *1.

Z. OILGVKIU8 (-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?f

Knygoje aprašomo? Dievai, pradedant nuo 
garbintojų iki pat krikščionių gadyne*.

Kaina popiera* apdarais

PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tekio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karsi ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VUL Mandienteis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- 
reiškimsi plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reibėtų perskaityt tų 
knygų, aea joje ras dang reikalingų dalykų ir geriaasiai galės*—A—n»n-»wa O- - «  —..Į OTMpftttiK m TtM ntaiikisKM MMŲTCtM praeitim!.

KIEKVIBNAM UCTUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėtinų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai- 
tytiTrsfp aiikina savu knygoje kan. M. Valadka.

Kayga apie. 2*0 pustonių, didsHo. formato; spauda aiški.
Audimą vkMtois, gramai sidabrinėm raidėm įspausta* kny- 

KAINA Mė*.
S1JB.

NEW BRTTA1N
Avm,
; CONN.

Y* patingai 
penksit

Knyga dideli* fermata tari 271 sssispj. K
—l.W; audimo apd.—*1.25. Pinigus garima 
arba "Money Orderi”. Adresuokit sekančiai: 

KELEIVIS, 2SS Broadvray, So.

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

Taipgi galima gaut t* knygų nasrdyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
BROAOWAY, SA BOSTON, MASS.

I
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LIETUVIŲ IŠKILMĖS 
FANEUIL SALĖJ.

Užsimušė Juozas Petraus* 
kas (Peterson).

Juozas Petrauskas kitą 
syk buvo gerai South Bosto
no lietuviams žinomas biz
nierius. pasiturintis budelis,

tatė publikai savo žmoną Vėliau susidėjęs su Arlins- 
u sunum. P-niai Romanie- ku nusipirko didelį muro na- 

nei gėlių bukietą įteikė bu- mą Bostone, įnešdami apie 
$30,000.00 grynais pinigais. 
Bet krachas ir namai žlugo. 
Petrauskas pasiliko be ska
tiko. Paskutiniais laikais jis 
pardavinėjo automobilius ir 
vadinosi Petersonu. Buvo 
nevedęs ir gyveno vienas.

Dalyvavo apie 800 žmonių. vęs komandierius Stankus.
Akyvaizdoje 800 žmonių. Rep.

istorinėj Faneuil salėj užpe
reitą nedėldieni Įvyko gra
žios lietuvių iškilmės, kurio
se buvo įpareigotos lietuvių' Kadangi lietuviai pradėjo
legijonierių Stepono Da- komunistus vyti iš savo _ . - — .
riaus Posto ir moterų sky- draugijų ir nebeduoda salių penktadienį, lapkn-
riaus valdybos. i jų mitingams, tai Naujos C1° b jis buvo rastas skle-

Faneuil salė buvo pasta- i Anglijos lietuviai komunis- Pe negyvas. Pasirodo, kad 
tvta dar 1742 metais ir vra -ai nutarė persiorganizuoti. Jls n.u.kĮ;Į° laiptais žemyn.

>o -Laisvės Lop- j kitaip sakant, užsidėti kau- persiskele galvą ir ten pat
H ' - - - ------ Giminių šioj apylm-

neturėjo. Keli

Laukiama komunistų 
krikšto.

žinoma kaipo -Laisvės Lop-, _
šinė.” Nuo ios estrados vraikę. kad jų nebūtų galima ĮĄ“e- 
kalbėle aukščiausi Jungti-pažinti. Lapkričio 3 d. jie *ej. icao?, ..... 
niu Vitalių vaidininkai” ir msirinko St. Omer salėje ir menesiai atgal velionis tavo 
garsiausi oratoriai. Čia 1789 nutarė, kad reikia pasirinkti parašę
metais buvo suruoštas poki- kitokį vardą. Geriausia butų negaus, ne- o 
lis, kuriame dainavo ir pir- pasivadinus “Lietuvių Ta- išbuvęs b menesių, 
masis Ameriko? preziden- ■ tyba, ’ tuomet, sako, žmo- Tuo tarpu jo kūnas buvo 
tas. Jurgis Washingtonas. i nės mus nepažins ir nei šuva nuvežtas miesto ligoninės

Republikonų “pergalės” ba
lius pasibaigė šermenų 

nuotaika.
Pereito utaminko naktį

Bostono republikonai ruošė
si dideliam triumfui. Parker 
House viešbuty buvo pa
samdyta didelė salė “perga
lės” baliui. Buvo pasamdyta 
muzika ir užsakyta daug 
sampano. Žadėjo gert ir 
šokti, nes tikėjosi, kad jų 
kandidatas Willkie bus iš
rinktas Amerikos preziden
tu. Bet apie 9 valandą vaka- apmokėsianti apdraudos
ro jų nosys jau pradėjo tys- kompanija. Dabar gi pasiro-, n n m i
ti žemyn. Radijas iš New dė, kad sudegę jo skalbyk- j #jn & iniMtcfut IIDIll! Yorko dar triubijo, kad loję skalbiniai nebuvo ap-' r
Willkis jaučiasi “fain,” bet j drausti, ir teismas jį nubau-
Bostono republikonai jau dė už apgaudinėjimą žmo- 
jautėsi “rotten.” Veidai jų nių klaidinančiais skelbi- 
nusiminę, kaip šelmenyse, mais.
Viena stora leidė, kuii uždu- . . . - - --- ------
susi bėgiodavo po Bostoną Lietuvių Radio programos.

kad šeštadieny, Nov. 16

$100 pabaudos už melagin- Namas Parsiduoda
Kampinis muro namas, 1810—1810 

Dorchester avė., keturios šeimynos Italas Vardu Carozza tu- po 8-5 00 randos ir 3 storai tinkami 
rėjo Maldene skalbyklą. Tu-
las laikas atgal ji sudegė ir matyt 15 Lafield Street. Dorchester, 
dabar teismas jam uždėjo Ma88,_________________

Ms.’-isffflas BUKIT rEisina
skelbdavo, kad visi skalbi
niai. kurie pavedami jo skal
byklai skalbti, yra apdrau
džiami nuo ugnies ir pražu
vimo, ir jeigu jie sudegs ar 
pražus, tai jų savininl

Savo Laikrodžiui.

iu. TBOtofea

Dr. John Repshis
(RBP1TB)

UBTUTU GYDYTOJAS
Valaadao: S-4 Ir M

e-------9- M.---™ an ^9 v
bm 10 ad IS rm.

378 MARYARO 
kanų. laaua at. arti 

CAMBR1DGR.

Telefoną* 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietai, 

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMEB STBEBT. 

LAWRENCE. MAS8.

Musų ekspertai peržiūrės ir 
pertikrins jį veltui. Jeigu reikės 
pataisyti, tai mes už mažą kai- 

. pataisome. Užeikite pamaty-
. . . apie gi ama per Stoti WORk 920 ti musą naują pasirinkimą

12 valandą utaminko naktį k.-nuo 8:30 ryto: (1) kalbės BILOVA, WALTHAM. HA-
WEST-

YRAMS ir 
i MOTERIMS. Musu krautuvė

i SLA, bet pomirti-j visiems tikrindama 
ne* da nebuvo! Willkis bus išrinktas

r 1 —f K.T1UO tyio : tuuues BULOVĄ, WALTHAJ
pamėtė tą balių ir išeidama Dr, J. Landžius iš So. Bosto- MILTON.GRtEN ir 
pasakė: As važiuoju namo no; (2) muzika ir dainos; fiELD laikrodėliu VYI-A AIVA evi V c* IlUillAtlC lillvetv AAiųVfAlAAAV-O ' • • • • • -

Bet reikia lavoninėm Jo palaikais s^va?” (3) žinios.nesulo

16x30 dydžio 312 Broadvvay. Tel. ŠOU 4649 
Soath Boston, Mass.

kai_ drįso važiuoti i Brooklyną 
navo 40.000 dolerių. Ant prašytį draugo Bimbos leidi- 
sienu kabo paveikslai Wash- mo- tai tas darbas paskirtas 
ingtono. Peter Faneuil. Sa- draugui Kunigužiui. Drau- 
rcuel Adams. John Quincv: gas Kuniguzis pereitą ne- 
Adams. Lincoln, Warren. dėldieni nei mišių nelaikė. 
Knox. Commodore Preble. Sako. kita nedėldieni atlai- 
gubernat ori a u s Caleb kyšiu dvejas misiąs is kaito. 
Strong, Robert Treat Paine.
John Hancock, gubernato
riaus Andrevv. Pufus Cho- 
ate. VYendeI Phillips. Char
les Sumner. Edvvard Eve
rett, Henry \Viison. karve- kiama komunistų krikšto, 
džio Winslow ir daugelis ki- Juokdariai juokauja, kad po 

tų krikštynų visi komunistai 
gali virsti “daktarais” ir

Franas Karlonas gavo 10 
metu kalėjimo.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta. kaip 16 rugsėjo naktį 4 
banditai užpuolė koziminkų

maica Plain; (2) daininin 
kas Jonas Tamulionis iš 
Nashua, N. H.

Steponas Minkus.

kliubą Roxburyje. iškraustėf w
o dabai- turiu važiuoti pas į? kišenius ir leidosi bėgti.: Velionis buvo gimęs South 
drauga Bimba gaut leidimą Bet pati paskutini jų kozir- gostone nevedęs.
aokrikštvt draugus komuni- mnką* sugriebę ir pradėjo -------------
stus geresniu vardu. Taigi mušti. Jis šovė n* vieną jų su-; Pereitą nedėldieni Dor- 
dabar South Bostone lau- žeidė. Buvo pašaukta polici-į chesteryje ’

Mirė Petras Matulaitis.
Pereitą sąvaitę karo vete

ranų ligoninėj, Rocklande, -----------------
mirė Petras Matulaitis, 42 Nežinomas automobilistas 
metų amžiaus lietuvis, išsir- važiuodamas automobilium 
gęs 5 metus ir 8 mėnesius, per Jamaica Plain sužeidė 

75 metų amžiaus moteri ir 
paėmė ją neva ligoninėn 
nuvežti. Pavėžėjęs iki Fo
rest Hills tilto, išmetė ją iš 
automobiliaus ir nuvažiavo

TeL KIR 7119

fialiii LozecktsO.
LIETUVE GYDYTOJA 

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
460 BROADWAY

Cambridge, Mass.

tų žymių amerikiečių.
Šitose lietuvių legijonie

rių iškilmėse dalyvavo ir A- 
meiikos prezidento sūnūs,
Jonas Roosevelt su žmona.
Buvo taipgi kun. Urbonavi
čius ir Šarkis. Grojo legijo
no benas ir dainavo parapi
jos choristai.

Kadangi jaunasis Jonas 
Rooseveitas galėjo buti tik
tai trumpą laiką, tai advo
katui F. J. Bagočiui buvo ... . . -. .
pavesta ii perstatyti publi- '»■ JB.tabego vienmarski

• - A . mc z-\ n hnvn oi n įvyto iv nvnu

“profesoriais
V ienas ir jų.

buvo suimti 3 
ja ir sumuštas banditas pa-i jauni banditai, kurie važi- 
duotas jai. Paaiškėjo, kad< nėiosi automobilium ir liuo- 
buvo Franas Karlonas. 29 į sai leido pinigus. Paaiškėjo

Policija sučiupo Jakubonį.
Pereita subatvakari Cam. __________

bridge-atK policija atkištai Greitai lžkdamas automo. 
re\ oh ei tais apsupo D. S. Ją- bjIis ant Blue Hil] ave
Kubonj, •uiis-ą^ eno a kūlė su busu ir apsivertė. Su- 
JI^JunentzpaURkisUą- ž L į . . j
tertovvno. Kai policija nak-
ties laiku užklupo jo butą,

Bostono karo laivų dirb-
metų amžiaus South Bosto- kad jie yra pavogę jau kelis tu vėj pereitą sąvaitę užsi- 
no lietuvis, iau ne sykį arės- automobilius ir apiplėšę mo- mušė mechanikas Henry 
luotas ir teistas. Už šitą už- terų. Colstad. Dirbdamas karo
puolimą teismas nuteisė -------- ;— . laive jisai nuslydo nuo ka
Karloną kalėjiman nuo 6 iki Marlboro miestely arės? nuolės ir krisdamas persi- 
10 metu.

Marlboro miestely 
tuotas majoras Ingalls ir ki- skėlė galvą, 
tas miesto viršininkas už kv- ---------------- -
šių ėmimą.

gaitė.

Trys banditai užpuolėkai. Trumpoje savo kalboje nis, o ji buvo suimta ir uzda- vaig^mujŲ daiktų krautuvę 
adv. Bagočius padėkojo už P^e 563 Shawmut ave., iš-

pj... pinigų ir pabėgo.

lietu* kubonis atėjo ją “išbeluot.” 
jo jauninu, Jena Tada ir jį sučiupo Sakoma, 

velta. Jaunasis Roose: ^ad jam areštuoti varantas 
eitas buvo sutiktas griaus- buvęs prisiųstas is Bangoro, 
lingu delnų plojimu ir visi es^s pabėgęs iš tenai

Amerikos prezidento išreik- -P0
štą užuojautą pavergtajai 
Lietuvai, ir perstatė 
viam
Roosev 
v

sustojo kad ji pagerbti. Roo- teismo .ar nP.° kalėjimo 
seveltas padėkojo lietu- R?veVe.. miestelio policija
viams už pakvietimą daly- talP^ vll,e:'^0v10 
vauti šiose iškilmėse ir pa- J1 sa.k°’ kad spalių lo d. jis 
reiškė, kad lietuviai visados tenal apiplesęs elektros ir 
buvo ir yra ištikimi šios ša- ^azo . kompaniją, iš kurios 
lies piliečiai ir kaipo tokie < Pa?robęs .. 2,668. 
privalo dalvvauti rinkimuo- Jokubonis yra o2 metų 

* amžiaus ir tokio pat am-
Turbut dar pirmą kaitą gausta jo geradėja, Mrs. 

lietuviams teko buti tokioje ^patrick.
jaukioje atmosferoje ir pa
matyti tokias iškilmes.

Persiačiu' susirinkusiems 
naujai Įpareigotą valdybą, 
tolimesnis iškilmių vedimas 
buvo pavestas komandie- 
riui Romanui.
savo draugams 
siems už taip gausų dah’va- 
vimą iškilmėse ir už pavedi
mą jam tokių atsakomingų 
pareigų, jis perstatė kalbėti 
gubernatoriaus Saitonstallo 
atstovą, majorą Mangini. 
kuris pasveikino lietuvius 
gubernatoriaus vardu.

Tob'au legijonieriai įteikė 
kun. Urbonavičiui garbės 
ženklą už įo darbuote lietu
vių taipe.

Iškilmėse dalyvavo daug 
musų profesionalų, biznie
rių ii visuomenės veikėjų. 
Jų tarpe buvo matyt Dr. 
Kaspeias. Dr. Pašakarnis, 
adv. Cunys, adv. Bagočius, 
I)r. Užkurys riš Lawrence>. 
p-n ios Michelsonienė ir Ba- 
gočienė ir daugelis kitų.

Prieš ceremonijų užbaigi
mą komandieris Romanas 
įteikė bukietą gyvų gėlių bu
vusio komandierio žmonai 
p-niai Stankuvienei ir per-

Lankėsi “Vienybės” re
daktorius.

Pereitą sąvaitę South Bo
stone lankėsi Juozas Tyslia
va. dabartinis “Vienybės” 
redaktorius. Jis turėjo rei-

Padėkojęs j kalų pas SLA prezidentą 
ir susirinku- adv. Bagočių.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokiu plaukų padarome 
PER.MANENT VVAVE su specia- 
lišku tani aliejum. Darbų garan- 
tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

LATVYS LAISNIUOTAS 
KARPENTERIS.

Statom naajaa ir 
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas. 
Padarom reika

lingus planus pataisymams. Klauski-

Pereitą sąvaitę automobi
lių nelaimėse Massachusetts 
valstijoj buvo užmušta 15 
žmonių.

mą.

Bostono gyventojai per 
rinkimus pasisakė už saliu- SK
nų palaikymą 4 balsais prieš
vieną.

LIETUVIS MEDICINOS DAKTARAS

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

392 BROADVVAY SOUTH BOSTONE
TeL ŠOU 1320 

-fc

Matyt geriausia vakarais.
J. J. KIRSIS 

32 Hawthorne Ave., 
ARLINGTON, MASS.

Tel. ARL 5537-J

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Ii

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVE,

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

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėtu

249 BR0ADWAY, 
South Bostone.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akiy, VMariy Ligą, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatu.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADUAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningraia.

Specialistas Vyrišką ir Moteriikg 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valaadoa: nuo 16 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4. nuo 7 ild 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Comm«nwealtb 487a

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tei. DEDkam 1636

Tel. TRObridge 9466

Dr. Suoan 
Glodieneo-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: M k TA

678 MaMachoMtte Avfe,
(PRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY 8QUARB,
BOSTON. Tekf. Lafayetts 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ.
VaL nuo 9 ryt. ild 7 vak.___
Nedėliom, nuo 16 ryto fld L

“1
TeL ŠOU

DAKTARAS

J. L Pasakomis 
onouEnasrss

Ofiso
Nm 9 ryto Hd 7

Jeigu Jus Paprašote “Eliaus” 
Tai Tiek Jus ir Gaunate

Jeigu Jus Norite
“ELIAUS kurs yrą I 

REIKALAUKITE

pickwick

Nm 9 ryto iU 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers >

Perkraustom 
iia pat ir i to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOUth Boston 4618

MOTOR SERVICE
SOUth

18 KRANO
PARODYK f TĄ KRANĄ

BONKOMIS
12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

ItS.lm.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigios. ------- ■ • ■

HydraaHe Bruksią,

TAIPGI TAISOME AUTOMOM. 
UUS IR TROKUS VISOKIŲ 

MIHRBTSCIŲ.
Peter Treėiokaa Ir 
Jw Ki

Ir
1 HAMUNSnOR

‘ A »e r Z




