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Anglija Perka Ka
nadoj Maistą.

Iš Ottawos pranešama, 
kad Anglija užpirkusi Ka
nadoj maisto už $63,300,-

KIFI liz v • v. . >t v j. ; OOtK Už tą sumą ji gausianti 
Sr“’ IVokiecun Nuskandi- 112,000.000 svarų sūrių, 

Isriiin apie 160,000.000 bušelių
Tr.«iko»edij. įvyko Ame- dlita^’lSS šiln^ tŠ 

' riko. pakrašty. iri tiek kviečių atsargoj, kad 
$17,000,000,00a i Įš Tampico uosto (Mek-gali išmaitinti Angliją per 3 

VVashingtono žiniomis, sikoj) pereitą sąvaitę iš- metus. Jungtinėse Valstijo-

V1ENA ANGLIJA 
DŽIA $20,000,000,000.

Orlaivių Gamyboj 
Kilo Streikas.

Darbininkai reikalauja $30 
algos per sąvaitę. 

Gauna tik $19.
Downey, Cal. — Pereitą

'sąvaitę CIO unija čia pa-

šešios didžiosios pasaulio 
valstybės dabartiniu laiku 
išleidžia karo reikalams ne
mažiau kaip 50 bilijonų do
lerių per metus. Vienai tik 
Anglijai karas dabar kai
nuoja apie $20,000.000,000 
per metus. Tai beveik tokia 
suma. kokią prieš karą už
dirbdavo per metus visi 
47,000,000 Anglijos gyven
tojų.

Taigi, palyginus su Angli
jos išlaidomis. Amerikos 
karo išlaidos iki šiol buvu
sios tiktai žaislas, ypač jeigu 
paimti dėmesin tą faktą, 
kad Amerika turi beveik 
trissyk daugiau gyventojų 
negu Anglija.

Musų kaimynė Kanada, 
kuri turi apie 11,000,000 gy
ventojų, šįmet yra paskyru
si karo reikalams 810 mi
lionų dolerių.

Sekančiais metais ir Jung
tinių Valstijų išlaidos gink* 
luotei smarkiai pašoks, nes 
šių metų Kongresas yra pa
skyręs krašto apsaugos rei
kalams net $17,000.000,000. 
Tai yra milžiniška suma, 
bet visgi ji da nebus šiam 
kraštui tokia sunki, kaip 
Anglijoj, nes Amerikos gy
ventojų pajamos šįmet siek
siančios $75,000,000,000.

Sovietų Rusijoj ginklavi
mosi reikalams šįmet paskir
ta bilionai rublių, bet ka
da bolševikų rublis yra nu
smukęs, tai Amerikos pini
gais jų karo išlaidos skaito
mos apie $2.850,000,000. 
Amerikai tokia suma ne
daug tereikštų, bet Rusijai 
ji yra labai sunjci, nes visa 
Stalino imperija šįmet turės 
vos tik apie $7,000,000,000 
pajamų. Taigi Rusija išlei
džia karo tikslams kone pu
sę visų savo pajamų. Ne
nuostabu. kad jos žmonės 
neturi batų.

Negeriau išrodo reikalai 
ir fašistiškoj Italijoj. Imant 
Amerikos pinigais. Italija 
šįmet turės tik apie $5,000,- 
000,000 pajamų, iš kurių 
i ių karo reikalams paskirta 
jau $2.000,000.000.

Vokietija savo karo išlai
dų viešai neskelbia. Kokie 
metai prieš dabartinį karą 
rašytojai neoficialiai ap
skaičiavo. kad Hitleris imąs 
savo karo mašinai apie pusę 
visų valstybės pajamų, o tų 
]>ajamų tuomet buvo apie 
75,000,000.000 markių, kas 
Amerikos pinigais reiškia 
apie 30,000,000,000 dolerių. 
Taigi išeitų, kad da prieš 
dabartinį karą Vokietija lei
do ginklams po 15 bilionų 
dolerių per metus.

Tai tiek išleidžiama tik 
ginklų gamybai ir armijų 
užlaikymui. O kiek per ka
la sunaikinama turto, kiek 
išžudoma žmonių, tai to ir 
ajiskaičiuoti negalima.

plaukė 4 vokiečių laivai, ku- se sandėliai taipgi lūžta 
pinai prikrauti lašinių, ka- maistu. Demokratinės vals- 
vos, cukraus, binzų ir kito- tybės gerai šituo žvilgsniu 
kių maisto medžiagų. Už apsirūpino. Žmonės badauja 
300 mylių nuo Amerikos tik tenai, kur diktatoriai val- 
pakraščio jų laukė Vokieti-į do. kaip Vokietijoj, Rusijoj, 
jos karo laivas, kuris butų Italijoj, Ispanijoj.
juos pasitikęs ir nulydėjęs --------;------
kur reikia. Bet vos tik išėję i jVugfcoilrflflZa JūU 
iš Meksikos uosto vokiečiai Y/19? f nirni 
pastebėjo kelis svetimus ka- . MUVUl.
ro laivus. Vokiečiai tuoj įsi- Fašistai neteko 261 laivo, o 
vaizdavo, kad čia jų laukia aliantai prarado 762 laivu, 
anglai, ir nusigandę apsisu- Anglijos jūrių žinybos 
ko ir smuko atgal į Meksiką, pirmasis lordas Alexander 
Trys jų pabėgo, o ketvirtas, pranešė parlamentui, kad 
kuris buvo netaip greitas, per pirmutinį karo metą iš 
buvo uždegtas ir nuskendo, abiejų pusių buvo sunaikin- 
Jo įgula susėdo į valtis ir ta 1023 laivai. Priešo nuo- 
vėliau buvo išgelbėta Mek- Stoliai buvę daug mažesni, 
sikos laivų. nes per 12 mėnesių vokie-

--------------- čiai ir italai neteko tik 261
DIES SUČIUPO HITLE- laivo, kai tuo tarpų Anglija, 

RIO ŠNIPĄ. , jog aliantai ir neitraliosios
Chicagoj ir New Yorke kre- valstybės prarado iš viso 
čiami “penktakojų” lizdai. 762 laivu.

Kongresmano Dieso ko-^o Ju tais 7<K laivais žuAfc 
miteto agentai šia sąvaitę ^27 jurininkai m keleiviai, 
pradėjo krėsti Hitlerio na- į5’.635™°nesb«voisgelbe- 
cių ir Mussolinio fašistų liz- J1 ?r P^imta ne"
dus. Tuo tarpu kratos daro- }aisven; į ?62 laivų, Ang
inos tik New Yorke ir Chica- bAa laivų, r°S
goj, bet vėliau bus ir kituose ab?atal. ° neltrabos
miestuose. Los Angeles mie-

< ITALAI BĖGA 
NUO GRAIKŲ.

Mūsiškių komunistų užuo
jauta-fašistams nieko 

negelbsti.
Nors mūsiškių komunistų

laikraščiai labai simpatizuo- ___s ___ __________
ja Mussolinio fašistams, ku- skelbė’ streiką Vultee orlai
de užpuolė niekuo nekaltą vių dirbtuvėj, kur dirba 3,- 
Graikiją, tačiau tos jų sim-‘ooo darbininkų. Unija rei- 
patijos nieko negelbsti.Skalauja išlavintiems mecha- 
Graikai lupa Italijos fašis- nikams nemažiau kaip $30 
tams kailį geriau da negu fi- algos per sąvaitę. Iki šiol 
nai lupo Rusijos raudonar- kompanija mokėjo jiems tik 
miečiams. ' po $19 ir po $20.

Pereitą sąvaitę komunis- į Kompanija kaltina darbi- 
tų ‘‘Vilnis” rašė, kad italai ninkus, kad jie trukdo šalies 
jau “sumušė graikus prie apsigynimo darbą. Bet unija 
Koritzos.” Ištikrujų gi yra atšauna, kad jeigu darbinin- 
visai priešingai. Graikams kai trukdo reikalaudami sau 
pradėjus supti Koritzą, ita- j žmoniškesnio atlyginimo,
lai leidos: bėgti. Kadangi tai kompanija taip pat truk- 
kelias atgal jau perkirstas,-do tą darbą atsisakydama 
tai Mussolinio fašistai iš Ko- • mokėti darbininkams pra- 
į itzos bėga Jugoslavijon,' gyvenimo algą. 
kur jugoslavai atima iš jų i Kompanija nori. kad dar- 
ginklus ir ima nelaisvėn. j bininkai aukotųsi patriotiz- 

Koritza yra Albanijoj, mui- Bet P Pati aukotis ne- 
apie 10 myliį nuo Graikijos nori. Ji dabar turi $80,000,.-
sienos. Italai čia buvo įsitoi- vertHu^&X 18 ku‘ 
sę savo armijai papėdę turės $12.000,000 gryno 
Graikijos užpuolimui. Čia P?ln°- Jeigu ji daro milioni- 
jie buvo suvežę daugybę nius pelnus, tai kodėl darbi- 
ginklų. amunicijos, maisto ir ninkai turėtų dirbti už dy- 
kitokios karo medžiagos. Ir M-

dienomis

Amerikos D. Federacįja Sutin
ka Taikytis su CIO.

valstybės—253.
ste tapo sučiuptas profesio- MUSSOLINIS SKUNDŽIA- 
nališkas Hitlerio žvalgybos si, KAD GRAIKAI 
šnipas Fassbender,, kurs čia “GUDRUS.”
dangstydavosi „slapyvardžiu sąvaitę Mussolinis pa-
Henry Smith. Jis jau pi i- per radjja prakalbą,

sipazino tarnaująs slaptai aigkindamas? kodėl jo fašis- 
Vokietijos policijai (Gesta-: tamg Graiięįjoj nelabai seka-
P°? }s P^a" si. Esą. “graikai labai gud-
dzių jis šnipinėjo jai Ispani- jr klastingi,” o anglai
joj, paskui Belgijoj ° da- «didžiau5 melagiti. ’
bar atvyko Amerikon. Di s,j«e paskelbę, kad jų or- 
Pak(?’ kad sitas snipas jau iaįvjaj sunaikinę pusę Itali- 

jos laivyno, iii' ištiktųjų

is cia pirmomis 
Mussolinio juodmarškiniai 
buvo jau įsiveržę Graikijon.

kusius nugrūdo atgal į Ko
ritzą ir šitoj tvirtovėj juos 
apsupo. Sakoma, kad Kori- 
tzoj italai turėjo 130 tankų, 
kuriuos graikai stengiasi pa 
imti i savo rankas.

Už Ką Buvo Nušau
tas Vincas Repšys?

'Detroito lietuvis saliuninin- 
kas buvo rasta* negyvas 

savo namuose.
Šiomis dienomis Detroite 

buvo nušautas Vincas Rep
šys, 54 metų amžiaus saliu- 

Jo žmona parėjonininkas.
Italai buvo suorganizavę' namo 10 valandą iš ryto ir

motorizuotą diviziją ir mė
gino paliuosuoti apsuptą Ko
ritzą. Bet graikų artilerija ir 
anglų orlaiviai visą šitą ita
lų diviziją sudaužė į skutus.

rado savo vyrą negyvą. į jo 
kūną buvo suvaryti 4 revol
verio šūviai. Jo žmona Ona 
yra daug už jį jaunesnė, vos 
tik 27 metų amžiaus, ir su

Šį panedėlį telegramos sakė., vienu vyru jau persiskyrus 3 
kad graikai jau pasiekė Ko- metai atgal. Policija ją su-
ritzos vaitus.

Bet visa tai yra tik karo 
pradžia. Einant karui toliau, 
graikams gali pritrukti jėgų, 
nes jų tauta turi tik 7,000.

ėmė išklausinėti. Pirmutinis 
jos vyras, Leonas Vengras, 
taipgi suimtas. Suimti ir keli 
kiti asmenys. Bet ar jie turi 
ką nors bendra su Repšio

M iems paVyko "tE
3 karo laivus. Bet jis, Mus- ‘ 

aiški penktoji kolona, ®a“jsojinis> vistiek karą laimė-
siąs. Karas su Graikija galįsr f,reCvnt v užsitęsė kokius metus ir

lizdus N eu Yoike ir Chica- daUgjau sprandas jai
JSmn!V®tiek bus^S nusuktas. An-

m’rJčvt.1? ghja “Y* busianti sunaikin-
kalbom i rašytų, kuriuos da- “Jeigu aš sykį ką prade- 
bar valdžios vertėjai verčia . .. ? manes niekas ne-
anglų kalbon. Tikimasi, kad sui’a;kvs na«akė iirai Bet iš jų paaiškės daugiau Xs.\ PasaKe jisai Ket 
smulkmenų apie šnipų veik-
lą Amerikoje.

Naciai Statysią Fab
rikus Rusijoj.
ipl 
aa

smulkmenų apie šnipų jau jr j Kailį pusėtinai įpylė.

FRANCUZŲ VALDŽIA 
NEPRIPAŽĮSTA SO- 

[ LIETUVOS.VIETŲ
. . Iš Francuzijos praneša-

Diplomatims Londono ma, kad francuzų paštai lig- 
“Sunday Times korespon- šiol nepriima laiškų ir tele- 
dentas praneša, kad Hitlerio gramų Lietuvon, su pažy- 
naciai ruošiasi statyti Rusi- mėjimu “URSS” (Sonetų 
joj fabrikus orlaiviams ir Socialistinių Respublikų Są- 
submannams statyti. Vo- junga). Francuzijos paš- 
kietijoje šitą pramonę jiems tams ligšioi tebeegzistuoja 
nuolatos aido Anglijos or- hr Lietuva, be jokių sovieti- 
laiviai, o Rusijoj jie negalė- nių priedų.
tų naciškų dirbtuvių pasiek- --------------
tt Ir korespondentas pridu- SVEICARUOJ NUTEISTI 
ria, kad Maskvos bolševikai • “PENKTAKOJAI.” 
gana prielankiai į šitą nacių Pereitą subatą Šveicarijos 
sumanymą žiuri. ; kariuomenės teismas nutei-
raurnBNlini lanvra * •“•ėjimą” iki gyvos gal- 

vos 9 svetimų valstybių a- 
ŽEMŽS DREBĖJIMAS, gontus už kėsinimąsi suga- 
Pereitą nedėldienį Los dinti Šveicarijos orlaivius.

Angeles apylinkėj dukart Be to. iie buvo susekti trans-
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas.

portuojant ir slepiant sprog
stamąją medžiagą.

000 žmonių, kuomet ’ italų nužudymu, rašant šių žinių 
vri ania aonno ooo *< nebuvo paaiškėję. Ir

bendrai nebuvo aišku, ko
kiais tikslais Repšys buvo 
nušautas.

Šitą žinią mums prisiuntė

JAPANAI NORI TAIKY
TIS SU KINIJA?

Pereitą sąvaitę japonai iš- “Keleivio” skaitytojas iš E. 
traukė iš dviejų Kinijos pro- Rockwood, Mich.
vincijų sfevo armijas ir pah- '_______
ko tų provincijų sostines ki- TANKAI BANDOMI 
niečiams. Gi šią sąvaitę pą- “GYVA UGNIMI ” 
sklido žinių, kad japonai Kentuckv v , tiio/ 
jau nori baigti karą Kinijoj i . , ntacky valstijos ma 
ir siūlo kiniečių vadui Čiang aievruošė šią sąvaitę nau- 
Kai-šekui pradėt taikos d^-^menkos armijos tan-
rybas. Jeigu jis šito pasiuly-J ^a!1buv,°. 
mo nepriimsiąs, tai japonai įkulkasyBMlz u ugnimi, kad 
pripažinsią gSerolą Wang^^g
Ching-wei, Kinijos “Palec- t,kros , tU,^ ba,n -V
ki” o generolą čiamr Kai- muose dalyvavo 70 tankų ir£ką °g:pSią Kinyi 300 S"’
“maištininku” ir vesią prieš l Jjams kelias buvo uždengtas
jį kara toliau. ^.mals

. - . . kliūčių. Jie perejo per durnų
Į tuos . pasiūlymus gen. U2dangą ir sutriuškino visas 

Čiang Kai-sekas atsake, kad kijutis ant kelio. Tuomet 
Kinija esanti pasiryžus ka- juog pradėjo pliekti 300 
^auti da trejis metus, jeigu, fcuikasvaidžių, bet tankai
rUiu jPlei, V*1. ! pravažiavo pro juos nepa-
kalbėsianti tik tada. kai visi Kiekviena kulipka at-
japcnai bus iš Kinijos išvyti ^oko nuo jy kajp kimiai nuo 
laukan. . sienos.

SUMAŽĖJO GAZOLINO i 
ATSARGA

Laikraščiai praneša, kad i 
dabartiniu laiku Jungtinėse; 
Valstijose esą atsargoje; 
80,000,000 bačkų gazolino 
Sąvaitė prieš tai buvo 900.- 
000 bačkų daugiau.

NUŠAUTAS MAINE’O
BULVIŲ ‘KARALIUS.”
Pereitą nedėldienį Mai- 

ne’o valstijos gilioje užkly
dusi kulipka užmušė Rayą 
D. Hevves’ą, plačiai žinomą 
bulvių augintoją Aroostoo. 
ko kauntėj.

PREZIDENTAS ROOSE
VELTAS REIKALAUJA 

UNUŲ VIENYBES.

Amerikos Darbo Federacija 
sutinka taikytis su CIO 

“maistininkai*.*’
šią sąvaitę Jungtinėse 

Valstijose įvyko dviejų di
džiųjų darbininkų organiza
cijų suvažiavimai. Atlantic 
Cityje susirinko CIO kon
vencija, o New Orleans mie
ste—Amerikos Darbo Fede
racijos seimas.

Visuomenė daugiausia 
laukė CIO konvencijos, nes 
visiems buvo įdomu išgirsti 
ką pasakys šitos organizaci
jos “bosas,” John L. Lewis. 
Mat, per prezidento rinki
mus jisai išėjo už Wall 
Streeto piniguočių kandida
tą VVillkį ir viešai per radiją 
pareiškė rezignuosiąs iš CIO 
vadovybės, jeigu Willkis ne
bus išrinktas. Taigi visiems 
buvo įdomu matyt, ar Lewis 
išpildys savo žodį. ar ne. Iš
pildė. Bet, matyt, nelengva 
tai buvo jam padaryti, nes 
atsistojęs kalbėti jis apsi
verkė. Už kelių dienų aš iš 
CIO prezidento pareigų jau 
pasitrauksiu, tarė jis lėtais 
žodžiais, ašaroms riedant 
per jo skraostus. Bet aš pra
šau, kad mano įpėdinį jus 
remtumet taip pat kaip ir 
mane.

Levviso šalininkai įtaisė 
didelę ovaciją ir pradėjo 
šaukti: “We want Lewis! 
We vvant Lewis!”

Tačiau siuvėjų ir audėjų 
delegatai, kurių unijos rė
mė prezidento Roosevelto 
kandidatūrą, šitose ovacijo
se nedalyvavo. Jie ramiai 
sėdėjo savo vietose, kuomet

Švedų Užuojauta Pa
vergtai Lietuvai.
Iš Stockholmo gauta ži

nių, kad spalių 13 d. buvo 
matinis švedų-baltų studen
tų draugijos susirinkimas, 
šiame susirinkime švedų 
studentai, ypač tie. kurie yra 
studijavę arba lankęsi Ne
priklausomoj Lietuvoj, pa
reiškė daug nuoširdžios sim
patijos lietuvių tautai, pate
kusiai į rusų bolševikų oku
paciją. Lietuvis etnologas 
J. Lingis, skaitęs paskaitas 
apie lietuvių etnologiją 
Stockholmo universitete, 
plačiai apibudino paskuti
niųjų laikų skaudžius įvy
kius Lietuvoje. Jo praneši
mas buvo išklausytas su di
deliu susidomėjimu ir susi
laukė audringo pritarimo.

Kitą dieną, spalių 14 d., 
buvo sušauktas švedų etno
logijos mokslininkų draugi
jos susirinkimas, pašvęstas 
Pabaltijo tautoms. Apie lie
tuvių tautos padėtį, ypač 
apie mokslinio darbo sąly
gas ir lietuvių mokslininkų 
likimą sovietų okupacijoje, 
pranešimą padarė p. J. Lin
gis, kuris yra minėtos moks
lininkų draugijos naiys. Bu
vo padalyti pranešimai taip 
pat apie latvius ir estus, šios 
draugijos pirmininkas yra 
žymus švedų mokslininkas 
ir lietuvių bičiulis prof. 
Krvkser.

komunistai sustoję ant kė
džių rėkė už Lewisą, kuris 
rėmė Willkį.

CIO konvencijoj tuoj su
sidarė vyraujanti nuomonė, 
kad Lewiso vietą užimsiąs 
Phillip Murray, vienas da
bartinių CIO vice-preziden- 
tų. Delegatai, rodos, visi yra 
jam palankus; bet jis sakosi 
nelabai norįs paveldėti or
ganizaciją. kurios viduje 
komunistai kelia suirutę ir 
kuri jau suskilo dėl prezi
dento rinkimų.

Sidney Hillman, kitas 
CIO vice-prezidentas ir 
Amalgamated Clothing 
Workers of America pirmi
ninkas, atsivežė savo orga
nizacijos rezoliuciją, kuri 
reikalauja, kad naciai, ko
munistai ir fašistai butų pa
šalinti iš visų apmokamų 
CIO viršininkų vietų. Jis 
reikalausiąs, kad CIO šitą 
rezoliuciją užgirtų.

Dabar palikime CIO kon
venciją. o dirstelėkim į A- 
merikos Darbo Federacijos 
seimą New Orleans mieste..

Atidarydamas savo suva
žiavimą, Federacijos prezi
dentas Green painformavo 
delegatus, kad prezidentas 
Rooseveitas reikalaująs dar
bininkų vienybės. Jis norįs, 
kad šita kova. kuri tęsiasi 
tarp CIO ir AFD jau penke- 
į is metus, butų galų gale už
baigta, nes naudos iš jos nie
kam nėra. o žalos yra daug, 
ypač unijoms.

Paaiškinęs Roosevelto pa
geidavimą, Green pareiškė 
mielu noru sutinkąs su CIO 
atstovais tartis ir taikytis, 
jei tik to norės CIO “maišti
ninkai.”

Greeno išdėstytas planas 
vienybei yra toks: Amerikos 
Darbo Federacija priims at
gal visas unijas, kurios prieš 
5 metus iš jos pasitraukė ir 
sudarė CIO. O ką daryti su 
naujai įsteigtomis CIO uni
jomis, tai tegul nusprendžia 
šitų dviejų grupių išrinkti 
atstovai. Tie atstovai suda
rys aukščiausį tribunolą, ku- 
rio sprendimas bus galuti
nis.

Kiti AFD lyderiai tačiau 
abejoja, ar galima bus priei
ti prie vienybės, kol John 
Lewis nebu« visai pašalintas 
iš darbininkų organizacijų 
tarpo. Jeigu jis ir rezignuos 
dabar iš CIO vadovybės, tai 
jis dar pasiliks angliakasių 
unijos prezidentu, o šita uni
ja yra svarbus veiksnys. Jei
gu ji neprisidės prie Ameri
kos Darbo Federacijos, tai 
darbininku vienybė nebus 
pilna. Todėl norint įvykinti 
pilną Ameriko* uniįu vieny
bę, John Lewis turi būt pa
šalintas netik iš Kongn'so 
Industrinei Organizacijai 
(CIO), bet ir iš angliakashi 
unijos.

LENKAI ESĄ GERIAUSI 
LAKŪNAI.

Anglai sako, kad lenkai 
esą geriausi lakūnai. Dabar
tiniu laiku apie 100 lenkų su 
savo orlaiviais padeda ang
lams kovoti prieš vokiečius. 
Jie jau turėjo daug patyli
mo Lenkijoj, o Anglijoj da 
daugiau išsimiklino.

J
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LIETUVIŠKA BULVĖ NU- Bet*štai paprastas Lietu-1 a . a  •• I • a • I •*! II 1 • a?*Astras Amerikos Lietuvio Laiškas iš Vokietįjos
ciuje, Urniežių kaime, nune
šė nuskribęs agns-T nio istai- 

ąjungą buvo pasklei- gen bulvę, kuri p ie liudyto- 
Prezidentas sta “sensacinga” žinia, kad jų buvo pasverta ir nusta'y-.

’ ' :
 i/ ANGLIJA. RUSIJA IR 

LIETUVA.
Pereitą sąvaitę būrys 

Maskvos bolševikų nuvyko 
Berlynan dar syki pasibu
čiuoti su hitlerininkais, h į 
bučiavosi labai nuoširdžiai.! 
Hitleris net sutiko atiduoti 
Stalinui visą “Grossraumą’’
< didžiuosius plotus) Rytuo
se. tik Europą pasiliko sau. \

Visa tai parodo, kad Ru
sijos bolševikai jau galuti

nepriklausomy I
Reikia tikėtis, kad šito savo 
nusistatymo jisai nepakeis. 
Todėl, jeigu ateityje kada nors 
anglams vėl pradėtų imti pa
gunda maldinti Rusijos impe
rializmą Lietuvos sąskaitom 
tai bus kas Lietuva užtaria.”

priežiūroje, išaugusi 
sverianti 1.020 gramų, 
kia. virš kilogramo. Tą 
paprastą” žinią atspausdino 
ir “Tarvbu Lietuva.

Salto, L. Girą itikžs pa- jnei ko galima laukti. Ar ga-, vos yra ypatingai liūdnos, 
karti pirmutini. y jgivaizduoti tokį “vadą.” Į Ąš negaliu patvirtinti jų 

kuris bijojo aplankyt atgau-' tikrumo, bet tie asmenys,
De<" X t, Vilnių, manydamas, kad ,kur.le m:in Paikojo, tebe.

tenai vis dar perdaug pa- • jau vigiems yra žinoma, kad
visus 

metodus.

Dėkoju tau už ilgą ir įdo-
buivė vo ūkininką? be jokių in-mų laišką, kini tiktai vakar vojinga.” Arba koks ^muo “loniZTiai^vartn^

rei«^ sI^ktų ir stachanoyiskų me-gavau. Aš jokiu budu nesiti-1 verstų radiją ir laikraščius aar«innsin«

jos saulės!

Matyt. Anglija nori nuga. 
_____ Hitleri jo paties mėto

mu sufašistėjo ir galutinai dais. Hitleris gauna sau sėb-
iškinkė i Romos-Berlvno priimdamas. juos savo 

* partneriais plėsti silpnesnes 
Anglija dabar paskelbė Į.'tautas. Gi Anglija mėgina 

domiu smulkmenų, parodv-; tao:? zebrus iš jo atkaibmti. 
dama kaip ji stengėsi raudo- Vydamosi pnsiplestą jų 
nuosius Maskvos despotus *robi pnpazmu. jeigu tik
atkalbinti nuo tos negarbin- raugiau jie nep.esikaus. 
go? fašistų kompanijos. Pa- Bet tokiomis priemonė- 
i’.odo, kad nuo 1939 metų mis banditų nereformuosi. 

• ugpiučio mėnesio, kai Sta- Jeigu nėra spėkos, kuri ga
linas padarė su Hitleriu są- lėtų juos suvaldyti, tai jie 
mokslą sunaikinti Lenkiją ii siaus tol, kol prieis prie to. 
pavergti Pabalčio valstybes, kad jau nebegalės pasidaly- 
Londono diplomatai Mask- ti grobiu. Tuomet jie pradės 
voje vis stengėsi pagerinti skersti vieni kitus. Taip bal
am ikius tarp Anglijos ir giasi visų gengsterių karije- 

F-siios. šių metų spalių 22 ra. Baisu tik tas. kad šito- 
dieną Anglijos pasiuntinys kiam atvėjy musų Lietuva 
Crisp Maskvoje pasiūlė net bus sumaišyta su žeme.
ti i jų punktų garantiją Rusi- —i---------------
jos naudai, kad tik ji netal- UŽDARĖ NEPRIKLAUSO

MYBĖS GYNĖJU SĄ
JUNGĄ.

Lietuvos bolševikai naiki- 
kas tik primena 

lietuviui laisvę ir nepriklau-

Jeigu ji butą jūsų 
mergaitė...

kininkautų Berlyno-Romos 
fašistams. Anglija garanta
vusi Stalinui štai ka:*

1. Nedalyvauti jokiame . , 
užpuolime ant Sovietų Ru-
ei oc.

banku plėšiko Stalino pros^vL^iOaigUb. L-t ”
3. Pripažinti de facto Lie- Pe£;uč 

tuvos. Latvijos 
{■rie Sovietų Rusijos pnjun. 
girna. . - .
- Į šitą pasiūlymą tačiau iU,’g,0S Priėjo »e «msu
Maskva nedavusi nei atsa- ■ , ..... ...
kvmo Anglijos vyriausybei darni uz Lietuvos nepriklau. 
Vietoj duoti Anglijai atsa- som-vb« buvo suzelstl- 
kymą. kaip to reikalauja Uždarę invalidų sąjungą 
priimta tarptautinėj diplo- bolševikai dabar skelbia, 
matiioj praktika ir manda- kad buvę tos sąjungos na- 
gumas. storžievis Stalinas riai nevažinėtų Kaunan pa- 
nusiuntė Molotovą ir apie šalpos sau jieškoti, nes jų 
tuziną kitų bolševikų i Ber- reikalų čia niekas nesvarsty- 
lyr.ą sustiprinti savo bičių- sias ir jiems negrąžinsiąs 
lystę su Hitleriu. nei kelionės, nei pragyveni-

Taigi Stalino politika da- mo išlaidų.
bar bus jau aiški. visiems. Pirma invalidų šelpimu 
Bijodamas kad Hitleris ne- rūpinosi jų sąjunga. Taigi 
nuluptų jam kailio, jis įkin- bolševikai dabar keršija in
kš Rusiją i fasistiškos agre- validams. kam jie gynė Lie
si jos vežimą ir vergaus Ro- tuvos nepriklausomybę.
mos-Berlyno despotams iki ------------- ,____
jie galų gale vistiek jam kai
li numaus.

Bet dabar prieš mus kite 
klausimas, kaip žiūrėti i An
glijos politiką? Ar galima, Bankų “ekspertas” Stalinas 
pavyzdžiui, pateisinti Angli- paaigltmžė Lietuvos auksą, 
’o pasisiūlymą pripažinti Nepriklausomosios Lietu- 
I' riai Pabalčio valstybių vos valstybės Įstaigų litoi- 
užgriebimą? dacija eina nepaliaujamai

šituo klausimu kalba ir toliau. Sovietų Lietuvos ko- 
‘ Nau neneš.” Jų nuomonė misarų tarybos nutarimu, 
tokia: Lietuvos Bankas spalių 10

• Visi žino. kad Anglija pa- dieną likviduotas ir pa
taikauja bolševikams ne iš ge
ro. Bet iau laikas jai suprast, - .
kad tokia politika ii tiktai pati Taip pat likviduoti visi Lie- 
au kenkia. Ka ii laimėjo, glos- tuvos Banko skyriai provm- 

tvdama Mussolini ligi pat tos cijoje, kurie irgi paversti 
valandos, kada jisai atvirai sovietų banko kontoromis, 
stojo Į kara ‘ašies’ pusėje ir Kaip žinoma, Lietuvos 
•Smeigė peili Į nugarą savo Bankas turėjo Nepriklauso- 
kaimynui'? Nelaimėjo nieko, moję Lietuvoje pinigų leidi- 
tik davė progą .iuodmarški- mo teisę. Likvidavus Lietu
viams per pirmuosius 8 mėne- vos Banką, netrukus turės 
sius karo padidinti savo mais- buti likviduoti ir Lietuvos 
to ir aliejaus atsargas, taip pinigai—litai. Tokiu budu 
kad dabar Mussolinis gali da- šimtai tūkstančių Lietuvos 
ryti keblumu anglams Afriko- gyventojų, taupusių centą 
e. Viduržemio juroje ir Bal- prje cento il‘ litą prie lito, 

kariuose. neteks ir savo kruvinai už-
"Jeigu pernai metais, kai tik dirbtų SUtaUpų. nes Sovietų 

pasidėjo karas. Anglija ir pinigai — červoncai ir rub- 
! rancuzija butų griežtai iw- liai—neturi jokios tarptau- 
stačiusios italams klausimą: tinėc vertės.
•Su mumi:—ar prieš mus?’— Lietuvos litai buvo ga- 
įr putų pritaikiusios jiems ati- rantuoti auksu ir svetimų 
tinkamas taikos arba karo valstybių tvirta valiuta, kaip 
priemones, tai padėtis pietų kaip Anglijos svarais ir A- 
Europoje šiandien butų visai merikos doleriais. Tą auk- 
kitokia. Gal but. ir Francuziją są ir svetimą valiutą, žino- 
nebutų galutinai susmukusi, ma, pasiglemžė Stalinas, ku- 

“Anglijos valdžiai turėtų ris išmoko to “amato” dar 
sustiprinti nugarkaulį Jungti- Kaukaze bankus plėšdamas.

. Dabar jie “likvidavo” ir
A Nepriklausomvbės Karo In-isiios prnun. v j o • * t» • .validų Sąjungą. Prie tos są

jungos prigulėjo tie musų 
liaudies sūnūs, kurie kovo-

ra tain bloaas net žvmiai /P**13.“03 tolimgys- KkbonS (13
£.Ss Si^7avX’ aTS:^ «* •Vi“**
k'uin nute vinui ««činnui at ♦ , i • • • • i • kianto) kelijaumpiemenu-Kaip pats žinai, as čionai at- tuvos santykiai su visais kai- kai nA-tphėio ka^nėiimus

i vykau rugsėjo mėnesy ir mvnais vra puikus ir raudo- i- •• -vati rtiun narsčiau iui«kne «avn is pradžios jie pamanė, kadi tuojau paiasiau iaiskus savo nosios divizijos Lietuvoje oaf mėgino naslėnti ko-
numiski^ms ir draugams, pridavė Dauildoma ffaranti- ?• j §-i
Tau rkinr laiko nraSin ir Hk i J PdPuuolu4 klUS daiktUS. todėl Jie DKl-
Jau daug iaiko praėjo ir tik- ją, kad sakes nepriklauso- atkasinėti iki nrisi&sė 
tai siomis dienomis tegavau mvbė bus išlaikvta ” Vienu < atISa“J”®u ?Kl PpslKAseatsakymą iš namiškį Atro- Sfkotarpiu aT^irdau T kdi
do. kad susirašinėjimas su kius įimtus gandus kad bu- kuniĮ tarpe buvo keli 
-rojumi” pradeda nutrukti, vo pįdaįto tond^ B- ka™»raenes ura-

; nes šiuo tarpu tas tegalima pusti jj (kiek him out) iš J"“ ;. .. . s
su giminėmis, o visi tari is valdžios ir pastatyti stiprią
baimes jaučia genau tylėti,., valdžią, kuri nebijotų pavo- Rcdtu^niXY dauSS 
Teisingiau pasakius, is bai- jų ir neparduotų savo šalies *»£ S ,
mes nerašo nieko genau- nepriklausomybės taip pi- do kad He^abar Smoka 
nam draugu, apie Lietuvos giąl kaip jis norėjo. Man MuASk

dabartinę padėti. apleidžiant Lietuvą, ne iš k • «r -
Pria avęiooĮuit man B SJ—lupų t.kn skny y;a ir je ^vi.

■BS»rjs»a£:»«—«'Įftars

ikėjimų kada mes susitiksi- nuomenes, kun nors maža. . -r |mrie pabugo suimi- 
me Amerikoje. Kai aš už- bet buvo skaitoma viena is nėjimų ir kankinimų. Jeigu 

; klausiau jį apie ateities pla- fer iauslU. visame Pabalty. vfe. .Je £aktaj kuta pastatyti 
nūs, jis pasisakė, kad jis ti- apginklavimas beveik prfeš tuog jietuvius Ameri- 
kisi kaip nors pasidaryti jZk k«i- kurie vis dar prigaudi-
pragyvenimą; jam buvo pa- nėjami ir mulkinami rusiškų
siūlę darbą naujoj vietoj, kymu. vengt kiaujo pralie- agįntu> aš abejoju ar komu- 
bet jis nebuvo nei kiek en- Jim2 -n ^ „n, - PnimL nistai ‘ beturėtų bent vieną

Lietuvos Bankas 
Likviduotas.

skelbtas Sovietų Sąjungos 
valstvbinio banko kontora.

Ar jus neapsaugotumėt jos akių sugera šviesa m geriau matytį?
Daugumas musų vartojam gerą šviesą tik paprašius. 
Tikrenybėj, ji atneša linksmumą ir skaistumą musų 
namuose ilgais rudens vakarais. Bet atsiminkit, kad 
gera šviesa iš geros lempos duoda daugiau negu 
tiek: Gera šviesa prisideda prie apsaugos akių.
Nepalikit jūsų vaikų regėjimą tik laimei. Duokite 
jiems šviesos gausiai—ir tinkamą, nežvilgančią 
šviesą—tokią kokią gaunate iš I. E. S. lempų, kaip 
ta kur čia parodyta. Tai vienas iš geriausių pirkinių 
Amerikoj, centas už centą.
Užeikit šiandien !

GERESNĖ ŠVIESA 
GERAM MATYMUI 

I. E. S. lempa 
dabar tik už

ŠTAI GERIAUSIAS BUDAS TURĖTI 
užtektinai bulbv namėje

Jsij-ykit ši parankų NA
MUI APSVIEST BAKSĄ 
—jame yra dvi 40 watt, 
tris 00 watt, ir viena 100 
\vatt bulba—viskas 80c.

TGmatykit Jus EUISON 
KRAUTUVĖS langam* dėl SPECIALU’ PASIUI.YMV!

Edison Shops
ANO SLICTRICAL MAUKS

'soijpN

žmoneliai tegali mažiau nu- Jimą peraaug vienpusiu. mag . - vigRą ir prįeš 
gąstauti, bet ir jie negaU ^da‘buliau bu^gtde- kurie nėra jų plauko,
džiaugtis, ir visiems patarti- yra toks drąsus, kad butų
i na vien sau pasilaikyti pasi- .KalP generolas Vitkaus- nuodėmė ir bandvti gra-
į tikėjimą savimi. Man buvo žiuoju su jais apsieiti,
malonu išgirsti iš jo toki pa- " .isirvžimą, ir aš tikiu, kad jis žodžiu išguri naująją siste- As esu patikinęs, kad 

i yra vienas iš tu nepalaužia- gahma butų paskaity- kiekvienas smūgis tiems
!mų (tough tvpe), kuriušis Lietuvos judosni Nr. 1. vandalams (bolševikams) 
maras nepalies. Aš prašiau. Aurio numerio judosiu be yra .pasitamavunas civiliza- 
kad jis man parašytų čion. ?incM S31“?? butM Pa‘ «1“> ’F žmoniškumui. Ir ka
bei nei kiek nemžtebčiau, skabyti poetą Liudą Girą, da as sugrysm Amerikon, 
jeigu iš jo neišgirsčiau, nes kuris perejo visas parsidavi- tai pimuciausis mano užda- 
Rusijoj jie tokios “laisvės” ".bas. Jis pirmas b visos vinys bus^-naikinti tą piktą 
nežino... grupes pasitiko paleistus ka- su šaknimis. As juos mačiau

linius ir kada vartai atsida- savo akimis, pažinau ir. 
Aš stengsiuos susižinoti rė, jis apkabino patį pirmą galiu kiekvienam pasakyti, 

su visais tais lietuviais, ku- žydelį prieš visą minią. Po kas jie per vieni. Tai yra ap- 
rie yra čionai, atbėgę. Dar to viename susirinkime, ku- mokami Maskvos agentai, 
prieš kelias dienas nebuvo ris buvo transliuojamas per kurie ruošia dirvą panašiai 
taip sunku čionai pakliūti, radiją, jis išdrožė žydiškai invazijai ir Amerikoj... Z> 
todėl ir Yčienei su dviem kalbą" (ar gali ką nors pana-
dukterim pavyko pereiti ža- šaus įsivaizduoti) ir pasįsa- 
liają sieną. Šiomis dienomis kė jaučiąs, kad visi esą jam 
susitikau su V. Raulinaičiu, broliai, ypatingai jis turėjo 
kuris mėgins patekti Ame- simpatijų žydams, kurie, 
rikon. nes jis gimęs tenai, anot jo, iki tol buvo perse-

KEISTAS “SUSIPAŽINI
MAS” IR NEBŪTOS 

“KOVOS.”

‘Elta” praneša, kad į Vil-
iSusitikau ir su J. Deksniu. klojami (!!!). Nėra nei vie- nuJ atv.vko Sovietų Sąjun- 
i kuris t p. Amerikoj gimęs, no padoraus lietuvio, kuris f.cs. rasytojm. Lugovskis, 
i Juodu abu buvo Užsienių Į nesutiktų, kad Girą teks pa- Dolmatovskis ir Edelis. Ta 
i reikalų m-jos tarnyboj. Pas- ti pirmą pakarti, kai prasi- Pr?8a įvyko atvykusių rasy- 
kutinis lietuvis, kurį susiti-'dės valymas. Negali supras- R ir raudonosios, .armijos 
kau, buvo Kalvaitis, buvęs' ti, kaip žmogus gali taip že- kanų seimų susitikimo, va- 

■ Lietuvos konsulas Chicago- mai nupulti. Kaip žmogus kaias_- Sovietų raž^tojatmu
jje. Kalvaitis sakėsi ilgimė;; gali uarduoti savo savigarbą eiSįtaapS
ginsiąs kaip nors patekti jr ambicijas uz kažkokią talPe Renatą euerascių apie 
Amerikon. Itamvba valdžioj, žmogus.: Įla'Įdonosios aimijos konB

kurta skaitėsi inteligentu ir i '!į1’3'!? 193? “•
dar su mokslu, ypatingai jis, i. Kažkodėl sovietų 
kuris pretenduodavo j atgi- -'31 negalejo susipažinti su 
musios Lietuvos “poetų” ei- ?avo armijos viršininkais ir 
les. Geriausias bužas nuva- « Girnomis, .kada Jie. na 
lyti tą negarbę, kurią jis at-
nešė ant savo tautos, butų rf len.Ka pą tepeu, iwa 
išbraukti jo vardą iš visko, lsto.n-la nez.1.no 1?,u^ 
kas surišta su Lietuva ir lie- armiJ°?
tuvybe. Jis prisigyveno savo ViIijihus, nes ^enkų °kup»j^
reputacijos (vardo) kaip tai ^.UY° ^uo me}H 
mergvaikis, kurio motina 1au demoralizuoto,, jog
net nežinojo kas jo tėvas. Ir s^,etUS ,Slle 
ši gamtos nuodėmė yra taip' J°kio pasipi lepinimo, 
giliai įleidusi šaknis į io šei- Užuot rasę eilerašcius apy 
mos kraują, kad jo žmona nebutas raudonosios armi- 

veikliausia narė į-

Paskutinės žinios, kurias 
irdėjau apie tą “didvyrį” 
metoną, sako, kad jis pla- 

; navo vykti Amerikon ir jau 
1 buvo apleidęs Berlyną. Iš 
'tikrųjų labai liūdna, jei to- 
: kiam bailiui butų leista pa
tekti Amerikon, kada dide- 

; lis skaičius tikrai vertų as- 
' menų turi tokius sunkumus 
į ir turi nemažiau teisių ir ne- 
' mažiau verti už tą senį filo- 
i sofą, kuris turėjo savo gyve- 
■ nime puikiausius laikus, ka- 
i da visltas gerai klojosi, ta
čiau pirmas šoko bėgti, kai 
pasidarė truputį nesaugu. 

{Tuo laiku kai aš palikau 
^Lietuvą, visi jautėsi baisiai 
apvilti tokiu jo žygiu. Vietoj 
turėti stiprų vyrą. kuris butų 
tautos atsparumą būdavojęs 
ir džiaugęsis žmonių pasiti
kėjimu, šis senis daugiau rū
pinosi savo graikiškais ir si
jono reikalais, ir iš viso jam 
pavyko tiktai suorganizuoti 
stiprią policijos jėgą, su ku
rios pagalba jis galėjo išsi
laikyt prezidentu,bet negalė
jo suorganizuoti žmonių at
sparumo gręsiantiems pavo
jams. Mano nuomone, jo di
džiausia kaltė buvo palikti 
žmones tokiame stovy, kada 
jie nežinojo nei kas darosi

yra pati 
vairių žydiškų organizacijų, 
ir taip pat jo sūnūs, kuris 
yra kvailys visais atžvilgiais 
(a sap in all respects). kaip 
moksle taip ir privačiame 
gyvenime. Pats iį gerai pa
žinojai ir matei kaip per 
septynerius metus jis teuž- 
baigė vienerių metų kurną 
universitete, iki jį iš tenai iš
grūdo. Dabar ir šisai seka 
savo tėvo pėdomis, versda
ma* komunistų “poeziją” 
tokiu greičiu, jog atrodo lyg 
bijotų, kad ji gali pasenti.

Well, aš manau, kad aš 
perdaug gaišinu su ta žiurke 
(rat), todėl aš tęsiu toliau. 
Paskutinės žinios iš Lietu-

jos “kovas,” sovietų raito
jai geriau padarytų, jeigu 
butų apdainavę skandalui- 
gus pralaimėjimus kare su 
Suomija!

ORLAIVIO KATASTRO* 
FOJ ŽUVO 19 ŽMONIŲ.

Brazilijoj pereitą sąvaitę 
sudužo didelis keleivinis 
lėktuvas su 19 žmonių. Visi 
žuvo.

GRAIKIJA GAVO
980,000,00a

Londono žiniomis. Angli
ja paskolino Graikijai 20,- 
000,000 svarų sterlingų, kas 
Amerikos pinigais - 
$80,000,000.

raiškia

................. -
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Į Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS! Nauji Lakūnai Mokosi Teorijos

KAS NOKO NBVBIKIA 

TO NOSAS NEPKIKIA

LSS ir LDD kuopų pra* tijoje ir Italijoje, kur nėra 
kalbos. nei spaudos, nei žodžio lais-

r i icc io vės. O kur nėra piliečiamsLapkričio_ll buvo LSS 19 ,aigvės ten negalf but nei 
kuopos n LDD / ir 9 kuopų g^jaiizmo^ nors tūlos refor. 
benchos piakalbos Amen- k. b t vestos. Tokia 
kos Lietuvių Pilį^iv Khu- tvarka> dabar
^e- A ai pumos LSS u LDD Rusijoje, Vokietijoje, 
prakalbų maršruto prakal- -,/t !•_ ’
bos, kunoo prasidėjo Brook- vaK™
lyne ir pasibaigs gi-uodžio € kaoitalizm’as žmogu«
Montreale, Kanadoje. Broo- tokSi uKf^eturi Teito 
klyno prakalbose kalbėjo ij^bės Jfe^ra vak
“Naujos Gadynės” redakto-
nūs J V. Stiteonas ir “Kę- dau^au niekas
chelsonas iš Bostono. Je*«£ .^o ? Mjchel-

T „ Ox.. . .... sonas, “rusai tikrai butų no-
J. v . Stilsonas kalbėjo rėję pagelbėt Lietuvos žmo-l 

apie dabartinį Europos karų nėms nusikratyti Smetonos 
ir kokių pasekmių jis gali režimo, jie butų jį išviję ir i 
atnešti. Jis sako, kad šito leidę visoms partijoms su
karo gal butų išvengta, jei- šaukti seimų ir laisvai išsi- į 
gu Sovietų Rusija nebūtų rinkti savo valdžia. Bet ne-' 
padariusi su Vokietija su- taip buvo padaryta. Raudon- Į 
tarties pasidalyti Europa, armiečiai sumaršavo į Lietu- šito totalitarinių valstybių vą> atvykęs Stalino įgentas 
sąmokslo pasėkoj musų Lie- Dekanozovas panaikino vi- 
tuva ir visas Pabaltijos kras- politines partijas ir šu
tas pateko po raudonojo So- darė ‘liaudies frontų’ iš ko- 
vietų Rusijos imperializmo munistų. Išrinko iš komunis

tų ‘liaudies seimų’ žmonių’

Čia matome aviacijos teorijos pamoką Randolpho lauke, Tesąs valstijoj. Naujokams aiš
kinama, kaip reikia naudotis vėju pakilant aukštyn ir nusileidžiant žemėn. Įsidėmėkite 
braižini ant sienos ir instruktorių baltam kostiume, su “disc:pulka” rankoje.

i

KOMUNISTAI ATSISAKO GIEDOTI 
AMERIKOS IR LIETUVOS HIMNUS.

Hartford. Conn. didesnės gėdos niekas nega-
Hartfordo Lietuvių Ame- j sau R^dar??V. j

letena.
S. Michelsonas nuro dinė- akims apdumti, o tas ‘sei- ____

jo savo kalboje, kokios sųly- mas’ susirinkęs pardavė Lie- — * j • »•šiandien vra TJptnvnip susiuiiKęs paiaaye nie simtus draugų ir savo myli-
gos šiandien yra Lietuvoje tUvą bolševikų Rusijai. Rei- ma moteriške Helena nuliu- 
po rusiškais okupantais., Jis 5^ nepriklausoma Lietu- j /noieiisKę neieną nunu 
nahrėžė kad Šiandien I ie- nepriKiausoma įaeiu duslus. Lai JIS ramiai ilsisipaoreze, kan šiandien Lie- vos valstybe tapo komunistų 5oitni žemplei amžinai tuvoje trūksta jau pasalo ir palaidota. Ir jie (komunis- R J J amzinal-
kitu gyvenimo reikmenų. tai) noi-į, kad mes su tokiu

LIETUVOS KUNIGAI SAUKIASI 
PAGALBOS Į CHICAGĄ.

Chicago, III. • Jisai tikintis žmogus, tai dėl
Anų dienų atvyko vyras ir kunigų likimo labai susiru-

žmona pas mano draugą Pmo.ir Prad^° *mtls dark?* 
klausti natarimo ir nrašvti ^ueJ° Į pastą 11 noiejo 1S-

Kad naujoji J.. Paleckio vai- išdavikišku darbu sutiktu- Ruošia vakarų,
džia nepagerino Lietuvos me! Niekuomet! Ne! Lietuvių Salės Bendrovė
žmonių būklės, bet pablogi- “Mes Amerikoje tokiu ko- ir Lietuvių Dainos Draugija 
no ją. Pusę miliono rusų ar- misarų elgesiu pasipiktino- rengia kabareto vakarų sek-
mijos tenka_ išlaikyti lietu- me Mes jiems sakome: ‘Jų? madieni, lapkričio 24 vaka- —®----- —---—- «.•—
viams. Rusijos kannmkai ir esate išdavikai—pardavikai rų. Visiems lietuviams pa- i tuvos. Šaukiasi du jauni ku- 
kitokie valdininkai užėmė  pardavėte musų ir “— -»-»—v
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose tėvų žemę svetimiems 
ir kitur geresnius namus, ne- pyksta ant musų
duodami žmonėms net savo kįša mums Smetonų. i«u vu» pavaiimujauia utie suuu. , v., ,
daiktų iš jų įssmesti. Jo nuo- durnelių elgesys. Mes juos ---------- ; rė; vaikai liko našlaičiais. du?al;Ja » te.ta kn>ką pa
mone, Rusija pavergusi Ue- smerkiame ne dėl Smetonos Uetuvių Demokratų Kliu- 7V°S P®*®* kokia ten tiky' tindami kėhhl™ ’̂ PUalS‘ 
tuvų atnešę žmonėms ne išvijimo iš Lietuvos, bet dėl bas rengia oysterinę gruo- Line įstaiga ar draugija glo- Kin(tama Keblumus.

klausti patarimo ir prašyti . ~
pagalbos. Jiedu parodė te- slų?tl PmigU.kehonei. Bet
legrama, kuri atsiusta iš Lie- PastaL "‘“P™"}* pinigu ir 

- - ‘ paaiškino, kad į Lietuvų ne
galima siusti, nes bolševikai

atnešė žmonėms
džiaugsmų, bet vargą. ir nu- Uetuvos pardavimo raudo- džio 1 d. savo name. 816 W. Leido mokytis i kunigų 
rimmimą. Apie Uetuvos nam imperializmui,” užbai- Lombard st. Bus gerų valgių įstaigas Italijoj. Vaikai pra- 

džiaugsmų rašo d. Michelsonas. ir gėrimų, o prie to bus ir ge- silavino iki aukštesnio mok-
Tie žodžiai nepatiko mu- ra muzika, kas norės, galės s^°- Vienas pramoko sveti- 

»: _ •--------- ♦. mų kalbu ir versdavo tiky
binius raštus i lietuviu kal-

zmomų
tik komunistinė spauda.
Komunistai taip rašo tiks- ?ų penktakojams. Kai ku- šokti lietuviškus ir ameriko- 
lingai, kad paslėpti tikruo- rįe jy pradėjo niurnėti. Bet niškus šokius.
sius faktus, kokiose sulygo- milžiniška publikos didžiu- 
se šiandien gyyvena Lietu- ma penktakojus sudraudė ir 
vos žmonės. liepė jiems eiti iškur jie atė-

Abudu kalbėtojai pabrė- jo. Keli penktakojai publi- 
žė, kad komunaciu pučia- kos paklausė ir išėjo per du
rnas burbulas, buk mes, so- ris bumbėdami.
cialistai ir Lietuvių Darbi- Po prakalbų, brooklynie-

Oy«teris.

CAMDEN, N. J.

ba. (Tų vaikų mokslų rėmė 
jų teta gyvenanti Chicagoj.)

Prieš porų ar daugiau me
tų, jiedu parvyko į Lietuvą 
ir tapo kunigais. Apie tų lai
kų Lietuvoje viešėjo chica- 

ma-

Krautuvių patarnautojai 
laimėjo streikų.

Čia ir kituose miestuose š gietis lietuvis kunigas.

Reikia da pažymėti, kad 
tas klebonas K. netik atsisa
kė savo “broliams Kristuje” 
pagelbėti, bet pasakė: “Kų 
jie čia veiks atvažiavę? Čia 
yra daug jaunų kunigų, ku
rie neturi vietų ir laukia.”

Kūjų Vincas.

CICERO, ILL.
Mirė kun. Jeronimas Vai

čiūnas.
Pereitą sąvaitę čia mirė

ninku Draugijos nariai, no- čiai apstojo S. Michelsoną buvo sustreikavę krautuvių tesi su tais jaunais kunige- lietuvių parapijos klebonas 
rime Smetonos valdžios Lie- su “Keleivio” reikalais. Vie- grandinio patarnautojai.! Bais ir parvežė apie juos ži- kun. Jeronimas Vaičiūnas, 
tuvoje, yra grynas išmistas ni užsirašė, kiti prenumera- Dėl streiko užsidarė 380 vai- nių Chicagoje esantiems gi- kuris buvo tik 58 metų am- 
ir biaurus melas! Mes kovo- tas atnaujino. Tas parodo, gomujų daiktų krautuvių minėms, kad abudu (o ypač žiaus ir išrodė labai sveikas 
jome prieš A. Smetonos dik- kad žmonės myli socialistus Camdene. 250 krautuvių vienas) esą “geri kunigai.” tvirtas vyras. Jis buvo 
tatura kaip neteisėtai užkar- ir jų spaudą. Trentono apylinkėj ir 150 Dabar bolševikams ūžė- ’—*

krautuvių At^ntic City apy- mus Lietuvą, pasirodo, kuni-
hnkėj. Dabar streikas jau gams nėra biznio—tik skur- 
atsauktas, nes krautuvių das Susivokė, kad jiedu yra 
kompanijos dalinai patenki- Amerikos piBečiai, todėl ir 
no unijos reikalavimus. šaukiasi į savo gimines Chi- 

Pirma krautuvių taniau- cagoje ir į tą Lietuvoje vie-

prieš1905 metų revoliuciją timoriškiams . pažįstamas 
pareiškė savo deklaracijoje, veikėjas, likosi paskirtas į
Vnd T Utnva turi likti nonri- Selective Service Draft $£1^ $22’ Suutaikyta uz J įiįįgi ta jų teta ?u savo 

vyra ir kreipėsi į tą mano

tą ant Lietuvos žmonių 
sprando rėžimą, ir mėš taip 
pat kovosime prieš Stalino 
rėžimą, kuris irgi neteisėtai 
įšibriovė į Lietuvą ir užko
rė jos gyventojams bolsevi- ‘ 
kų diktatūrą. Socialistai dar

Vytautas Katilius.

BALTIMORE, MD.

S. Janusas paskirtas naujo
kų ėmimo tarybon.

Stasys Yanušas, gerai bal-

kad Lietuva turi likti nepri- Selective Service Draft 
klausoma demokratinė vals- Board’ą Baltimores mieste.
tybė, nuo caro Rusijos ne- Yanušas apsigyveno Bal- Krautuvių vedėjams uni. Hrainm klausti natarimn
priklausoma. Šiandien so- timorėj atvažiavęs iš Bosto- ja reikalavo po $30, o susi- kain kunigėliui! išjrelbė-
cialistai taip pat sako, kad no 1925 metais. Jis atvažia- taikyta ant $28.50. Pirma kdip tU0S kun,-eI,us ^elbe
Lietuva turi buti nepriklau- vęs užsidėjo nejudinamo jie gaudavo po $28.
soma, demokratinė respub- turto ir apdraudos biznį ir -----------------
lika, be Sovietų Rusijos glo- iki šiol tam pačiam bizny 
bos! Tąjį pareiškimą brook- laikosi. Jis yra Lietuvių De- 
lyniečiai pasitiko karštais mokratų Kliubo pirminiu 
aplodismentais.

Abudu kalbėtojai teigė,

Draugo” bendrovės pirmi
ninku.

Mirti kun. Vaičiūnas la
bai nenorėjo ir, kažin kodėl, 
labai bijojosi. Jis nuolatos 
kartojo: “Mano Jėzau, pasi
gailėk manęs!” Tartum tas 
jo Jėzus stovėtų su bizunu ir 
ruoštų jam “pirtį.”

Velionis buvo kilęs iš Ru- 
džių kaimo. Šakių apskričio, 
Suvalkų krašto. Lietuvoje 
daug mokslo nematęs, atvy-

&tuos Kunigėlius įsgeioe- ko čionai kaip paprastas 
ano draugas tačiau ne- darbininkas ir, apsistoję? 

daug kuo gali pagelbėt. Toji Montelloje, Mass., pas savo 
teta net ragoja ant tų kuni- broli Juozą Vaičiūną, dirbo 
gėlių. Esą, kai ji nusiųsda- nekurj laiką batų dirbtuvėjLietuvos Generalinio Konnnlato

New Yorke jieMcomi asmenys: tai jie nį kaip batsiuvys. Vėliau apsi-
1 . j -i . - . Abračinskas Klemensas, ne- tik kad ačiū iai nepasakvda. gyveno Bostone ir dirbo prie
ku ir dalyvauja visuose nn- gyvenęs 513 Dodge st., vo, bet nei laiško neparašy- kriaučių, čia pradėjo lanky- 
kunuose. Per jį yra gavęjce- Port Washington, wis. davo. Ji sako: “Kai jau ta- vakarinę mokyklą, paskui.

po klierikais, tai jiems gal užsidirbęs kiek pinigų, išva- 
buvo perprasta susirašinėti žjavo 1 \alparai«o “univer- 
su paprastais Chicagos dar- kur tais laikais va-

Klemunskai Kazys, Aleksam bininkais; mat, Europoj žiuodavo t mokintis beveik

kad šiandien įvedamos re- ĮJatas lietuvių valdiškus dar- 
formos Lietuvoje, kaip civi- bus.

'likos Piliečių Kliubo na- <>are sau tą vakarą išeidami
i l iams ir visiems lietuviams P?les c ' J1
spalių Ž6 diena pasiliks isto- ?lmnHS: ,Da,,ar- kaip girdėt;, 
rfeka ir neužmiištama. Po komunistai jau pradėjo boi- 
didelio ir sunkaus darbo, k°Wou ir sj naują kliubo na-
musų kliubo namas tapo už- {"«• ne? Jlems mat n,ePat‘n: 
baigtas ir 26 spalių vakara ka nauĮ».namo tvarka, tat 
atidalytas su iškilmingi “Wko ’au kitą vietą.
programa. Gal dar niekad JuT* ? t I
nebuvo tiek daug žmonių kloties Tik keista, kad 
susirinkę lietuvių parengi- kai. kūne komunistai valks
me. kaip šį kaita Ir didžio- cl,,Ja lr verkia kad kliubas 
joj svetainėj, ir apatinėj ir jau žuvęs, nes be komunistų
kliube—visur buvo publikos le"a es ®'VU”L Ta.s. « Z1“P- 
kimšte prisikimšę, kad ne- las l,le>>ala?. daugeliui pada- 
buvo galima nei prasimušti, ' o gardaus juoko. Nei vienas 
jei kur reikėjo nueiti ar kur k’iubietis jų neverkia „ jie
mstekiihinti Jyu ,leJa asaras- kad kbubuipasiskubinti. nesiseks. Aš tikiu, kad kiek-

Kadangi kliubo pirm. J. vieKas susipratęs lietuvis.
Pilkauskui pasitaikė nelai- nežiūrint kokių pažiūrų jis 
mė ir dabar jis buvo ligoni- butu. supranta šio namo ver- 
nėje, tai šio vakaro vedėju te ir stengsis sulvg išgalės ji 
buvo kliubo iždininkas J. remti.
Giraitis. Programa prasidė- šis namas yra gražus mu- 
jo 7 vai. vakaro. Pasveiki- ?u kultūrinio gyvenimo cent- 
nęs visus svečius ir paaiški- ras ir kiekvienas lietuvis ge- 
nęs kliubo tikslą ir šio namo risi čia atsilankęs ir pama- 
vertę, vedėjas pakvietė vi- tęs musu svetaine. Taigi ii 
sus tris chorus užimti savo reikia žiūrėti, kad tas musu 
vietas estradoje ir sudainuo- židinis klestėtų ir burtų ap- 
ti Lietuvo? ir Amerikos him- Įįnk save visa musų koloni- 
nus. Šventos Cecilijos chori- įa Mes turime ji prižiūrėti 
štai tuojaus suėjo ant stei- ir remti kiek kas galime, 
čiaus visi. Radijo choras iš ka(| jįs butų musų vienybės 
New Britaino dar nebuvo centru, kad džiugintų mus 
atvažiavęs, o “Laisvės ’ cho- jr jungtu visus i viena broliš- 
ras visiškai atsisakė Ameri- ka organizacija, 
kos ir Lietuvos himnus gie- Teko girdėti', kad Lietu- 
doti. Ners tas choras buvo vių Piliečiu Kliubas iau ren- 
susirinkęs. bet komunistai <rja šokius? kurie ivyks šio 
pasirodė himnams priešin- lapkričio mėnesio 23 d., šeš- 
gi. Kun. J. Ambotas pasvei- tadienv. naujoje svetainėje, 
kino kliubėčius ir palinkėjo 227 Laurence st. Visi Ha'rt- 
jiems geriausių pasekmių fordo ir apylinkės lietuviai 
ateityje. Tuomet sv. Cecili- kviečiami atsilankyti ir kar- 
jos choras sudainavo Lietu- tu linksmai praleisti laika, 
vo? ir Amerikos himnus po Kliubiečiai pasistengs visus 
vargonininko J. Balsio va- priimti kuo geriausia, 
dovybė. " Dalyvis.

Po to sekė piakalbos.
Kalbėjo miesto majoro at
stovas, antras kalbėjo adv.
J. B. Griffin, paskui kon- 
traktorius J. Wennergren.

CHICAGO, ILL.

Daug miršta lietuvių.
Praeitą metą ir dabar 

pirmutini? kliubo pirm. p. Chicagoje labai miršta lie- 
Maziliauskas ir kiti draugi- ^uvbi, kurie atvyko į šią sa- 
jų pirmininkai. Po to vėl se- U jš Lietuvos da prieš 35, 30, 
kė dainos ir muzika. Dabar 25 metus.
jau pasirodė ir Radijo cho- Chicagoje daugiausia gy- 
ras iš New Britaino po M. vena tų Beturiu, kurie paei- 
Čepcnvtės vadovyste. “Lai- na iš buvusios Kauno guber- 
svės” chorą vedė J. Visoc- nijos. Suvalkiečių čia mažu- 
kis, kuris taipgi dirigavo ir ma. Kadangi kauniečių čia 
Stygų orkestrai. Solo daina- didelė dauguma, tai jų ir 
vo B. Risamavičiutė, M. Kri- miršta daugiau: retą dieną, 
pas ir V. Kaunietaitė. Smui- kad nebūtų šermenų. Daž- 
ku pagrojo Z. Griškiutė. nai būna po dvejatą, trejatą. 
Jauna šokikė pašoko “tap ketvertą, o kartais ir dau- 
dance” (jos vardo negalė- giau mirimų per dieną, 
jau sužinoti). Vėliau buvo Mirusieji ir mirusiu iu nu
šoktai, kuriems griežė Pra- miškiai yra daugiausia ti
no Pakeno orkestrą. kintieji. nes laidojami su

Reikėtų paminėti dar ii kunigų patarnavimu ir pa
tai. jog daugumas manė, maldomis. Iš laidotuvių ku- 
kad kun. J. Ambotas yra nigėliai gerokai pasipelno.
Iiiięšingas šio namo įsigįji- Labai retai pasitaiko iai- 
inin, todėl a iejota. ar ji> da- dotuVęg jje kunigą biznio—
‘ r- tautiškose kapinėse. Tautiš-

vaidjba \ij-iskai jo nekriete lietuviu kailinės vra !a- 
j sias i?k‘ mes uz kalbėtoją. b j žios; Jau vra nem;l. 
Tode! malonu buvo matyti žj pami„klu.
ji atsilankiusi ir malonu bu- pemaj ir- šjmet ch; ojc 
vo išgirsti jo pasveikinimą , , , . , * . a \ /
Hartfordo lietuviams. Jfe huną labai daug ir sutuoktu, 
linkėjo, kad musu apylinkės yią bet teveik visi jaunieji 
lietuviai burtųsi i ftiuva ir bažnyčiose. Manau,

Antanavičiui! Jonas, prieš ke 
liatą metu gyvenęs Broolftyne.

lė metrikacija, žemės iš ūki
ninkų atiminėjimas ir pra- . ........... ...... ....... ...............
monės suvajstybinimas ne- Baltimoriškiai liūdi nete- dras. Antanas ir Stasys, kilę iš labai daug tuščios ambici- visi musų “grinoriai.” Pra- 
reiškia “socializmą.” Sočia- kę gero veikėjo—Simo Le- Raudėnų miesto. Šiaulių apskr., jos! Bet kai dabar bėda, tai mokęs kiek anglų kalbos, į-
lizmą galės įkurti tik Lietu- vonavičiaus. Simas buvo po- i i Ameriką atvykę prieš didijį vėl prie mus šaukiasi. O kaip st°jo seminarijon ir tapo
vos žmonės, bet ne raudon- puliariškas ir veiklus asmuo karą ir gyvenę Lewiston, Pa. mes dabar galim jiems pa- kunigu, 
aiiniečiu durtuvai. Socialią- lietuvių gyvenime, daiyvau- Uid,vanv, Petra> kuri gelbėti šitokioj padėty’” Velionis talaidot® perei-
tinęs valstybės sukurhnas, davo visose draugijose, o taik utica. N Y Jis Vyras, žmona ir tas mano subatą, 16 lapkočio rytą.
tai ne smurto reikalas, bet ypač daug veikdavo Lietu- , ’ draugas nuvvko pas minėtą Kunigas ne kunigas, giltine
pačių žmonių laisva valia. O bų Dainte Draugijoje. Jis Įyra AnUn,na Ctnk,ulę' kuni« K. šis neVaužjaut? skina lygiai visus ICicerieth. 
laisvės šiandien nėra nei So- visados sakydavo, kad gra- Šių pajieškomujų giminės yra pagelbėti negalįs, nes _ _ ._ 
vietų Rusijoje, nei Lietuvo- žios lietuvių dainos palaiko pabėgę iš Sovietų Rusijos oku- tuo neužsiimąs. (Mat, kuni- NUŠOVĖ MEDŽIOTOJĄ, 
je. Jeigu taip, tai kaip gali musų lietuvybę, velionio puotos Lietuvos ir skubiai rei- gaį pratę tiktai negyvųjų Medžiojant stirnas Mai- 
susikurti socializmas, apie Levonavičiaus laidotuvėse kalingi pagalbos. Jieškomieji ar dušes “gelbėti,” o gyvus te- ne’o valstijos giriose pereitą 
kurį žmonės ir mažiausio su- dalyvavo keliatas šimtu lie- apie juos žinantieji teikitės atsi- ^1 velnias ima!—K. V.) sąvaitę buvo nušautas John 
pratimo neturi? Lietuvoje tuvių. Velionis palaidotas Kepti: Consulate General of Taįgį visa našta liko tom Doucette, 48 metų amžiaus 
šiandien .yra taip kaip ir So- Holly Redeemer Kapinėse Lithuania, 41 West 82nd Street, vargšui mano draugui (nes vvras iš Massachusetts vals- 
vietų Rusijoje, kaip Vokie-lapkričio 9 dieną. Jis paliko New York, N. Y. įr jįs tų kunigų giminaitis), tijos.

Mirė
ju darbe ' * religiniu burtu. Daugelis

Tačiau vieną dalyką iš šio Heturiško jaunimo tuokiasi 
vakaro reikia numukti—tai kitataiKiai>,J u? einaįki-
“Laisvės” choro pasielgimą, l?.‘z,yc!aų.. .T,k kai
Iš anksto buvo skelbiama, hUne E.*’
kad visi chorai bendrai gie- ,^a P^atys1. Ivts kaip moka. 
do? Amerikos ir Lietuvos 11 b°ka- V>«*kio Ruda. 
himnus. Bet “Laisvės” cho- moteris ir socializmas. r«ra-
ras atvvkęs pasiryžo paro- Au-ust BeKi, vetv v. k. k. 
, . • r , 1 /“t 1 ‘r* t«> svarbiausia ir geriausia kny-dyt SaVO raudoną kailį. Gal pa lietuvių kalboje tame svarbiame 

kiti jaunuoliai iki šiol ir ne-
ŽinOjO, kad jie priklauso apsisaugoti. Parašo P-ras Ė Aia- 
prie komunistų choro, bet - An5*: peržiūrėta ir p*gc-
dabar jau turėtų suprasti,
kad komunistiški gizeliai Rymas. Ramanas.

• 1 1 1 • : versta j visas kalbas, todėl kad yravartoja JUOS kaip kokius j- gražiai aprašyta apie Rymų. I.ietu- 
rankius savo krūmelio palai. r*ka’„.':ortiIT%,yr?j£n>rv:ls, •r„,:,ra' 
lamui. \ įsi pripažins, kad Drūtai apdaryta ........................ $2.50

rinta laida. Kaina.......................25c.
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KELEIVIS. SO. BOSTON.letTirtu

—Ku? taip drąsiai žy
giuoji. tėve?

—Einu savo vaisko jieš
kot.

—Gal Į karą rengiesi?
—O kaip tu mislini, Mai

ke, a? aš dėl fonių šoblę ne
šioju?

—Smetona. tėve, irgi 
ginklavosi, bet kai reikėjo 
ginklą pavaitoti, tai pabėgo. 
Taigi aš maniau, kad ir iš 
tavęs toks oat karžygis.

—Jes, Maike, su Smetona 
išėjo komedijos. Ale aš ir ži
nojau. kad taip bus. Kaip jo 
padriatikai linko Amerikoj 
aukas i ginklų fondą, tai aš 
nedaviau nei sudilusio nike
lio. Seną guziką įmečiau į 
kepui ę. Tik bolševikai apsi
gavo. “Laisvės" redaktoriai 
klojo do čielą dolerį. Mat. 
nežinojo tie grinoriai, kad 
jų Stalinas įiktuojasi Lietu
vą užimti. Jeigu Smetona 
nebūtų buvęs toks bailys, tai 
“Laisvės” radaktorių pini
gais jis butų ne vieną Stali
no ža’nieiių paguldęs.

—Tėve, tu jau pertoli nu- 
ki y pai.

—Uskiuzmi, Maike. Aš 
visada myliu paplepėt.

—Pasakyk, tėve, iš kur tu 
žinojai, kad Smetona bėgs?

—Ko čia nežinot, Maike? 
Juk jis ne generolas. Juk ir 
tu bėgtum, jeigu pamaty
tum. kad koks galvariezas 
ateina tave niaut. Bet aš, 
Maik''. nebėgčiau, ba aš va
jai na'' žmogus ir faitų nebi
jau. Ot. ir dabar einu orga
nizuot ba’aljoną.

—O su kuo manai kariau
ti? t

—Aš, Maike. einu Musu- 
liniui į talką, kad tie grekai 
nepaimtų Rymo. Juk jie ne 
katalikai, tai kur tada šven
tas tėvas pasidėtų.

—Nebijok, tėve, graikai 
jo nenuskriaus.

—Ale vistiek bus negerai, 
Maike, jeigu italjonus su
muš. Juk ir Amerikai sunku 
butų be jų apsieiti. Kas tada 
amerikonams barzdas nu
skustų, kas šiušius nušai-
n--<««o 

« *
—Bet tavo vyčiai, tėve. 

vistiek nei* Mussolinio ginti, 
nes jis bedievis.

—Ar tu šiur?
Suprantama!

—Olrait. Maike, jeigu tu 
viską žinai, tai ar negalė
tum pasakyti, kur dabar 
Smetona randasi? Gazietos 
rašė. kad Amerikon atva- 
žiuo.-ias. ale dabar vėl nie
ki, nesigirdi. Gal paklydo 
1 u:. ne i tą pusę nuvažiavo? i 

—O kam jis tau reikalin-S 
gas. tėve?

—Iškada žmogaus, Mai
ke. Juk kaip ten su jo pabė
gimo nebotu, o visgi jis ka

talikas. Taigi norėčiau jam 
nors plotką nusiųsti Kalė
doms. ba Lietuvoje dabar 
turbut jau nėra iš ko jas 
kepti. Gazietos rašo. kad 
Stalino vaiskas suėdė visus 
miltus, taip kad žmonės ne
turi iš ko ir zacirkos išsivirt.

—Bet plotkai Lietuvoje 
jau ir nebereikalingi, tėve.

—O kaip Kalėdos gali 
būt be plotkų?

—Bet šįmet jau ir Kalė
dų tenai nebus.

—Nebludyk, Maike. Pa
skaityk šimtameti kalendo- 
rių, o matysi kaip ant delno 
parašyta, kad 25-tą dicem- 
berio dieną pripuola Kris
taus gimimas. Taigi tą dieną 
ir bus Kalėdos.

—Bet bolševikai Lietuvo
je panaikino visas tikybines 
šventes, tėve.

—Taip negali būt. Maike. 
Kada gi žmonės galėtu išsi
gerti, jeigu švenčių nebūtų?

—Švenčių bus, tėve, tik 
ne tokios, kaip iki šiol būda
vo. Vietoj Kristaus gimimo, 
dabar bus švenčiama diena, 
kada Stalinas parašė konsti
tuciją bolševikams.

—Ar tas Stalinas, ką ant 
Kaukazo bankus rubavojo?

—Taip, tėve.
—Na, jeigu taip. vaike, 

tai uskiuzmi, aš eisiu pasi- 
gert.

—Tik saugokis, tėve, kad 
automobiliai nesuvažinėtų!

BLUM FORMALIAI 
AREŠTUOTAS.

Francuzijos socialistu va
das Blum, kuris iki šiol buvo 
tik “internuotas," šią sąvai
tę tapo jau formaliai areš
tuotas. Areštuoti taip pat 
buvęs vyriausis francuzų ar
mijos vadas gen. Gamelin ir 
buvęs premjeras Daladier. 
Pastarieji du yra kaltinami 
apsileidimu, o Blumas yra 
kaltinamas dėl valstybės su- 
silpninimo pataikaujant 
“liaudies frontui” ir vyki
nant visokias darbininkų 
naudai reformas, kurios pa
kenkusios ginklų gamybai ir 
aimijos aprūpinimui.

Bostono Komitetas Kovai Vi Nepri
klausomą Lietuvą Gerai Veikia.

SO. BOSTON, MASS.
Okupavus bolševikams 

Lietuvą. Bostono lietuviai 
tuomi labai susijaudino ir 
Lietuvos nelaimę giliai at
jautė. Džiaugėsi ir krykšta
vo tik lietuviški kacapai, su
simetę 376 Broadu ay nume
ry. Bet... jau dabar ir jų tar
pe kai kas susipranta, kad 
Stalino gaujos, padedant iš
gamoms Paleckiui, Gedvi
lui. Venclovui ir kitiems, 
Lietuvos nepriklausomybę 
palaidojo. Negana to. Stali
no alkanos gaujos kirgyzu, 
kalmikų. buriatų, čukčų ir 
kitų kitokiausių puslauki
nių, kaip tos trandys sveiką 
medį, taip jie Lietuvos kūną 
be pasigailėjimo graužia. 
Lietuvos darbininkas, Lietu
vos valstietis, buvęs iki šiol 
visko pilnas, dabar turi susi
veržti diržą, priprasti neda- 
valgius gyventi, kad išmaiti
nus Stalino pusmilijonines 
gaujas.

So. Bostono lietuviai ant 
greitųjų buvo sutverę laiki
nį komitetą, kuris išleido 
gražų atsišaukimą į vietos ir 
apylinkės lietuvių visuome
nę, o taip pat surengė masi
nį mitingą, kur plačiai išaiš
kinta tikroji Lietuvos padė
tis. ka reiškia bolševikų oku
paciją ir kodėl lietuviški ka
capai, su Bimba, R. Mizara 
ir kitais priešaky, ta Lietu
vos nelaime džiaugiasi.

Tą atlikęs. Laikinasis ko
mitetas sukvietė visų vietos 
organizacijų atstovu^, kurie 
nusprendė, kad reikalingas 
nuolatinis, pastovus Bosto
no Komitetas Kovai už Ne
priklausomą Lietuvą. Šitai 
kovai pritaria 20 vietos lie
tuvių organizacijų. Kai ku
rios iš jų turi po 300 ir dau
giau narių (Lietuvių Pilie
čių Draugija, SLA 43 kuo
pa, Amerikos Legijono Da
riaus Postas ir kitos).

Kiekviena organizacija 
turi išrinkus po du nuolati
nius atstovus, kurie ir suda
ro patį komiteto planumą, 
arba tarybą. Reikalams ves
ti vra sudarytas Vykdomasis 
Komitetas, įeina: Antanas 
Matjaška, Vincas Anesta. 
Aleksandras Ivaška, Dr. Ka
počius, Mr. Arlauskas. My
kolas Venys, Jonas Jankau
skas, Jonas Krukonis. Mr. 
Markelionis, Jakubauskas ir 
Stasys Michelsonas.

Sulig planumo (viso) ko
miteto pageidavimo, pirmoj 
eilėj išleistas atsišaukimas į 
visuomenę. Apsvarstytas ir 
pilnai gyveniman bus vyk
domas griežtas boikotas 
kaip pačių lietuviškų kaca- 
pų (kacapais vadinu lietu
viškus bolševikėlius ir aklus 
jų sekėjus), taip ir tų biznie
rių, kurie vienokiu ar kito
kiu budu juos paremia.

Komitetas yra numatęs ar
timoj ateity turėti visą eilę

FRANCUZIJOJ BUSIAN
TI MONARCHIJA.

Iš Europos pranešama, 
kad maišalas Petain, dabar
tinis neokupuotos Francuzi
jos valdonas, prašysiąs Hit
lerio leidimo įsteigti Fran
cuzijoj monarchiją. Gali 
būt, kad tas senis ir svajoja 
apie tai. O monarchijos šali
ninkų Francuzijoj nestinga. 
Bet jeigu monarchija bus iš 
naujo atgaivinta, tai tas tik 
reikš, kad Francuzijoj bus 
reikalinga da viena reviliu- 
cija karaliui nuversti.

parengimų, prakalbų ir tt. 
Kad atremti lietuviškų ka- 
capų melus ir nušvęsti tikrą 
dalykų stovi, ateity Vykd' 
Komitetas rengiasi išleisti 
brošiūrėlę.

Vakarienė.
i Pirmas finansų sukėlimui 
parengimas .įvyko lapkričio 
3 d. Tai buvo vakarienė. 
Reikia pasakyti, kad vaka- 

, rienė, kaipo pirmas parengi
mas, pasisekė gerai. Tiesa, 
vakarienėje, iš penkių stalų, 
vienas liko neužimtas, jį 
prašė rezenuoti lietuvių le
gijono pastas, bet tą dieną 
supuolė jų “installation of 
officers,” todėl apari F. J. 
Bagočiaus, niekas daugiau 
iš jų nepribuvo. Iš lietuviš
kų kacapų irgi niekas nebu
vo. nors, greičiausia, čia jų 
būt neleidę, jei butų ir atėję" 
Tiesa, buvo jų vienas žval
gas, labai “tituluotas” žmo
gus, kuris visas lietuvišką
sias sroves perėjo ir iš visu; 
išguitas, paskutiniu laiku 
tampriai prilipo prie lietu
viškų kacapų, bet į jį niekas 
nekreipė jokio dėmesio.

Vakarienė buvo labai šau
niai ir skaniai parengta. Sa
kyčiau. jau net per gerai. 
Stiprių ir nestiprių gėrimų 
ikvaliai, o maisto tiek. kad 
lūžo stalai. Pačioj publikoj 
paskui girdėjosi, kad, girdi, 
kilniam tikslui tokią vaka
rienę negalima rengti, nes 
kiekvienas čia atėjęs ir už
simokėjęs dolerį, už tą do
lerį ir suvalgo, dar ir su 
kaupu. Taigi pelno negali 
likti. Bet man nuo šeiminin
kų teko girdėti, kad suvedus 
sąskaitas, esą, liks apie .$50 
pelno.

Tokiai puikiai vakarienei 
surengti daugiau darbo pa
dėjo Mykolas Venys. Jam 
padėjo Markelionis, Jaku
bauskas ir Lūšys. Šeiminin
kių pareigas gražiai atliko 
nenuilstama SLA organiza
torė p. Tumavičienė, p. Lu- 
šienė ir kitos (pavardžių ne
žinau). Prie stalų patarnavo 
grakščios mus jaunuolės. 

Programa.
Kadangi ši vakarienė, a- 

part kitų. turėjo tikslą susi
pažint su visuomene ir su
pažindint ją su komiteto 
darbais ir siekiais, tai bai
giant valgyli buvo pasaky
ta visa eilė kalbų ir sudai
nuota keliatas dainų.

Pirmiausiai vykusiai tarė 
įžangos žodį pirmininkau
jantis Ant. Matjaška. Jis da 
nepersenai iš Lietuvos, dar 
kvėpuoja tėvynės oru, dar 
tebegyvena jos skaisčiais 
atsiminimais. Daug čia yra 
tokių. Jie daug jautresni 
Lietuvos klausimu, negu tie, 
kurie apleido Lietuvą 20— 

j 30 metų atgal ir apleido ją 
dar Rusijos meškos letena 
pavergtą. Daugelis iš tų “se-

nujų” visai nėra kvėpavę! 
Nepriklausomos Lietuvos! 
oru. Daugeliui iš jų gal atro- į 
do. kad ir staliniska vergija 
Lietuvai nėra jau taip baisi.; 
kaip ji nebebuvo baisi caro 
laikais. Bet tarpe buvusios 
ir dabartinės vergijos yra 
milžiniškas skirtumas.

Pakviestas kalbėti “Ke
leivio” red. S. Michelsonas 
nupasakojo dabartinę Lie-; 

į tuvos padėtį ir abelnai visos 
į Europos. Jis pasiremdamas 
istorija ir net gamtos moks
lo dėsniais įrodinėjo, kad 
Lietuvos netekimas nepri- ■

: klausomybės yra laikinas 
| dalykas. Kiekvieną akciją 
i lydi reakcija. Dabar Lietuvą į 
i užgulė reakcija. Po to prasi- ! 
dės akcija už išsilaisvinimą. 
Kaip ilgai Lietuva kamuosis! 
Stalino diktatūros vergijoje 

: —niekas pasakyti negali, i 
! Bet reikia dirbti, nenuleisti’ 
rankų, kad išsilaisvinimo 

i valandą galima butų grei
čiau priartinti.

! F. J. Bagočiaus kalba kai 
kam nepatiko. Jis vaizdžiai 
nupasakojo, kaip Amerikos:

Į lietuviai veikė už Lietuvos; 
nepriklausomybę 36—40 
metų tam atgal. Prisiminė 
paskui 1914-18-20 metus. 
Kaip tuomet Amerikos lie-i

Anglams Aplankius Berlyną
No. 47. Lapkričio 20 <L 1940 m.

Kai Molotovas su kitais bolševikais svečiavosi Berlyne pas Hitlerį, anjr. 
lų orlaiviai pradėjo mėtyt bombas j Berlyną, sukeldami daug gaisrų, ši 
r '’nita parodo, ką anglų bombos paoarė nacių propagandos biure. 
Hitlerio cenzūra šitą nuotrauką praleido._____________________________

tuviai klojo Lietuva, dešim- j LIETUVOS 2EMES ŪKYJE VISIŠKA
• kcs ii šimtines, kdd tik ji 4 4Pii 4
taptų laisva, nepriklausomai DEZORGANIZACIJA.

; valstybė. Koks tuomet ame-
; rikiečiuose buvęs entuziaz
mas ! Parengimai būdavo 
perpildyti publika. Ji nesu- 

i tilpdavo salėse. Šiandien.

Ūkininkai jau nebemato ' atsišaukimą, kuriame jis nu- 
reikalo valyti derlių nuo siskundžia, kad “jeigu ma-

laukų.
. Lietuvos komisarukų — .....

kuomet Lietuva vėl neteko ganas “Tarybų Lietuva” ve- baus, visi turime tuo susira- 
nepriklausomybės, kuomet i dama jame straipsnyje kelia pinti — netik valstiečiai, bet 
Lietuvą pavergė daug žiau-i problemą, kuri geriausiai........... .. ’

or-
tome šiuo metu dar nenu
valytų laukų, nenuimto der-

ir darbininkai.” Pasak jo,
resnis Stalino režimas negu i begu bet kokia propaganda, dar yra nekastų bulvių lau- 
buvęs carizmas, šiandien i parodo, kokia visuotinė dez- kM- nenuimtų runkelių ir ki- 
Amerikos lietuviuose nėra organizacija viešpatauja gėrybių. Todėl, girdi, 

*----- :i_ i- -«u • reikia mobilizuoti vi«m« ia.visas je-
gas: čia ir profesinių sąjun
gų bedarbiai, čia ir komuni-

kaltinti 1926 metų pervers-. giau kaip 20 metų. Per tuos sVi ePalTija, čia ir komunisti- 
mą ir visą buvusį Smetonos i metus spaudoje ir kitur bu- n*ai jaunuoliai. Bet, kaip

— o—4.------... ,, žinome, komunistų partijos
ir komjaunuolių dauguma 
yra žydai, tai kokia nauda 
ūkininkui, jeigu jam tokią

jau to entuziazmo, to pasi-. bolševikų valdomoje Lietu 
šventimo Lietuvos reika-voje. Nepriklausomoji Lie- 
lams. Ir čia kalbėtojas ėmė! tuvos valstybė išbuvo dau
baltinti 1 m^tn LmV Ori

Smetonos fašistiš- vo keliamos įvairios proble- 
Ras ivzuuaS daugelį Ameri.' mos, liečiančios žemės ūkį 
kos lietuvių atšaldęs nuo į Ūkininkas buvo mpkomai 
Lietuvos reikalų. “Lengviau; ūkininkauti, jam buvo pata

vada
Kalbėjo dar Dr. 

čius, svetys Jonušonis 
Worcesterio ir kiti. Atsaky- 

‘ darni p. Bagočiui kai kurie 
jų rakė. kad dabar nelaikąs 
nagrinėti padaly tąsias klai- 

i das. Smetonos režimui nie
kas nepritarė, bet dabar yra 

' toks rimtas, toks svarbus 
momentas, kad nelaikąs ir

Nepriklausomybės laiką ne. i J°klJ?s:- „ .
r. Kapo- kuomet nebuvo vedama ak- j, Draugas Stimburys rei- 
šonis iš cijos už tai, kad ūkininkas; kaiaV^?' n.et’ ka . j.C1JOS

nuimtų io paties p«codintur 
šakniavaisius!

Tuo tarpu “Tarybų Lietu
va” tam klausimui pavedė štai

daibininkai nuo šeštadienio
: popiet iki sekmadienio va
karo eitų į laukus dirbti, 

dar vienas pavyzdys, 
ą?,~ kaip komunistai “rūpinasi”net vedamąjį straipsnį. , .... , •

torius išdrožia visa pamoks- į daibmmkų reikalais. Darbi- 
lą, kad “bei koks"apsileidi- "mkas paverstas automatu,

------------------- -----------  - .ma™ dirbant, nerūpestingu- kuris ,net šeštadienio pąva-
ne vieta kelti kad ir netoli- i mas nuimant derlių, yra ika|cs. Jr sekmadienio jioilsio 
mos praeities klaidas. Dabar kenkimas ne tik sau, bet ir neSaP<Įa,Pas Jun dirbti, nes 
reikalinga tampri visų lietu- visai socialistinei visuome-- genialieji Kremlio valdo
vių jėgų konsolidacija. nes jei kuris valstietisj Y“ P21’ kęlfe mėnesius suar-

Užsibaigus kalbų irdainų^

progiamui, buvo paprašyta yu‘.vę’ w j«»w <u i„:kll .♦ v-Viakiek kas rali Daaukoti šio truks ne t)k Jam- bet ir vlsal Pa?ku.tin1luoJa laiku > _Vok!e‘ L i visuomenei. Dėlto ir visa tiją vis daugiau atbėga lie

Aeif Yorko Parodos Pabaisa. ♦

Pasaulinė paroda New Yorke jau uždaryta ir darbininkai dabar m jau
ja buvusius fantastiškus jos pastatus. Rarodyta čia |wrisfvra taipsri 
.iau baij'iama griauti.

pi
ek kas gs

k\^!jetsnrinktMia<R28 ^^Po ^įbo visuomenė ’ turi susi- tuvių darbininkų, kurie ne- 
Aukų sulinkta $28.2o Po, < kad likusiojo der- begalėdami pakęsti bolševi-
dolen aukavo šie: Antanas P ’ - • u ? Y ; 1 aVcnlfvatinihmmLauiitis, James Strakaus. '»»» ">asbu.y k uoto. Uteęksmoa

Turtri<5 Krokas Karvs buhiiusias. pei sieną. Kad tiktai išbėgus
... X? j derliau^ nuėmimo darba i“ Stalino sukurto ‘rojaus. 

Vincentas tunntl įkinkyti visa visuo- Dieną prieš tai, kaip pa- 
K Mereškevi- -men®’ .vPač vietinės profesi- skelbtas atsišaukimas dėl 

’ - " -"-'"•;"'’’ “deiliaus nuėmimo,’’ žemės
Kazys Prataoas. 
Andriunas,
nin« nr A Kanonine T Ar nes oigamzacijos plovinei- “derliaus nuėmimo, žemes lauskas,' 1>. ]taas Galiai*»>•.. valstiečiu komftetai,;ūkio kom^« dar kai^& 
Antanaį Matjaška. Michef 1)a,t,los ’^ai ir komjau- leido jsakymy. kuiis tik oa-
šonai, John Stephenson,
Vincas Anesta. Jonas Jan- T .
kauskas, F. J. Bagoeius ir S. M*uvos * 

sinsęs 011

įsakymą
tvirtina žinias apie visišką 

Kas gi tokio atsitiko, kad dezorganizaciją Lietuvos 
ros ūkininkas, taio pri- žemės ūkyje. Pagal š

Zavadskas.
Kai

doleri savo pavardžių nepa-!dav#. Visiems vakarienėje dnbimy, staiga nebesirupi-
atsilankivsiem ir ypač auka.;,na
Vlisipm. žiu nivuni knmit.ln lM sakmat alSIŲ.

šį įsaky-
orie savo tėvų žeme-Imą, tie asmenys, iš kurių at-

ai kurie aukavusieii no tiek Prakaito idė-!imta žemė, bet kuriems pa-
ri savo pavardžių nei£ >s,’.to5 ‘j1’,'5?'??.’? lk‘? n“7SSOJ!

vusiems šia proga komiteto 
vardu tariu didelį lietuvišką 
dėkui.

savo arkliais, inventoriumi 
ir darbininkais suarti laukus 
ne tik iiems paliktoje 30 ha

Atsakymas labai papras-! normoje, bet ir toje žemėje, 
taę: bolševikai savo eksperi- j kuri iš jų atimta.

v mentais nasiekė to. kad uki-Oficialis K-to koretp. ninkag nebemato iokio tiks..

UKMERGĖJ NACIONALI
ZUOTOS 37 KRAU

TUVĖS.

Ukmergės mieste

lo dirbti, nes vi« vi°n naudo*
' iš to jam nebus. Ūkininkas 
vra paverstas žemės ukvje 
tarnaujančiu darbininku, 

buvo tad ir šioje gamyboi srityje
nacionalizuotos 37 parduo- bigali ta baisioji betvarkė, 
tuvės ir apskrityje—-4, bu- S kuria pasižymi visas sovietų 
tent: Gelvonyse, viena, Šir- ukis.
vintuose dvi ir Kovai^ke Delkaus nuėmimo reika- 
vfcna parduotuvė. Visas lu profesinių sąjungų orga- 
prekybos įmones perėmė že- 'nizacinio centro biuro pir- 
mės ūkio draugija—o kny- j mininkas “draugas” Stim- 

jsynus, valstybinė leidykla. Ibuiys paskelliė net specialų

Specialiai paraginami vi
siškai nusavintų ūkių admi
nistratoriai, ūkvedžiai ir ko
misai ai, kad jų priežiūrai 
pavesti ūkiai butų laiku su
arti. šis nutarimas turis būti 
“neatidėlioiant oilnai įvyk
dytas.” Aišku, jeigu bolševi
kų eksperimentais suardyto 
ūkio nega'ima bus tinkamai 
įvesti, tai tokio ūkio admi
nistratorius bus paskaitvta3 
“sabotažninku,” o koks liki
mas jo laukia, visi gerai 
žino.
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Pcatys Paslaptį

TORONTO LIETUVIAI 
PASMERKIA RUSUOS 

AGRESUĄ IR JOS 
RĖMĖJUS.

Kanados Lietuviu Tary* 
Ihis suruoštose prakalbose, 
kurios įvyko Toronto mieste 
lapkričio 2 d., ir kuriose da
lyvavo 400 lietuvių, vienbal
siai buvo priimta rezoliucija 
pasmerkianti bolševikų Ru
sijos imperialistinę agresiją 
Lietuvoje ir tos agresijos rė
mėjus. Rezoliucijoj sako
ma:

1. Kadangi Sovietų Są
junga buvo padariusi su 
Lietuva 1920 m. sutartį, pri
pažindama jai etnografines 
sienas, su jos amžina sostine 
Vilniumi;

2. Kadangi 1939 m. spa
lių 10 d. Sovietų Sąjunga 
grasinimais privertė Lietu
vą pasirašyti su ja da ir sa
vitarpinio apsigynimo su
tartį, ir pasižadėjo nesikišti 
į Lietuvos vidujinius reika
lus;

3. Kadangi pagal šią vers
tiną Lietuvai sutartį Sovietų 
Sąjunga įsisteigė Lietuvoje 
militarines bazes, o vėliau, 
remdamosi išprovokuoto
mis Sovietų žvalgybos prie
kabėmis, Lietuvą okupavo 
ir tuo budu sulaužė padary
tas su Lietuva sutartis;

4. Kadangi Sovietų Są
junga pavergė Lietuvą jėga, 
pravedė Lietuvos konstitu
cijai priešingus ir suklastuo- 
tus rinkimus (liepos 14—15 
dienomis):

5. Kadangi neteisėtai ir 
diktatoriškai išrinktas ko
munistinis seimas 1940 m. 
liepos 21 d., nutarė prijung 
ti Lietuvą prie Sovietų Są
jungos;

6. Kadangi okupantai ( So
vietų Sąjunga) uždarė visas 
laisvas organizacijas, amatų 
sąjungas, spaudą, ■ įvedė 
bjauriausią užsienio laiškų 
cenzuią. įvedė Stachanovo 
darbo skubuotumo sistemą 
darbininkų išnaudojimui ir 
leidžia komisarams legaliai 
vogti ir plėšti ūkininkų ir 
darbininkų turtą (meblius, 
radijas, etc.). be teismo žu
do, kemša į kalėjimus ir de
portuoja Rusijos gilumon 
geriausius Lietuvos sūnūs ir 
dukteris;

7. Kadangi vietos laikraš
tis, leidžiamas ir redaguoja
mas nelegalės Kanados Ko
munistų Partijos žmonių, 
“Liaudies Balsas,” pilnai už
gina Sovietų Rusijos vykdo
mą Lietuvoje terorą, ir skel
bia. kad bolševikų pravesti 
sufalsifikuoti linkimai Lie
tuvoje buvę “demokratiš- 
kesni” negu Kanados rinki
mai;

Tai atsižvelgiant į visą 
tai, tebūna nutarta, kad—

Mes, Toronto ir apylinkių 
lietuviai, Kanados ir Lietu
vos mylėtojai, ištikimi Ka
nados piliečiai, protestuoja
me ir pasmerkiame grynai 
imperialistinį grobonišką 
Sovietų Rusijos žygį prieš 
mažą fr niekuo nekaltą, tai
ką mylinčią Lietuvą

Mes griežtai pasmerkia
me Lietuvos komunistų par
tiją kaipo Rusijos žvalgy
bos agentūrą kun šiandien 
organizuoja išdaviką do- 
noscikų buriu- ir išduoda 
Maskvos teroristų gaujoms 
mu«ų brolius ir seseris.

Mes nepripažįstam jų sei
mo ir raudono diktatoriaus 
Juozo Sta’ino “konstituci
jos” Lietuvai.

Mes pasmerkiam “Liau
dies Baisą” ir jo leidėjus 
Maskvos agentus, Kanarlo? 
ir I/etuvos ne'u Mėliui 
biau aus smurto ir Sovietų 
diktatūros lėmėjas kurie 
siuntė melaginga.-, suklas- 
tuotas Paleckiui telegramas, 
buk Toronto ir Kanados lie
tuviai stoja už kruviną tero
rą Lietuvoje; taipgi smer-

! kiame juos už skelbimą, buk 
‘Sovietų diktatoriški “rinki- 
imai” buvę “demokratiškes- 
ini” už bet kokius Kanados 
rinkimus.

I Pareiškiame, kad tie, ku- 
‘ lie nuo šio laiko palaikys 
“Liaudies Balsą’’ užsipre
numeruodami jį, aukodami 
jo užlaikymui pinigus, lan
kydami komunistų parengi
mus. nežiūrint kokios drau
gijos vardu jie tai darytą— 
visi tokie jų rėmėjai bus 

.traktuojami kaipo palaiky- 
* tojai ir rėmėjai indiš
kos veiklos, atkreiptos prieš 

: išlaisvinimą Lietuvos ir sie
kiančios įsteigti sovietinį re- 

Į žinią Kanadoje.
Kanados Lietuvių T-ba.

čia Mussolinis yra parodytas apžiūrint savo armiją prieš išmaršuojant jai Į Graikiją. Nuo to laiko graikai paklojo jau 
30,000 fašistų ir tūkstančius jų paėmė nelaisvėn.

kia jiems patinka; ir kad 
„ valdžios l inkimuose daly. 

Nelabai senai “Keieivy vautų visos Lietuvos žmonių 
buvo is Kanados pranešta, partijos; kad visiems butų 
kad J. Martinoms iš W mm-
pego, Man., esąs skiriamas 
KLT organizatorium Vaka
rų Kanadai. Dabar drg.

J. MARTINONIO ŽODIS. RUSAI LIETUVOJE GALVATKI R
ČIAIS RUOŠIASI KARUI.

MERE W E ARE

YOURS* 
FOR YEARS

By
STANLEY PATRL’S 

$1.50
Bnoks Supplied By 
PEGASUS PUB. CO. 
67 West 44-th Street. 

NEW YORK 
(In English)

PAJIESKOJIMAI
! ARGENTINOS LIETUVI V ŽINIAI
i Aš, Petras Šimas, pajieškau savo 
.tėvo, Petro Šimo. Jis paeina iš Biržų 
i apskr., Daujėnų vaisė.. Daujėnų 
vienkiemio, žinome kad jis gyveno 
Buenos Aires. Argentinoje. Yra svar
bus reikalas; prašau atsišaukti. Kū

jį ie žinot jo a-.iresą, malonėkite pra
nešti. Peter Šimas (ti)
i 53 Houghton st., Hudson. Mass.

Pajieškau brolio JUOZO BURAI- 
įČIO, prašau atsiliept greičiausiai; 
! ku* ie žinot jo adresų, prašau pranešt.

George Buraitis
i Gen. Delivery, McAllen, Texas.

bet ir sąmoningesnieji rasų Petronė Zidunukė. pajieškau kai- 
okupantai. kartkartėmis gJJ AS
leisdami 
viai

į kalbas su lietu- ; tazijos Lindutės ir jų 
Lindo. Jie visi paeina

olio Juozo 
iš Jakobunių 

sodžiaus, Pušalotas parapijos, Pane- 
o apskričio. Girdėjau kad .Juozas 

l»et 
ažia-

vo Amerikon 1908 ar 1900 m. ir visi 
jie girdėjau gyvena Chicago, III. Ku
rie žinote kur jie randasi, malonėkit 
pranešti jų adresą, busiu dėkinga, ar
ba jie patys lai atsišaukia. Mano 
pravardė po .vyro sekanti: (8)

Mrs. Bessie Parkins 
R. F. D. Box €1, Broad Brook. Conn.

duota pilna spaudos, žodžio Remontuoja Kauno tvirto- reito pasaulinio karo metu
• • • s • * y • — < 1 1 * * * ai* • vr aji.'m iviu. Yvu .luti

Uikč buvo parvažiavęs j Lietuvą, 
vėl grįžo į Ameriką. Visi jie išva;

Nors oficiališkai tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
tebėra “draugingi” santy
kiai, bet Lietuvos gyventojai

vę, kasa apkasus, tiesia jų miestelis nuo rusų ir vo- 
spygliuotas tvoras. Tarp kiečių kariuomenių labai 

gyventojų panika. skaudžiai nukentėjo. Gy-
Iš Lietuvos gaunama ži- i vęntojar pamena, kokiomis jaučia, kad kažkas bręsta,

nių, kad ten viešpatauja ka- i didelėmis pastangomis Tau- žmonės, prislėgti GPU tero
ro panika. Sovietams pri- ra£ė Nepriklausomos Lietu- ro ir visokių barbariškų oku- 
grudus šimtus tūkstančių sa- v?s laikais buvo iš griuvėsių pantų įsakymų bei “refor- 
vo kariuomenės, kurios pil- atstatyta. Dabar vėl kjla bai- mų,” nemažiau laukia karo 
na ne tik miestuose ir mies- ^ė. kad miestelis, kaip esąs įvykių. Karo atmosfera vieš- 
teliuose, bet ir kaimuose bei pačiame pasienyje, pirmoje patauja visame pavergto- 
miškuose, žmonės ne be pa- ellėJe nukentėtą gios Lietuvos gyvenime, nu-
grindo klausinėja vienas ki- Iš okupuotosios Lietuvos mušdama ir taip prislėgtą 
to, ką visa tai reiškia. Juk gaunama žinių, kad raudon- nuotaiką dirbti ir kurti. Ar- 
lietuvių tautai kapinių tylo- aimiečiai, matydami besiar- tėjancio. karo siaubas paste- 
je išlaikyti užtektų žymiai tinančią katastrofą, reiškia bnnas ir jaučiamas, kaip 
mažiau kariuomenės! So- didelio susirūpinimo dėl sa- kązkas gaivališko, neisven-
vietų kariuomenė nestovi vo likimo. Tenka pastebėti, giamo-____________________
dyka. Iš apardytos Kauno kad okupantai turi nežino-’ ,_____
ryloęi ti—JI— k^l • , .1^ Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
giasi padalyti pirmaeilę Nežiūrint visos propagan- gyduoles nuo visokių ligų. Kurie

tuoti popieriaus fabrikas ir tvirtovę. Pasienyje su Vo- dos, raudonarmiečiai kaž- ‘?rite kokius ^sveikumus, kreipiu-
remontuojamas stiklo fabri- kietija tiesiamos kelios eiles kaip gaivališkai bijosi vo- ir busit patenkinti. (43)

draiiraiiaukreiiiėšii mane ka* “Vitrum.” Ir pasirodo, spygliuotų vielų. Tai daro- kiečių. Be to. yra nemažasoraugai jau Kreipė i mane kad fabrf ma Uk ta lietuviai ŽIwių> kurjems teko gojj_. įsi. s. su ri.iua.w-. r.

Kanados Lietuvių Tarvfiosi >“iose pritaikomi ne anglių negalių.Pabėgtus soviete- tik,j vokiečiais kai buvo 
darbuotei »š nntari-j“ vi- kuru, bet la koms r dul- kojo “rojaus,’bet Įsitvirtinu okupuojama Lenkija. Jau 

X fcbiSkreii l«ms ' prieš savo draugus nacius ‘ tuomet raudonarmiečiai sa-
tis tiesiai i Taiybos sekreto- Į Jai Sai, kain tikrovėje iš- Tai t ma žinių.1™ “‘S, ^irtomas^tS 
rių, kurio adresas yra ši- rodo boįsevikiskąs progre- zonoje j kJį milain^as s^tatrn^ tarp
toks: P. P. Kundrotas. Box Net fabrikams nėra,gyventojains draudžiama,111^ ir voklecl° kaienl°-
40, 324 Queen st W., To-. tinkamo kuro.____________ i ateiti, kasama apkasai ir da-1 Taip pat Lietuvos gyven.
ronto, Ont. ; TURISTAI 'romi kitoki sutvirtimai. Gy-; tojai prisimena, kaip skan
iai kurie dar klausia Kurie važiuojate į Floridą ir kuri? i ventojai, matydami tokius, dalingai rusų kariuomenė

’ 117 kokis T.iptii- praleisti vakaciju laiką vildKKUO^e. UZ .vOKltį Įlietu nlal jr pjnr,aI> ausistoiiit pas mus.
vos nepriklausomybę Kana
dos Lietuviu Taryba kovoja.

ir susirinkimų laisvė. Ma
nau, kad iš to bus visiems 

„ aišku, kokios nepriklauso-
Martinonis prašo mus pa- mybės Lietuvai nori Kana- 
skelbti, kad tokio orgamza- dos Lietuvių Taryba. — J. 
tonaus pareigų J1S negalįs Martinonis.”
eiti, nes vVmnipege jau ne---------------
begyvenąs. Dabartiniu laiku' PROGRESAS J ATBULĄ 
jis dirbąs miškuose, kur pas- PUSĘ.
tas ateina labai retai, taigi Bolševikų laikraščiai Lie- 
vesti laiškais susirašmėji- tuvoje vis triubija, kad da
mas esą labai nepatogu. bar labai “progresuoja” 

Jis sako: į pramonė. O tai vis esą dėl
“Iki šiol dirbau Hudsono^įo, kad “galinga” Sovietų 

apylinkėj. Ontario plovinei-: Sąjunga pristato Lietuvos
joj. Bet dabar mišku darbai fabrikams anglių iš savo ka 
čia pasibaigė ir kalbama, ^yklų ir kitokių reikmenų, 
kad Hudsono lentpiuvė kel- j Bet štai ta pati bolševikų 
sis į kitą vieta dirbti, kur Spauda skelbia, kad Naujuo- 
nors toli. Taigi turės keltis:sę Verkuose. netoli nuo Vil- 
ir darbininkai. Reiškia, da- ; ?la«?> pradedama atremon- 
baitinis mano adresas yra
yra tik liglaikinis. Kai kurie

a(^- ■ okupantų pasiruošimus, sa- skelbiama “nenugalima di-
<!>)

APS1VEDIMAI.

Sveikata—Brangiausi*

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.

Pajieškau apsivedinio tikslu drau
go tarp 55 ir 65 metų, ant farnios ar
ba kuris gauna senųjų pašalpą. Aš 
esu našlė, 55 metų. Platesnes žinias 
apie save suteiksiu laišku. (8)

Mrs. V. K.
1*14 Havimeyer st.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau rimtos merginos apsive- 
dinio tikslu, tarp 23 ir 30 metų. kuri 
gyvena Amerikoje. Aš esu vaikinas, 

, 33 metų, gerai atrodau, rimtas. Pla
tesnis* žinias suteiksiu per laišką. 
Malonėkite prisiųsti paveikslą su pir
mu laišku, kurį pareikalavus, grąžin- 

; siu. Atsakymą duosiu tik į rimtus 
laiškus. 4. M.

808 C Room B 
% H. F. McLean Ltd..

Valleyfield, Que., Canada.

REIKALINGAS PATYRĘS 
BEKĖR1S

Prie Ruginių duonų ir būt dreive- 
ria. Darbas ant visados, atsišaukite 
po šiuo adresu: SS Hollv Street,

LAWKENCE, MASS. <7>

Galiu pasakyti, kad Taryba 
stoja už tokią nepriklauso-: 
mybę, kad Lietuvos gyveni-' 
mą galėtų .tvarkyti patys jos j 
gyventojai ir kad jos žemėj 
nestovėtų svetima armija. 
Kanados Lietuvių Taryba 
nenori tokios Lietuvoje val
džios. kaip buvo Smetonos, 
ir nenori tokios, kokia yra 
dabar. Ji nori, kad Lietuvos 
žmonėms butų leista pa
tiems išsirinkti valdžią, ko-

vaime spėlioja, prieš ką visa 
i tai gali būti nukreipta. Tuo 
metu, kai Maskvos agentų 
redaguojami lietuvių laik
raščiai stambiomis frazė
mis deklamuoja, kad raudo
noji armija “išlaisvinusi” 

i lietuvių tautą nuo plutokra- 
, tų diktatūros ir apsaugojusi 
taiką Rytų Eurojioje, inten- 

, sirgai varomi kariniai oku
pantų pasiruošimai gyven
tojuose sukelia pamatuotos

ANTON BEN’KEVIČIA 
Indiana Apt.

977 S. W. 4-th st.. MIAMI, FLA.

RAUMtNV SKAUDbJETJA!
GREITAI PALENGVINAME
Nckentčkite tereikeUrgai racmenu 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasieki; n.paprastą palengvinimą 
retraat’šk'Įi skansm’’, rtrėnn ra-jmcr.ų 
sfcaudčjinaų, iš-.:T.ar: ir šiaip rau-
rr.er.'.i vien jL‘.trir.d.m; su
Pain-Sxt>e.'’eriu. ?is sensacirgas lini- 
mentąs ūmai s’te.i.ią laukiamą pa- 
ler.g-dn-mą. Vi-š 17 nr'nonn Lan
kučiu j?u išparduota. T—iėl neati- 
ež’iodąrr.i nusipirkite• -> į_s rankutę baimės, kad netiukus kilsiąs 
P2:n-SxccJIcno- Kctejlackite P??n- ,____ m t______i__j

su i-ikaru rnt dėžutės.

Po Susikirtimo Su Francuzais

K«i Francuzija j»asi«lavč vokiečiams, japonai puolčli imti 
fraiK-uzų koloniją Indo-Kinijo.i. liet franzucai j-radėjo šau
dyt ir apie 1,000 japonų krito, ši nuotrauka parodo kelis 
jap»mu$ voilant lauko lij/eninėn viena a\o su/ei tų draugų.

karas. Tad nenuostabu, kad 
• Lietuvoje pastebima net tam 

tikra karo panika. Ypač iš 
pasienio su Vokietija sričių 

i gyventojai aštriai tą paniką 
jaučia. Pav., Tauragės gy

ventojai prisimena, kad pe-

džiosios Sovietų Sąjungos 
saugotoja,” pralaimėjo per
eitą žiemą prieš suomius. 
Nežiūrint milžiniško skai
čiaus. rasai nieko nepajėgė 
padalyti mažutei suomių 
tautai. Ir tik per ilgus mėne
sius. kada suomius apgulė 
šimtai tūkstančių rasų, kar
žygiška šiaurės tauta buvo 
priverata rusams užleisti ne
didelę teritoriją. Šis rusų 
silpnumas atvėrė akis ne tik 
visam pasauliui, bet ir pa
tiems rusams, kurie bijosi 
sus idurimo su vokiečiais. Jei 
jau suomiai juos negailes
tingai pliekė, tai kas butų, 
ieigu tektų susidurti su vo
kiečiais? Taip klausia savęs 
ne tik Lietuvos gyventojas.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS Al GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREVING C0., Ine
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST, 
WORCESTER, MASS.

KURIE NORIT TIKR: 1410 Cobmbia Road, 
South Boston, Mass. TcL SOUth Boston 2271.

FLORIDA
__ ___ ________ Pabandykit Pagyventi Saulėtoj Flo-

- i 'i i, ■ ridoj PATAISYMUI SAVO SVEIKA-
TOS. Mes turime jums kambarni. 
Pragyvenimas pigus. Kas įdomauja
te Floridos nuosavybėmis: kaip įsi
gyt farmą. Orančių sodną arba bizię, 
aš jums suteiksiu visas informacijas 
teisingai. Rašykit: (Dj

STANLEY JONAITIS 
Star Route, BUNNELL, Florida.

Gydymas v 
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 85centai.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS

Rhcumatizmas Nugalėtas
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Greitai ir pasekmingai 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, arba pi
nigus grąžinant. Kaina tik 85c su pri
siuntimu. Siuskite užsakymus adre
su: JOHN M. STASSEL <«)

406 Bach St^ La Porte. Ind.

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska
noti, krinta, vartok 

ALENANDER’S 
SHAMPOO

50 centų už bonką ir 
ALENANDER'S

STIPRINANTI TONIKA.
50 centų už bonką. Prisiunčiani 

ir per paštą.
ALEXANDER’S CO.

414 W. BROAinVAY,
SO. BOSTON. M ASS.

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 ne vien tik butų skanus, bet turėtų 
bslar.suotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Moterų Škvrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”.
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON. M ASS.

Karas Europoje
apta karą ir Ūtos

-Naajieaoa- yra p

Bandiea. Maajieaą

“NAUJIENOS”
1739 South Halstcd

CHIGAG0, ILUN0B



Pnstapta. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 47. Lapkričio 20 <U 1040

Moterims Pasiskaityt
AT CtrraTTT TtTAOVA6Į SKYRIŲ TVARKO 
AL MICHElSONIENfi.

MANO JAUNYSTE

Sunkios mano jaunos dienos 
nuo pat gimtos valandos.
Karčios ašaros tik vienos — 
nenudžiusta niekados.

Kur tik einu. kur tik žiuriu. — 
aplink vieni tik vargai.
Nieks man rankos nepaduoda — 
gelbėkit mane. draugai!

Visur tamsu, visur juoda, 
dangoraižiai ant dangaus.
Kur galvelę aš priglausiu?
Nėr tėvelių nei draugų.

Nešu vargo sunkią naštą 
ant savo jaunų pečių.
Gal pasiekęs tiktai kraštą 
atsilsėsiu nuo vargu.

Mintys mano varguos sk 
kaip žaltys slenka banga 
Nieks nenori to suprasti, 
kad gyvybės pabaiga.

sta.

Pr isiuntė F. M.

TU SU K TOM.
Tyliai plaukia mėnulis už upės:
viskas gludi nakties tamsumoj.
Nieko man šiam pasauly nereikia.
tik tave matyti amžinai.

Tik matyt tave begaliniai 
ir gėrėtis tavo gražumu.
Susitikti su manim tu nenori, 
o vakarais skubi prie kitų.

Tu sau lik, o aš viena budėsiu
tegul gęsta krūtinėj viltis.
Jau nubodo gyvent ir mylėt —
karštos meilės jau gęsta ugnis.

Tu, saulutė mano skaisčioji, 
ant kapo tu man patekėk.
Baltas akmuo, kaip sargas kapuose — 
tu per amžius prie manęs liudėk.

Prisiuntė F. M.

fl' Po gimdymų antrą vietą 
užima maistas. Kadangi Vo
kietijoj maisto labai trūksta, 
tai rūpinamasi kaip galint 
maistą taupyt, kad jo užtek
tų ilgesniam laikui. Tik žiū
rima, kad šiaip taip paval
gyli, kad nereikėtų didelio 
bado kęsti ir sveikatai pa- 

j kenkti. Saugojama, kad nei 
(vienas trupinys neišsimestų. 
Laikraščiams nevalia pa
skelbti jokio “r ecepto“ val
giams gaminti, jei jis nėra 
“Frauenschafto” užgirtas.

Visai netikėtai i jūsų butą 
įsiveržia “Frauenschafto“ 
narė ir kiša savo nosį i puo
dą ant pečiaus, žiuri, ką jus 
virėt. Apžiūri lentynas, kad 
nebūtų maisto “perdaug.” 
Išknaiso net ir išmatas, kad 
nebūtų išmesta koks plutga
lis duonos ar kokia sudžiu- 
vusi bulvė.

Taigi. Frau Klink pasako 
Vokietijos moterims kada 
ir už ko tekėti, kaip tankiai 
vaikus gimdyti, kiek ir ką 
valgyti, kaip virti, ką sakyti 
ir kaip šypsotis atsisveiki- 

‘ nant vyr us ir sūnūs, kurie iš.
: eina i karą. ir kaip elgtis ga- 
' vus žinią kad jie jau žuvo. 
Verkti ir gailėtis nevalia, 

i Reikia didžiuotis, kad “gar
bingai” mirė už faterlandą.

į Frau Klink motetų gyve- 
inime užima tokią pat rietą, 
kaip Hitleris visų vokiečių 
gyvenime. Ji yra aukščiau
sia moterų diktatorė!

Kapse.

MOTINOS, KURIOS TU
RĖTŲ BUT STEREL1* 

ZUOJAMOS.
Bostono gimdymų ligoni

nėj anądien kalbėjo Dr. Ni-

Vėliausios Mados APIE VALGIUS.

FRAU GERTRŪDA KLINK.

ši sabalu kailiuku skranda ir širdies pavidalo kepurė yra 
vėliausios mados padaras kailių pasauly. Skranda trumpu
tė. vos 32 colių, rankovių galai platus, o apykaklė siaurutė 
ir apskrita, tartum “donacas.”

KAIP KEPTI KURKĘ 
(KALAKUTĄ).

SPANGUOLIŲ (ORAN* 
BERRY) SOSAS.

gazo liepsnos apsvilint, kad 
neliktų pūkų. Paskui reikia 
karštu vandeniu gerai nu
plauti iš viršaus ir iš vidaus. 
Plauti reikia bent dviem 
vandenimis. Į paskutinį van
denį reikia įdėti šaukštuką 
baking sodės. Tas užmuša 
nemalonų kvapą, kuriuo vi
duriai atsiduoda. Paskui vi
durius reikia sausai iššluos- 
tyt, ištrinti druska, prikimš
ti ir užsiūti. Kemšalą gali
ma vartoti kokį kas nori. 
Užsiuvus, kojas reikia šva
riu siulu surišti. Sparnus pri
glausti prie šonų ir taipgi 
perrišti siulu aplinkui, kad 
nebūtų atsikišę. Dabar ap
tepti visą kurkę ištirpytu 
sviestu, apibarstyti druska, 
pipirais, apdulkint miltais, 

■ įdėt keptuvėn ir kepant daž-
Trumnni Anie Vidtn' šiomis dienomis Rusijoj nai palaistyk 12—15 svarų I rumpai Apie V ISKą ; sušaudytas angliy p^. kurkę kepa 3_4 valandas.

Anglija jau padarė su A-' monės direktorius Mitiaso- ----------------
meriką sutartį laivams sta- vas už tai, kad vedęs propa- KEMŠALAS KURKEI.

Amerikoje yra mada kep- Svarą spanguolių nu- 
įti kurkęs Thanksgiving piauk perrink. Jdėk du 
i šventei. Keps jas ir ne vieną puoduku cukraus i du puo- 
i šio skyriaus skaitytoja. Tai- duku vandens ir smarkiai 
i gi paduosime cia keliatą nu- užvirink I verdantį syrupa 
Įrodymų, kaip tuos paukš- sudėk uogas ir tegul dabai 
j čius kepti. lėtai verda nemaišant, ko-

Kurkės paprastai būna kias 5 minutas. arba kol vi- 
spygliuotos, todėl visų pir- ?°,s1.uo&°? persprogo. Supilk 
ma reikia išpešiot spyglius. į blmdą ir atšaldyk.
Kartais sunku pirštais juos -----------------
ištraukti, todėl patartina SPANGUOLES KITAIP, 
vartoti repliukes. Spyglius NEVIRTOS,
išpešiojus, kurkę reikia ant Į Nuplauk svarą spanguo

lių ir du dideliu, besėkliu 
orančiu. Orančius supiaus- 
tyk su žieve į ketvirtdalius 
ir kartu su spanguolėm per
leisk per mašinėlę mėsai 
malti. Įdėk du puoduku cuk. 
raus ir pastatyk prie ledo, 
kad atšaltų. Duok prie kep
tos kurkęs ar vištos.

__ - avniiisiaue iii&imei iu» i , Mnmc o-orinneia na
icholson Eastman.^ gimdymų į ka parduos1 Anglijai 63 pre- pušin už panašų nusistaty- hS Šitoks budZs- P

"..................... mą prieš bolševikus nuteis
tas 12 metų katorgom j 2—3 puodukai duonos

i • ~------ v»-i trupinių.Pralaimėjus republiko- 2 šaukštai smulkių tapijo-

specialistas iš John Hop- į kybos laivus, kurie 
' kins universiteto, kuris pa- i čia stovėjo be darbo.
reiškė, jog kiekviena moti- j ---------
na, kuri susilaukia 8-to ku-į Washingtono valdžia ispė

iki siol

(moterų ^ikio. turėtų but sterelizuo- Į ia gyventojus, kad ly tinėse 
i centras ta- Moterys, kurios turi daug valstijose dabar yra platina- 

vaikų, ilgai negyvena, jis sa- mos netikros 5-dolerinės. Iš 
o jei tokia motina mira- priešakio jos turi numerį 

ta, tai pulkas mažų vaikų

Šis vardas musų skaityto- ir “Frauenfront” 
jams. turbut, da nebuvo gir- frontas), kuris yra centras, 
dėtas. Bet jis labai gerai ži- visu Vokietijos moterų or- , - • ; , i- - __nomas Vokietijos moterims, ganizacijų. Ar tai butų lite- j50, ° što >■ -d «T” ~ v '
nes Gertrūda Klink yra Vo- iaturos draugija, ar tik siu- pulkas maz,JT^ 870 su raide J o is uzpa-
kietijos moterų diktatorė. Ji rimo ratelis, visos privalo Todėl kalto numeri 116. Kita ne
turi ravo vadovybėj bei in- prigulėti prie “Frauenfran- “Soti no aSo J P '‘“H"8
lakoj apie SO.bOU.OOO Vo- to." kūdikio Su buttau^re“
kietuos moterų ir merginų. Nors j?rau Klink su savo lizuojamos. kad galėtų va
li jos žodis tra joms jstat}-. 50 išlavintų letenančių auginti bent tuos? kuliuos 
mas- rūpinasi visais moterų rei-jau turi.

Dar 1932 metais Gertrūda kalais. bet daugiausia dėme- pet tas daktaras užmiršo 
Klink pametė savo vyrą. šio kreipiama Į vaikų gim- paminėti girtuokles moti- 
daktarą Klinką, ir atvykus J
Berlynan pas Hitlerį pradė
jo aiškinti, kad jis darą« di
delę klaidą neįsileisdamas
moteių Į nacių judėjimą, minti ir taupyti. motinų paliko namie 6 mė-
Moterys ii- merginos turi; p,.įe “Frauenschafto” vra kūdikį be jokios prie- 
dirbti politikoj kartu su Yy-kkvrius vardu “Bevolker- ^uros išėjus girtuokliavo 
rais. ji aiškino. Jos gali sa- jngSnolitik” —žmonių dau- P** 3 dienas ir naktis. Per 
kyti prakalbas, gali dainuot, oinimo politika “Moterų tr^s dienas ir naktis kūdikis
gali vaidint, gali rašyt. gąli;£onto- XIa, agkintį me™ buvo be mairto »-»------ >
mokvr —*

pusės 947 numeri, o iš kitos 
pusės numeri S70 su raide 
“J.”

nams prezidento linkimus, kos kruopu 
rezignavo jų centro komite-, 2 sukapot,
to direktorius 
ton.

John Hamil-

ŠKOTIŠKAS PAJUS Iš 
OBUOLIŲ.

6—8 obuoliai.
1*2 puoduko rudo cuk

raus.
1 puodukas vandnes
2 šaukštukai uksuso.
4 šaukštai miltų.
2 šaukštai riebalų (kaip 

Crisco, Spry, etc.).
1 šaukštukas vanilos.
Žiupsnys druskos.
Pajui tešla.
Obuolius nulupk ir su- 

piaustyk. Pusę cukraus už
pilk vandeniu ir uksusu ir 
užvirink. Pradėjus virti, su
dėk obuolius ir lėtai virink. 
Kai obuoliai bus minkšti, iš
imk iš svrapo. Likusį cukrų 
sumaišyk su miltais, druska 
ir pamaži įplak į verdantį 
syrupą. Pavirink, kad sutirš- 
tėtų. Nuimk nuo ugnies, įdėk 
riebalus ir įpilk vanilą. Su
dėk karštus obuolius į pa
jaus blėtą išklotą su tešla, 
užpilk syrupą, apklok virau 
tešlos klėtkelėm ir karštam 
pečiuje kepk 20—25 mi
nutes.

ruškų.
2 šaukštai labai smulkiai 

sukapotų žalių pipirų.
’/s puoduko ištirpyto svie

sto.
2 šaukštukai bet kokio 

Poultry Seasoning.
1—2 kiaušiniai.
1 puodukas karšto pieno 

arba vandens.
Kam patinka, gali dar į- 

dėti smulkiai sukapotą ir 
ant sviesto paspirgintą svo-

LIETUVIšKAI - ANGLIŠKAS IR gUną.
Hit ‘ uCTUvitKAS, telpa Druska ir pipirai.paS ilk- i i*,000 žodžių. Labai parankus turėt; r r

kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine ■ Birmimisia sumjlišvk dllO- . , skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir i rUTOiaUSia SUmaiSVK UUO-
SUStOJO j geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių : noS trUpiMUS SU taploka, UZ-

KaS’e.n5ra:. Ga.unamas. “Kele»v^ Pdk karatu pienu ar vande-
-----------------——---- —‘—— i niu, išmaišyk, sudėk visus

NEBŪK 711 .AS , i*®g™isyk ir kimšk i kurkę. Tinka
IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE i Jr vištai.

Okupuotoj Francuzijoj 
naciai uždarė į koncentraci
jos stovyklas 10.000 žydų.

Salemo mieste, netoli nuo 
Bostono, mirė Romos katali
kų bažnyčios kunigas La- 
bossiere, palikdamas $100,- 
000 turto. Tai vis iš biednų 
žmonelių surinkti pinigai.

Laisvųjų francuzų vadas 
gen. De Gaulle užėmė Afri-

______  _______ ___  koje Francuzijos koloniją
dymą. Moterys yra ragina- nas, kurios taip pat turėtų! Gaboną. Prie jo prisidėjo ir 
mos gimdyti, o merginos— but sterelizuojamos. štai,' du francuzų karo laivai, bu* 
greitai ištekėti. Antroj eilėj laikraščiai praneša, kad Ne- i vę tos kolonijos uoste, 
seka pamokos kaip valgį ga- Warko mieste viena tokių! Kai važiuodami

leri Maskvos bolševikai SU spenyje. Gražiai apdarytas dirbtine1

ŽODYNĖLIS

Molotovu priešaky 
Dancigo mieste, tai anglu katrie nėra 
orlaiviai pavaisino juos 
bombomis. Pasiekti Danci-Kaimynai

ir organizuok moterų kad- laukusi 16 metų neišteka, ją ^e ^*iuja sura-, komos i geležinkeliu stoti.
I us nutsu kovai.“ ‘ tuoj aplanko “Motetų fron. *> J® SlTt,r ‘ Vokiečiai niekados' nesiti-

to” atstovė ir klausinėja: , Datoj1 kėjo, kad anglų orlaiviai ga.
Ir šiandien Frau Gertrūda 

Klink via Vokietijos mote-’ “Kas kenkia, ar vaikino
narna už kūdikio mirtį.

Ar nevertėtu tokias moti-
ru diktatorė. (“Frau“ vo-.negauni? Jei taip, mes tau nas sterelizuoti? 
kiečiu kalboje reiškia ta pa- i jaunikį surasim. Nepatiks? 
ti. ka anglu kalboj “Mrs.”— i Niekis! Vokietija pilna gel- 
Red.) bonplaukių arijonų, kurie

lėtu taip toli 
j atskristi.

su bombomis į

KRINTA LAPAI.
Krinta lapai, vysta gėlės.Ji diktuoja ne tik Vokie- j i^ko žmonų. Jei jums traks raVuZT

i jos moterims, bet daro pa-: aP?i'esti. valdžia pa- VysU njano vainikėlis
stangų įkvėpti nacizmą mo-i skolins, 
tei im-‘ ir okupuotose šalyse, i I, tol šita agitatorka len- 
Čekoslovakijoj. Danijoj, da prie mergaitės, kol ši iš- 
Norvegijoj, Olandijoj ir ki- teka. Jei po 18 mėnesių nė- 
tUJ • , . . ra kūdikio, tai Frau Klink

Frau Klink pasako mergi- atstovės vėl pradeda Ivsti ir 
noms, kada ir už ko ištekėti, klausinėti: kodėl? 
kiek ir kain tankiai kūdikius T , „ . . ..
gimdvti, ka valgvti ir tt. Jos 15al*>a, aP.1.<> Ptteiote.

' r . mą. apie Vokietijos garbę ir
Frau Klink turi savo mo- galybę. Jei tai neveikia, pra- 

teių “penktą koloną be- deda kalbėti apie motinos 
veik visuose pasaulio did- “laimę” ir “džiaugsmą’’ su- 
miesčiuose. silaukus mažiuko. Prižada

Į moterų organizaciją finansinę pagalbą ii gydv- 
‘'Frauenschaft” ji sutraukė tojo patarnavimą. Jei mote- 
50.000 išsilavinusių nacių ris skundžiasi, kad ji dėl 
moterų. Po jos priežiūra jos silpnos sveikatos neturi vai
riuos turi savo specialų dar- kų, tai ją tuo.j aplanko dak- 
bą kiekvienoj kolonijoj, taras. Ir nuolatos yra varo- ' 
Viena saugoja maisto kai- ma lytinio pobūdžio propa-

Lyg koks vasaros želmuo.
Vysta mano vainikėlis, 
Vysta rūtos ant galvos,
O tas šelmis bernužėlis 
Jau prikibo prie kitos.

Pirma sakės buk tai myli 
Ir mylės mane; nūnai 
Klausiamas jis piktas tyli. 
Lyg kalta tik ašenai.

Kas daryti man pamestai. 
Be rūtelių, be žalių?
Kito kelio neberasti,
Kaip tik po bangų gilių.

Nemunas ir man, lyg žuviai, 
šaltą atilsį pateiks.
Visos kalbos ir liežuviai 

manęs nebepasieks.

LIETUVIŲ LAISVES MY- 
LETOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL,
VALDYBA 1910 METAMS.

Tos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. \Vaukcgan. III.

?. Sedoravičia — pirm.-pacrclbinin., 
733 Lincoln st., tVaukejjan, IH,

Zuzana Gabria—nutarimų rast. 
j 730 McAliater avė., TVaukegan, Tlt 
j Emilija Kernagis—turtų rast. 
i 720 Vine Piace, V.'aukeųan, III.

< Vaitiekūnas — kasteriąs,
726 — sth St.. tVaukccan, III.

KASOS GLOBĖJA!
•>. Lauraitis, K. Ambrozunas. 

KNYGIAI
?. Dambrauskas. A. Marcinkus. 

MARŠALKOS:
*. RukštaLs. J. .’amšaitis

Susirinkimai būna paskutinį nedėl* 
lienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
Kdams Sts.. Wnukemn. I1L

Stebukliagos GyduoMa, 
naikina Šilimų,
Pleiskanas, šias 
turėt kiekvienas, kuriam 
ka arba pleiskanuoja 
»ti taiso žilus plaukus koki
co, bet nėra dažai. Nėra nieko 
jas geresnio iki šiol išrasta, 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.M 
pakelį už $l.no. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilaai 
patenkintas, jums pinigai bos augtų 
žinti. Reikalaujame agentų. 
VALORTONE HERB CO,

■ P. O. Box

INKVIZICUA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 uusl........................11.00

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

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

TIKIME I KRISTŲ, todėl tarime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo ppgonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys ' adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neti
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

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

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. HaUtcd St,

CHICAGO. ILL.

SIELOS
BALSAI

nas. kita redaguoja moterų 
laikraščius, trečia organi
zuoja. prakalbas sako ir tt. 
Be “Frauenschafto” yra dar

ganda per radiją, krutan
čius paveikslus, moterų laik
raščius ir prakalbas, kad tik 
sukėlus norą buti motinom.

Kai šalta banga slaptingai 
Jautrią širdį suramins.
Tad piktai ir maloningai 
Mano vardo nebemins.

Jautais.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikon Lietuviams Mokytis 

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietuvių Kalbėt
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA <1.00.
DR. D. PILKA. 828 Colunbos Ave^

GRAtlOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Kayga papųeRa AaogeBų spalvuotą puikią paveikslų, 
223 poslapių dydžio, apie 15« įvairių eilių.
JI PAUNKSMNS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.H.
Aodimo apdarais f 1.25.

Kiekvienas tardtų gagatai saro kavjmių minėta knyga.
«eriao*,aregmnMns gulima siųsti tiesiog papras

ta attltai užrašyti saro ir "Keleivio" ad- 
grfHgytetS cmtus markų.

-KELEIVIS”
283 BROADWAY, 30. BOSTON. MASS.

tame konverte, bet 
rmų ir
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7INI0S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Amerikiečiai Savanoriai Londono Gatvėse

Katasiroiingas Gy
venamųjų Patalpų

Klausimas.
Butų klausimas, apsigy

venus visuose kampuose 
maskolių okupantams, daro
si sovietų Lietuvoje stačiai 
katastrofingas. Iš Kauno 
gavome žinių, kad pradžio
je nustatytas 9 kvadr. metrų 
glindų plotas vienam asme
niui yra sumažintas iki 6 kv. 
metrų. Faktiškai beveik nie
kas neturi ir 6 kv. metrų. 
Taip yra ne tik Kaune, bet 
ir provincijoje. Pati “Tary
bų Lietuva” vedamajame 
straipsny prisipažįsta, kad 
Kaune reikalinga apie 10,- 
000 kambarių. Dėl butų sto
kos laikraštis, žinoma, kalti
na “buvusią Lietuvos bur
žuazinę santvarką.” “Tik 
dėlto, o ne dėl ko kito toks 
nepaprastas butų ir kamba
rių trukumas.” Tačiau visi 
Lietuvos gyventojai pui
kiausiai žino, kodėl staiga 
Lietuvoje retai kuris žmo
gus beturi savo kampą: vi
sus geresniuosius butus už
ėmė maskoliai. Julf nejuo- 
kas sutalpinti Lietuvoje virš 
300,000 maskolių okupantų, 
kurių buvo pirmaisiais Lie
tuvos okupacijos mėnesiais. 
Dabar jų skaičius yra dar 
padidėjęs.

Žmonių padėtis yra tokia 
katastrofinga. kad daugelis 
priversti gyventi net palapi
nėse arba malku sandėliuo
se : be langu, be šviesos, šal
tyje! Net “Tarybų Lietuva” 
pripažįsta, kad “problema 
vistiek reikia kaip nors iš
spręsti, nes žiema artėja ir 
žmonės turi susirasti bent 
kokią pastogę.” Šiuose žo
džiuose aiškiai matosi, kad 
esama žmonių visiškai be 
pastogės. Taip receptų, ku
riuos laikraštis siūlo, yra to
kie: panaikinti dalį restora
nų ir juose apgyvendinti ne. 
turinčius buto. Taip pat ga
lima esą pasielgti su barais, 
kai kuriais viešbučiais ir net 
krautuvėmis, kurias galima 
sujungti. Pasak laikraščio, 
butų klausimas yra aktualus 
ne tik Kaunui, bet ir visiems 
Tarybų Lietuvos miestams ir 
miesteliams,” todėl “visur 
reiktų imtis tokių pat prie
monių, kaip ir Kaune.” Taip 
pat siūloma iš Kauno iš
kraustyti tuos gyventojus, 
kurie nedirbą nei fabrikuo
se, nei įmonėse nei Įstaigose.

Tas pats laikraštis kelia 
klausimą, kad daugelis Kau
no ir Vilniaus gyventojų tu
rėtų susirasti butus aplinki
niuose kaimuose ir mieste
liuose.
! Jau iš šių paties oficiozo 
“Tarybų Lietuvos,” prisipa
žinimų galima susidaryti 
vaizda, kokian vargau atsi
dūrė Lietuvos gyventojai, iš 
kurių okupantai atėmė net 
butą, išmėtė Į gatvę ir pri
vertė gyventi palapinėse!

I MOKYKLAS BRUKA- 
MOS BOLŠEVIKŲ 

ŠVENTES.

Artinantis rusų spalių re
voliucijos sukakčiai, oku
puotoje Lietuvoje vedama 
agitacija šiai “šventei pami
nėti. Ypač okupantai sten
giasi rusų revoliucijos su
kaktį paminėti lietuvių mo
kyklose. Iš oficiozinės “Ta
rybų Lietuvos” sužinome, 
kaip komunistinės šventės 
minėjimas buvo okupantų 
padiktuotas Kauno mokyk
lose.

Šiomis dienomis švietimo 
komisariato rūmuose buvo 
sušauktas pasitarimas, į ku
rį buvo įsakyta atvykti vi- 
viems Kauno vidurinių mo
kyklų (gimnazijų) direkto
riams ir pradžios mokyklų 
inspektoriams. Posėdžiui 
pirmininkavo vice-komisa- 
ras L. Gira. Posėdžio metu 
žydelis Brovkinas ir Kauno 
rusų vidurinės mokyklos di
rektorius Griduško (ši mo
kykla įsteigta maskolių ka
rininkų ir GPU agentų vai
kams), papasakojo, kaip to
kios šventės minimos Rusi
joje. Jie taip pat nurodė, 
kaip ši šventė turėtų buti 
paminėta Lietuvoje. Bet šio 
vieno pasitarimo neužteko. 
Kitam pasitarime “diau
gas” Brovkinas jau konkre
čiai nurodė, kaip pripažįsta 
“Tarybų Lietuva,” “kokie 
mokytojai ir kokius darbus 
turi atlikti.”

Po tokių komisariškų nu
rodymų buvo nutarta, kad 
minėjimas prasidėtų lapkri
čio 5 d. ir truktų kelias die
nas. čia pat pasakoma, kad 
šventės vyriausiu tvarkyto
ju Kaune yra komunistų 
partijos Kauno miesto ko
mitetas, kuris taip pat rū
pinsis mokyklų papuošimu.

Taigi: Brovkinas, Griduš
ko ir komunistų partija pri
žiūri Lietuvos mokyklų 
šventes!

Lietuvos žmonių šventės 
panaikintos, o maskolių 
šventės prievarta brukamos. 
Ir Maskvos agentai dar ne
sigėdi į akis mums meluoti, 
kad Lietuvos žmonės dabar 
turi “pilną laisvę!”

KELEIVIS, SO. BOSTON.

ši nuotrauka parodo amerikiečius savanorius renkant sužeistuosius 
vokiečiu oro atakos.

Londono gatvėse po

ŽYDELIŲ MITINGAI GAI 
ŠINA ŪKININKUS.

Idijotas, Jei Dabar 
Nori Grįžti Lie

tuvon."

i ŽYDAI KAPITALISTAI 
i PASTATYTI KOMISA

RAIS.
! Savo laiku buvo rašoma,
1 kad vidaus laivininkystės i 
susisiekimo priemones, kaip; Taip ražo iš Kauno viena
antai Nemuno ir kitų upių' žydų tautybės moteris, 
laivus, nacionalizavo So-; ., . . . x T - ,
vietų Rusijos vidaus laivi- . Atsiranda ir tarp Lietuyo- 

, ninkystės komisariatas, įsi- įe gyvenančių žydų žmonių, 
■ steigęs Lietuvoje savo sky- kurie praueda biauretis šo
rių. Dabar patiriame, kokie dietiškuoju režimu. Šiomis 
yra šios rusiškos įstaigos tar- dienomis \ Ienas s\ eicai ijo- 
nautojai. “Tarybų Lietuva” Je. gyvenąs žydas, kuris ren- 
praneša, kad Nemuno laivi- gesi važiuoti į Lietuvą ir tuo 
ninkystės tarnautojai ir dar- reikalu pai ase savo selenai 
bininkai nusiskundžia, kad Kaune laišką, gavo iš jos at- 
į Nemuno eskploatacijos sakjnną. kuriame, žodis zo- 
įuožo tarnybines vietas esą sa^oma: Kaimynai sa- 
sulindę buvę baidokų ir lai- ko’ kad įprotis, jeigu 

Įvų savininkai. Savaime su- manai gi jzti. V isi norėtų į 
prantama, kad į tas vietas te? patekti, kui tu dabai 
nėra patekęs nei vienas lie- esL ^u negali arba nenoi i 

i tuvis Darbininkai konkre- suPfastl tlkros Padėties. Jei- 
čiai nusiskundžia buvusiais šu?u-ma? tuo reikalu dar 
laivų savininkais Buršteinu »/sysi—as neatsakysiu ir 
ir Idelsu. kurie “dar prieš nerašysiu. Esi idio-
tris mėnesius biaurėjosi pa- tas:. »'tai mano Paskutini*
duoti upeiviui ar žemesniam zodI8,___________________
tarnautojui ranką.” Darbi- 
ninkai reikalauja, kad tokie 
žmonės butų tuojaus paša- Išmokt Angliškai.
Įinti iš vietų.

LIETUVOS ŽMONĖMS 
JAU BRUKAMA ^USŲ

“ELTOS” DIREKTORIUM
PASKIRTAS ŽYDELIS 

ŠAUS.
Nuo spalių 10 d. Lietuvos 

telegramų agentūros direk
torium paskirtas L. šaus. 
Ligšiolinis “Eltos” direkto
rius K. Korsakas paskirtas 
valstybinės knygų leidyklos 
direktorium.

Matomai, artėja momen
tas, kada bus likviduota ir 
“Elta.” kuri visiems lietu
viams išeiviams buvo gerai 
žinoma kaipo žinių apie Lie
tuvą teikėja. Jau anksčiau 
buvo pranešta, kad K. Kor
sakas, būdamas Maskvoje, 
kalbėjęs dėl “Eltos” įlieji- 
mo į sovietų telegramų a- 
gentųrą “Tass.” Dabar “El
tos” ‘direktorium paskyrus 
kažkokį žydelį šausą, ši j- 
staiga bu* jau galutinai lik
viduota ir paversta “Tass” 
agentūros skyrium Kaune.

ŪKININKAI SUSIRŪPI
NĘ PAŠARO STOKA.

Iš Utenos gaunama žinių, 
kad ryšium su menku paša
rų derlium, gyventojai viso
mis priemonėmis stengiasi 
pašaro prasimanyti. Nuplo
vę bulvėnojus, džiovina ža
guliuose ir žarduose. Gyve
ną arčiau prie valstybinių 
mišku, prisiveža iš miško žo
lės, kurią suvartos pašarui. 
Daug valstiečių bando nau
doti laibesnes. smulkiai su
kapotas eglių šakas gyvulių, 
ypač kiaulių pakratui.

Taip pat iš Dusetų, Zara
sų apskr., pranešama, kad 
ten ūkininkai stengiasi džio
vinti bulvėnojus ir kitokią 
žalienų, kuri galėtų buti su
naudota arba kaip pašaro 
pakaitalas, arba pakratui.

Pašaras Lietuvoje išnyko 
dėl to, kad plūsdama per 
kraštą okupantų armija su
trempė nešienautas pievas ir 
laukus, o jei da kas liko ne
sutrempta, tai suėdė oku
pantų arkliai.

KAIP IŠRODYS NAUJOJI 
VĖLIAVA

Nepriklausomos Lietuvos 
vėliavą bolševikai jau pa
naikino ir paskelbė, kaip tu
ri atrodyti sovietų Lietuvos 
vėliava. Ją sudaro raudonas 
audeklas, kurio kairiajame 
viršutiniame kampe prie ko
to atvaizduotas auksinis 
piautuvas su kuju. o viršum 
įų—užrašas aukso raidė
mis “Lietuvos TSR.” Vals
tybinės vėliavos ilgis 2 mtr., 
plotis—1 metro.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
i pasikalbėjimų ši knvg:«. sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt k.a!i>č: angliš
kai. Joje teipa netik atskiri žodžiai, 
bet čieii sakiniai, pasikalbėjimu dar
bo jieškant, važiuojant kur nors. nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- 

labiaU zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 

č
35c.

KALBA
Rusų kalba vis

i ištarimu ir gramatika. aru. k\ erbia^l j susovietintos padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
Lietuvos įstaigas. Lietuvos st Michelsonas
Telegramų Agentūra “Elta”RUSŲ ATNEŠTA LIGA 

SKINA LIETUVOS GY
VULIUS.

PAVĖLAVO BULVES 
NUKASTI. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsiseu-skelbia, kad jai reikalingos '5K«S f. Matulaitis. Ant- 

Bolševikams bemitinguo- labai gerai rusų kalbą mo- ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
Veterinarijos inspekcija jant ir mulkinant ūkininkus kančios ir gerai mašinėle ru. ............. ..........

viešai skelbia, kad gyvulių apie raudonarmiečių atneš- siškai rašančios tarnautojos.
snukio ir nagų liga vis la- tą jiems “Stalino saulę,” Kaune šaukiamas rusų

Ukmemės anskrities miesto b?a- 1Fa®f®.pJiVla: Jį.darosi daugely vietų buvo užmirš- kalbos kursų klausytojų su- 
UKmerges apsKrities m este stačiai rykšte! kaip žinoma, kad reikia bulves kasti, sirinkimas, kastame susi- 
nuose ir DaznytKaimiuose j- §į Hga yra jabai užkrečiama Dabar, nors daugelyje vietų rinkime bus švaistoma, pa- 
vyko dau& ^e|v°Je ir sudaro didžiausią pavojų žemė labai šlapia, bulviu kvietimuose nepasakyta,
surengtam mitinge daiyva- Lietuvos gyvulininkystei, kasimas eina dideliu spartu- Oficiozinis laikraštis “Ta- 

baugiau Kaip ouu vaisue- kulią ir taip jau naikina bol- mu> Bulves kasti mašinomis rybų Lietuva.” šiomis dieno- 
cių, KovarsKo rtUKo- ševikiška betvarkė ir paša- §į rudenį gali tik aukštesnių mis atsispausdinęs rusų abė-
innn~1 1’? Prie lig(?s Plėtirp°- vietų ir smėlėtų dinų gy- celę, pradėjo spausdinti sa-
tr -ir i - • iS1 Prideda maskolių oku- ventojai. Iš molėtų bei dum- vo rūšies lietuviškai rusišką
KuiKliuose-—laOO, Uieaiai- pantai. nepažindami ele- blėtų dirvų bulves ne kašte žodyną, kuris esąs taiko- 

~ jmentariškiausių higienos ^asa, bet kabinte kabina, mas rusų kalbos besimo-į 
3OU, Gelvonyse—oOO ir ra- reikalavimų. Šitą ligą rusai: kaip iš košės. Tai šlapiausias kantiems. Taip pat laikraš-

Žydukų komunistų lei
džiamas “Valstiečių Laik
raštis” deda tokią žinią:

“Žemės dalinimo proga.

ilėje—100. Artimiausiu lai
ku mitingų laukiama ir kito-, 
se apskrities vietose. Mitin
gus rengia Ukmergės ap
skrities kompartijos komi
tetas.”

ir atnešė Lietuvon.

IGNORANTAI KALBA 
APIE UNIVERSITETUS.
“Tarybų Lietuvai” už-

; bulvėkasis jau per eilę metų. čiuose skelbiasi įvairus mo- 
“Stalino saulė” laukų ne- kytojai, kurie duoda priva-

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
<y. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestj.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokj parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $t.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

džiovina.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1941 METAMS

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi* j--««--- -_i_ ---  gjj.

tinęs rusu kalbos pamokas, 
į Caro žandarams nepavy
ko musų tautą sumaskolinti, 
tai dabar tą darbą mėgina 
atlikti bolševikai.

kliuvo Lietuvos studentai.!
Kiek šiuose mitinguose kurie esą vis vaikščioja su;

dalyvavo, ne taip jau svar- kapitalistinių šalių pavyz-: JBI__  „ _____ _ __
Ki, ^innrlumi hrtleovilrii neri lrArtiiraitomic Tai oca sok’a kaina Sieninių Kalendorių. Bis- PAPARČIO ŽIEDAS IR RETLRIOSou. Žinodami DoiseviKų agi- dzio Kepuraitėmis, lai e^ą nieriams padarome su jų apgarsini-;kitos apysakos:
tacijos metodus, nuo paduo- pamėgdžiojimas buržuazl- mais ir pigiai. Kurie norėtų parda-! (1) Neužsitikintis Vyras; <21 Žy-
fn clraiČin aišku reikia nu- nin ctndpntii Kaino navvy- vinėt Pavieniais arba norint agen- dinti Giria: (3) Klaida; (4) Korek-lU SKaiCių, aiSKU, įeiKia nu mų ^luoentų. ivaipo pavyz tauti, geros išlygos. Turime ir Da-ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai-
imti bent po viena nuli. Bet di laikraštis pamini “garsio- riaus-Girėno Kalendorių su jų sero- kai tiki i visokius prietarus,
įdomus pats faktas, kad di- jo britų Etone universiteto CSujJ’vTS^c.iTSTiL“ re‘* j burtus lr K»,n>....................
tižiausios darbymetės metu studentą su cilinderiu ir z. gilevičius <•
valstiečiai varu varinėjami keistu apsirengimu.” Be » H-^ford Avė.,
po mitingus, tuo budu ati- abejojimo, susovietintos________________________
traukiant juos nuo skubių “Tarybų Lietuvos” redakto- k aiptapti suvienytu 
darbų. Bet tuo netenka ste- riai savo ignorantiškume v ‘ .
betis, nes Ukmergės komu- nežino, kaa nera ne tik fn&j Su reikalingais klausimais ir at- 
nistų partijos komitetas su- “garsaus,” bet ir iš viso jo i £ a«^ri»2lbose'
sideda, kaip ir kitose vieto- kio Etono universiteto! laida. Kaina . ................... ssr.
se, iš žydelių, kurie visuo
met pasiliko svetimi lietuvių 
tautai. Atėjus dabar jų ga
dynei, jie dar mažiau paiso 
valstiečių interesų: jiems 
svarbu pasireikšti ir pasiųsti 
“dėkingumo telegramą” 
draugui Stalinui už naujos 
gadynės suteikimą Izraelio 
vaikams.

Už pajleškcjimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes
nei*) raidėm antgalvls—tSc. extra.

‘•Keleivio’’ prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na le. už žod|. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 63c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS.” 253 EROAO.VAY, 
SO. BOSTON, MASS.

18c.

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

PANAIKINTOS JAU VI
SOS LIETUVOS ŠVENTĖS

Lietuvoje jau oficialiai 
naikintos visos Nepri- 
ausomos Lietuvos valsty

binės ir religinės šventės. 
Įvestos šios šventės: Naujie
ji Metai, sausio 1 d., Lenino 
ir 1905 metų revoliucijos 
minėjimo diena sausio 22 d., 
“tarptautinio proletariato 
solidarumo diena” — gegu
žės 1 ir 2 d.. Lietuvos pa
skelbimas sovietų respubli
ka liepos 21 d., komunistų 
revoliucijos Rusijoje sukak
tuvės lapkričio 7 ir 8 d., ir 
Stalino konstitucijos diena 
gruodžio 5 d.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalių*. 
Si nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
300 puslapių. Kaina 
Audeklo viršeliais ................... S2.M

pa
kk

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašo:©: Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų isri pat krikščionių gadynes.

Senovės Lietuvių tinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienas terštų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai tapnoti Dieve buvimų.

Kayga didelio fermata, tari 271 puslapį. Kaina popieroa apdarais 
—1.00; audimo and.—91.28. Pinigus galima siųsti popieriuj dolerį 
arba “Money Orderi”. Adrepuokit sekančiai:

KELEIVIS, 283 Broedw«y, So. Boston, Mass.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia. 
SKYRIUS UI. 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 VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tę revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM BONOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, aes joje ras daag reikaliagų dalykų ir geriausiai galės 
snsipaiiat sa visa katalikiškas bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUL kuris turi vienokį sr kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai- 

knygoje In
sinimų ph 
tyti. Taip aiškina savo kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
rMiais, gražiai stdabrtaėm raidėm įspaustas kny- 
KAINA 02.M.

Tvirtais pepieros viršeliais, kalas Sl.25.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

REV. M. VALADKA, R. a 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų įmygu naordy ta kaina ir

•KELEIVIO9 KNYGYNE
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Pataria dabar statydinti j Muštynės Cambridge’uje.
namus. Į Cambridge’aus

Xew England Federal mokyklų mokiniai šį pane- 
Savings League’os prezi- dėl j lošė “futbolą.” Pabaigę 
dentas Merrill sako: kas ke- lošti, lošikai pradėjo tarp

Karingi žmonės!
Anądien susitikau Z., il

gų metų komunistų simpati-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ
Visiems linki Ona Ivoš-I 

kienė ir sūnūs Jonas, kurie 
užlaiko modemišką Cafe su| 
visokiais gėrimais ir vai 
giais. Pas juos galima ge 

Turi vi
daugi likerių, vynų

& ir alaus. Adresas toks:
Bankuose $10.000, o savi

ninkė badmiriavo. da tuojaus. nes pavasari ..
T. . . , . daug brangesnė medžiaga ir pašaliniu žmonių buvo už-i
kaimų nai pranešę kt \- f’;lihipinkai- Kvalifikuotu rrunto Po/ionim sumuša »*•!, ..... , , . , ................. . Kvalifikuotų gauta. Padaužos sumušė ir

zatorių. Žmogelis piadejo tuno policijai. kad tūla statybos amatninkų jau ir vieną policmaną, kuris no
man > k t-.-tis-. kad, girdi, lie- Maigaiet C Buen, 11 metų d^Kai- pradeda vietomis i ėio juos perskirti. Pagaliau 

,. , , j mziaus senmeige, nuimta tluįrti. piibuvo daugiau policijos ir
tokie nedraugiški, kad ne- nuo bado ir šalčio. Policija ___________ muštynes likvidavo. " "

Mirė Povilas Staponkus. tas mušeikų suimta.

tuviški komunistai pasidarę amžiaus 
[raugiški. kad ne

duodą jam nei "Laisvės’’ sa. nuvyko i jos 
vo kliube pasiskaityti. Girdi, rujų ta motel is buvo vos tik 
bžėiau ana karta i 376 gyva. Ji neturėjo nieko val-

BILL’S CAFE 
510 Dorchester avė.,

South Boston.

namus ir Ištik-

Hvde Parke automobilius 
82 
Jis 
pat

niu* nuo nosies ir sako: "Tu‘dėjus $10,000. Ją nuvežė Ii- Lus t^’vęno oosiono apie-;-*»»u «**»•*. 
ateini čia musų ‘Laisvę’ užgoninėn. kad atsigautų, 
dvka skaitvt! Užsirasvti ne-• _ S - - . • . - .

Išsirgęs apie 6 mėnesius,

, FURNIČIUS
Kelia-1 Pigiai parsiduoda furničius Cam-

i bridge. 17 kambarių Lodging house; 
■ kaina $600, išlygos prieinamos. No- 
' rint daugiau informacijų klauskit: 

152 Cambridge street Cambridge.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Ii

?se. Palaidotas šv. Mi-' 
kolo kapinėse. Paliko nuliu-’

i i
ĮJ
! t

Reikalinga Mergina
, r-. , i rlima rnkten-i fina dvi dnk i Prie S<x'a Fountain darbo. Pašei- i jApskundė Fine Arts IkOvCIl Uh<|. UM ^UUK-, jaujama €Xperience(t Galima matyti}

kad pinigu neturiu, bet pa- Muziejų. !telis Emiliją ir Genovaitę, ir J 12 t kasdien. Geras i,
mačiau, kad kazvravusieii yuja< i-»įka< at<ml iš Bos-' s?nų ?,mfent4- m dvi seseris; charles spa. 223 Adams st., - 

hsi ' piadėjoitol^ Fi^^n^Se^^Araenkoje. Lai būna Fi.ii, c™. Do„h,.«,.

■j • o • •gali. Aš ėmiau

«N W. BROAOWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

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

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbų garan
tuojant.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tek 4643

TaL TBOMfee ON

Dr. John Repshb
(RBP2TB)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valoadaa: H Ir M

NediHaada »- ------
•oo 10 Ud u ryto.

270 HARVARD 8TRBBT 
kamp. Ia«aa <4. arti CaMtal *•. 

CAMBBIDGI. MASS.

Telefaaas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakara. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

bolševikai
spiestis aplinkui ir kelti ’ouvo pašalintas superinten-• “•“t'1 
kumštis, tai nutilau.. ; dentas Rausch. Dėl to jis da-

. Bolys parodė auns. Ziu-;kar lakelė muziejui bylą ir 
iiu. kao nieKo nebus ; reikalauja $150.000. Jis sa- 
ėir.iau ir išėjau. Ir daugiau yo pa(į muziejus padaręs su
ten neinu.................. i juo sutartį, prižadėdamas

. Ii gerai darai, as ,0 laikyt; tiki gyvos galvos ir y
*iau- Pokšt. įmo} p: kasmet po S5.000 ai.

" . : gos. Rausch sakosi manąs ■
Kėsinosi sudaužyt traukini gyventi dar 20 metų

su žmonėmis. |įam priklausą $100.000 al-|pesri’
p

amžina atmintis
jam 

nuo musų!
Parsiduoda Grosemė

Supjaustė automobiliams 
padangas.

AVhittier gatvėj. Roxbury- 
>, jauni vandalai vieną va

kara supiaustė ir subadė vi- 
mtomobilių padangas, 

žmonės turėjo eiti namo

j lr šaltų mėsų storas su elektriki- 
' niu modernišku šaldytuvu (refrige-1 
irator) arba ir vieną šaldytuvą gali-j 
I ma pirkti. Savininkas turi kitą štorą ; 
i ir viską vienam štore ne sali šutai-;
pinti. Kreipkitės: Mr. P.,

253 Broadway, So. Boston, Mass. Į

FARMA N. Y. VALSTUOJ Į
Tarpe Kichfields Springs ir Coo- ’ 

perstoevn. randasi vakarinėj pusėj i 
gražiausio Canadarago ežero. 2Ž51 
akeriai derlingiausios žemės, daug : 
vaisinių medžių, didelės ganyklos.' 
daug miško, beveik nauja barnė dėl IBeįeito panedėlio vakarą Į f ne ! Nonvoode anądien trau- 42 ka^-iu. svirnas grūdams. 9 kam-į

gauja jaunų paaauzą „uea-.- .. Nainys užmušė tūlą Miiliamą minusia vieta išvvstvmui turistinio;
apduuze aiv.nemm.s. . • i Cofskv. 3< metulome apdaužė akmenimis 

ėjusį iš North Stationo i Lo 
\velli traukini. Ateinant 
tam traukiniui, ti< 
vandalai padėjo balki sker
sai bėgių. Mašinistas patam
sy to nepastebėjo ir trauki-

igiškas” reikalavimas: suma
ki kalno ir magarvčiems dar 1?"

natv« 50 nuošimčių "palūkanų.

amŽiaUS biznio sale unininkystės. Savininkas ;
, priverstas tuojaus parduot, arba mai- 

Uaoar paaiškėjo, kad r.vti ant namo netoliau 15 mylių nuo 
i tas "Cofskv” buvo lietuvis, ĮM0.™-. Dėl
... a. kreipkitės pas: A. J. KbrfcTIS,
\ HlCaS CVZIUS. i 332 W. Broadwav, So. Boston, Mass.

Atėjo du laivai iš Anglijos.
Ši panedėlį Bostono uos- 

nys tik per niauką neišyirto j tan atėjo iš Anglijos du lai-

35-TAS METINIS BALIUS
Lietuvos Sūnų Draugystė rengia Prašmatnų Balių, 

Padėkavonės Dienoje, Ketverge,

28 Lupkričio-November, 1940
CYPRUS SALEJE,

40 Prospect Street, Cambridge, Mass.
Pradžia nuo 6 vai. vakare.

Gerbiamieji:— Jaunuoliai taipgi ir seniai, visus 
širdingai kviečiame dalyvauti šiame Lietuvos Sū
nų Draugystės Baliuje, čia tikrai galėsite linksmai 
laiką praleisti, su draugais pasimatyti ir senas pa
žintis atnaujinti. Bus gardžių gėrimų ir užkandžių.

Šauni Radio Orchestra grieš angliškus ir 
lietuviškus šokius. Įžanga prieinama.

Visus kviečiame dalyvauti. KOMITETAS.
Važiuojant iš kitur, reikia išlipt ant Central skvero, čia netoli salė.

Tet KU UIS

toliu Lnedmiu.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROAD1VAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių, Vidarių Ligų, 

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

534 BROADtVAY.
SO. BOSTON, MASS.

is bėgiu. Jis buvo pilnas “Baitrover
žmonių. Garvežio buferas 
buvo taip sugadintas, kad jį 
reikėjo nuimti. Traukinys 
pavėlavo 45 minutes.

ir "Neris
(gal perkrikštytas Lie-j J 

tuvos "Neris’”?). Jie atvežė j j 
iš Liverpoolio 230 karo pa- Į • 
bėgėliu ir 20,000 Reisu ško- i •

Frank Baer iš Brookline 
apskundė American League 
beizbolr.inkų organizaciją 
Bostone ir reikalauja $50,- 
000 už tai. kad jis buvo jų 
paleista hole sužeistas.

tiškos degtines.

Jonas Juškevičius iš So- 
merviliės buvo sunkiai su
žeistas automobiliaus nelai
mėj. Jam stdaužrtas žandi
kaulis ir koja.

$228.00 DOVANŲ
PARODA STYL1Ų IR ŠOKIAI
Rengia Lithuanian Hairdressers Association

GROS AL STEVENS ORCHESTRA
$50,000 kailinių paroda nuo I. J. FOX. Paroda gra
žiausių modelių ir plaukų madų

Penktadienį, kipkričio-Nov. 22, 1940
Nuo 8:00 vakare. Įžanga 40c.

MUNIC1PAL BUILDINGE.
E. BROADWAV,SOUTH BOSTONE. Į

FIRST NATIONAL STORES

J
♦♦ii

L Strset Liqu«r Store, Ine.

BESĖKLĖS ROZINKOS Gražios pilnos 3 lo oz Pk 19c 
SEEDED ROZINKOS GRAŽIOS 2 P° 45 oz. pk. 15c

OCEAN SPRAY spanguolių sosas 17 oz. brėš. ip 

BELL*S PAUKŠTIENOS PRIESKONIS Pakelis ft

MOXIE Tik nž skystį 2 Didelės Bonkos 25c

ONE PIE SQUASH 2 15c
DO-NUTS Be ar sn Cukrum 2 <■«•*« 23c

DROMEDARY PITTED IIATES 2 oz- 1'^- 25°
DOLE’S pineapple juice 2 ls oz w«š. 19c w oz. įneš. 22r

MINCE MEAT
FINAST BRAND—GATAVAS PAJUI

9oz.pk. 9c

EDUCATOR CRAX pakelis 13e
PAPRASTOS KREKĖS Didelis pakelis

MILLBROOK KOLA Tik skystis g po 12 oz. I>onk. 23c 

FINAST SQUASH 2t» oz. blėšinė 10c

GRAPEFRUIT FINAST Gražus šmot. 2 P° -® oz- Glvš. 

TOMEIČIŲ SUNKA «*ast 3 po 21 oz. biėš. 25c

SALDAUS PIENO—GERAI PASENMTAS

ŠVELNUS SURIS sv. 23c

br. Leo J. Podder
Ii Leningradu.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

Valandos: nuo 19 iki 12 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 
189 HUNTINGTON AV&. 

BOSTON. MASS.
TeL Cu

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DKNTI8TS 
VALANDOS: M Ir TA

^HmB^SraALM^RO)* 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARB,
BOSTON. Telef. Lafayette 1871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vak nuo 8 ryt. iki 7 vak.____
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

Tet ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. PaaukarmsOPTOMETRISTAS
Ofisu

Nau 9 ryto iki 7
5? nu n slii^mžn •Ovivvivmio •

Nue 9 ryto iU 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Insured 
Nevers >

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAT,
SO. BOSTON, MA8S. 

Tel. SOUtk Boston 4618

L sTREEl L’UUOR ŠTOKAS, Ine. ir jo manajreris 
Charles Stravinskas užprašo Jumis aplankyti ši lietu
višką likerių krautuvę pirm ateinančios šventės. Xe- 
jersenai toj: krautuvė buvo visiškai atremontuota vi- 
<:uje ir iš lauko, ir šiandien ji yra viena iš gražiausių 
ir moderniškiausiai Įrengtų likerių krautuvių Bostone. 
Padidinus krautuvę dabar jus gausite didesnį ir geres
ni pa-iri kiną Kliu. Venų, Degtinių ir Kordelių, im- 
jx,r;u tu ir Amerikoje išdirbtų. Užeikite į ši Lietuvių 
Sandėlį ir atsinaujinkite savo pažintį. Specialiai prieš 
■dentas filiai. Vynai ir Degtinės specialiai nupigintos, 
kad U' galėtumėt daugiau nusipirkt mažesne kaina.

195 L STREEET,

THANKSGIVING SPECIALS
JI DGE WINSL0W — Bottled in Bond Kv. .$1.79 

Straight \Vhiskey. 4 metų senumo— l«K) Proof
( OKON A BRANDY — 1 metą senumo 3-th gal. $1.49 
ARISTfM RAT — Saldus Vynas Galionas $l.l»
CASABEL — Imp. Portugalės Vynas llonka $1.00 
YACHT CLl B—4 m. šen. Straight Hhiskev kv. $1.00 
ROBERTIN — Importuotas French Cognac Krandy

20 metų senumo 5-th gal. $2.75
Pristaty mas Veltui. Tel. ŠOU 4117

SOUTH BOTSON

FINAST PITTED DATES 7’i oz. pakelis 10c
TAMSUS VAISIU KERAS 1 sv. 2 oz. 25c
DELUXE VAISIU KEIKAS Cellophane apsuktas 1 v. 14 oz. 19c 
DELUNE VAISIU KEIKAI Cellnpkane apsuktas 1 sv. 14 oz. 49c 
KEIKO MILTAI WH1TE SPRAY 2% sv. pakelis |3c
MARVO Pure Vegetable SHORTENING svaro blėš. 14c
VAISIU COCKTAIL ' FINAST 30 oz. blėš. 21c 2 lfi oz. blėš. 23c
Rlt'HMOND FRUIT COCKTAIL 16 oz. blėš. l«c
MHIPPLE-S MINCE MEAT Kvortinis jaras 25c
BORDEN’S NONE SUCH MINCE MEAT 9 oz. pakelis 11c

Turėkite Pilnai Duoaas Kalakutui Prikimšti

DUONA Sr.iS“”

SVIEUOS KAVOS

P"* 1 sv. 4 oz. 15c

Richmond 2 I sv. beg. 25c
V; -n 2 I r" beg. 20e

TIK JUS NORIT 
SUMALTOS KAIP

2 I sv. beg. 3:1cKybo
Coplcy I Šv. Mės. 

Vaeuum supakuota

BAY VlEW 
MOTOR SERVICE

SOUib
; STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai 

IMdeKI ne - A- -' -Ur _
nyOrSVIIC

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI- 
LII S IR TROKUS VISOKIŲ

IžDIRRYSeiŲ.
Peter Trečiukas ir
Jue Kapečiunas — navininkai. 

Tabytnu ir

1 HAMUN S11UER

sr




