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Anglai Išlupo Mussolinio
Fašistus iš Egipto Žemės
PASMS

ITALŲ TVIRTO ros pakraščiu, italai ruošė
VĘ IR 30.000 BELAISVIŲ. papėdę tolimesniam savo

žygiui, todėl per kelias my

Be to, į anglų ranka* pateko lias aplinkui buvo prikrauta

krūvos amunicijos, maisto milžiniška daugybė visokių
ir kitokio grobio.

Albanijoj Krito Italų KARO PRAMONE]
Generolas.
ŠLUBUOJA.
Giaikų karo vadovybė
praneša, kad mūšiai Alba
nijoj tebesiaučia ir graikų
armija vis einanti pirmyn.
Pereitą penktadienį jie paėmė Porto Palermo. Šį panedėlį jie sakosi paėmę dar
kehatą
svarbių pozicijų,
Atakuojant graikams vieną
aukštumą, italai labai prie.
šinost Vienas italų generoias ir vienas pulkininkas, su
revolveriais rankose, ėjo
prieš graikus patys pirmutiniai. norėdami priduoti savo kareiviams drąsos. Bet
abudu krito. Tuomet italai
apsisuko ir leidosi bėgti,
Graikai užėmė jų pozicijas,
Kas diena graikai paima vis

CIO GRASINA
STREIKAIS.

Fabriksntai ir darbininkai Žada sustabdyt audimo pra
raginami «kubint mašinų
monę, jei nebus pakeltos
darbininkam* algos.

Amerikos spauda ir val”! Audėjų unija, kuri pri<J?ios Xadai J’as*cyt',n?n'?j kiaušo "prie Ciornutarė tuodienomis pradėjo kelti di- Įjaus reikalauti algų pakelidelį leimą kad karo pramo- mo vilnų audėjams, kurių
ne neparodo jokio spartu- pa apie 90,000 Naujoj An.
mo. Masmų pagaminama įjjoj ir kitose val«tijose
daug mažiau, negu buvo nusitoki nutarimą padarė
matyta. Orlaivių gamyba tos unijos viršininku šuva.
atsiliko jau 30 procentų nuo žiavimas, kuris ivyko pereiužbrėžto plano. Karo laivų ta nedėldieni Bostone. Sustatyba irgi šlubuoja. O An- važiavime dalyvavo dauglijai greitai reikalingi or- ^au kaip 100 unįjos vad„ įš
laiviai, ginklai ir laivai. Jos Naujosios Anglijos, New
fabrikai suardyti
nacių Yorko New Jerseylr Pennbombomis. Ji ^aiškiai paša. syivan'ij‘os. Suvažiavime bukė. kad dabar karo laimėji- vo nurodyta kad vilnų aumas miklaus? nuo Ameri- dimų fabrikai yra gavį už-
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METAI XXXV

Antanas Smetona Pagaliau
Atvažiuoja Amerikon
žiūrint, Smetoną vargiai
galima pripažinti Lietuvos
SAUSIO 17 DIENĄ.
TautininkiT^iiaM oasi- prezidentu.” Be to. kokio
velnio jis čionai atvažiuoja,
lIktl 11 d,<,le
l,kI memi* klausia Jurgelionis? Paga
ar uzsimoKa
užsimoka rengu
rengti pripriNew Yorke gauta žinių, j liau,
nau, ar
kad galy gale Amerikon at-: imtuves bent kokiam val
vyksta ,ir Pats musl* “tautos džies stipinui? Juk, sveikai
vadas,” p. Antanas Smeto- į dalyką žiūrint, visos valnaišplauksiąs iš Lizbo- džios it valdininkai yra
žmonių kailio lupikai. l>enos (Portugalijos uo
veik
tikri velniai, sako Jur
p.° ^aujy Metų. būtent
gelionis.
sio p dieną. Jei kelionės umkas nesutrukdys, New YorIš tautininku pu-ės ki’o
aštrus
protestai. Kaip. girdi,
ke
busiąs sausio 17 diegalima šitaip kalbėt? Sme
..
.......
Brookiyno tautininkai jau tona esąs Lietuvos prezi
suskato ruošti jam priimtu- dentas, pasišalinęs į užsienį
ves. Jie kviečia prie tų cere tik tam, kad butų laisvas
ir kitJ? srov?s prisi- protestuoti prieš Lietuvos
**>• šiomis dienomis &00- okupaciją, Jeigu mes iį at
klyne jau nyko šiuo įeika.u mesime, sako tautininkai,
? .P88?31 imas su kitų stovių tai mes lošim i Maskvos troaikiascių atstovais. Bet en- ous. Tautininkai nedali to
daivti. Jie turi «avo ideol o-

reikmenų. Stačiai nesinori
Keli mėnesiai atgal italų ^tikėti savo akims. Visokie
armija įsiveržė į Egiptą ir vežimai, automobiliai ir troužėmė keliatą svarbių pozL kai iki 5 tonų, vieni sudau
cijų pajūry, būtent Salumą. žyti. kiti visai sveiki, stovi
Sidi Barani ir Nibeivą. Ne eilėmis, į kurią tik pusę ne
turėdami pakankamai spė pažiūri. Riogso visokio ka
kų italams atsispirti, anglai libro kanuolės, nesuskaito
pasitraukė iš tų pozicijų mi tankai, šarvuoti automoEgipto gilumon. O italai I biliai, didžiausios krovos
pradėjo čia stiprintis ir ruo amunicijos, maisto ir viso
šti papėdę savo žygiui per kių mašinų, kokių tik mo daugiau belaisvių ir karo kos. Todėl Washmgtono vy-^įy^ jg valdžios už $100 įiausybė labai susirūpino. įooooo ir kad kompanijos
kirsti anglų Sueco Kanalą. derniška armija gali turėti, medžiagos.
ahia lupa- pasidarys sau
..... ;s
Jie ruošėsi tenai kelis mėne ir visa tai dabar jau anglų
Nežiūrint kad Italija
iš to milionus,
sius.
rankose. Anglų karininkai Amerikonai Aukoja ma * vis?* pusi.ųvk?ro Ęaba?‘ taigi iš tų milionų jos gali
vlsį
. .tun. b”
ir darbininkams ką noro išBet pereitą sąvaitę juos irgi stebisi tos medžiagos
čia visai netikėtai užklupo gausumu. Jos esą dusyk AnffUJOl KraUJ(į,
tarp Anglijos ir Vokietijos. mesti. Jei geruoju kompaniSveikų žmonių kraujas Todėl, jeigu norima kad jos nenorės darbininkams
angiai. Anglų antpuolis bu daugiau, negu anglų armija
reikalingas
sužeistiems ka- anglai laimėtų, jie turi ture- algų pakelti, tai CIO skelbs
vo netik staigus, bet ir labai turėjo pradėdama šitą ata
gerai organizuotas. Mecha ką.”
roiviams. Amerikos Raudo-įl^ank^i orlainy ted
audimo
pramonėj
nizuota kariuomenė greitais
Tai tiek anglai paėmė su
tankais apsupo italų pozici Sidi Barani.
jas, nuo jūrių pradėjo italus
Po to jie žengė da toliau.
bombarduoti anglų laivy Jie apsupo Mussolinio fašis
nas, iš viršaus orlaiviai, o tus Salumo uoste, netoli nuo geraširdžių tuojaus —---- , . . ,
.
.
------------ —
Atvyko tik trys: Juregelio- reabilituotis. nes ponia Tū
nuo sausžemio artilerija. Libijos sienos, ir čia juos su do. Šį panedėlį New Yorke bininkams prašymą, ragin- algas pakelti,
“Tai buvo toks pragaras, ėmė. Tai buvo jau paskuti atvyko į Lenox Hill ligoni- dama? Juos skubinti mašinų
Iš 90
kokio asda nebuvau ma nė italų pozicija Egipte. Pa nę 23 žmonės, kurie pasisiu- gamybų visais galimais bu- daugiaus
tęs,” pasakė nelaisvėn pa skui anglai puolė per sieną lė duoti savo kraujo. Raudo- dais.
Anglijoj
jotasvienas italų karinin į italų Libiją ir apsupo tenai nojo Kryžiaus daktarai juos
chusetts valstijoj vilnonėse
kas.
tvirtovę Capuzzo, kurie taip išegzaminavo ir 17 jų pri
Vokiečiai Saudo dirba apie 32,000 darbinin- N
skelbti Lietuvos preziden
Italams nebuvo kitos išei pat paėmė. Kiek su šitom ėmė. Visi jie priklauso vie
tu
PhoJc
TcbjnJn valcfiirti
to . reikia suprasti, kad tu mes turėsim jį atakuot.”
kų.
Rhode
Islando
valstijoj
Norvegus,
Naujosios Gadynes zmo..
...
T
ties, kaip tik pasiduoti, arba dviem tvirtovėm anglai pa nai Wallace’o Jacobs’o šei
jų yra apie 20,000.
nes
nemato
reikalo
nei
laiką
.^
,a
Pasigirdo
Jurgeliš

Stokholme
gauta
žinių,
žūti. Jie pasidavė. Į vieną ėmė belaisvių ir karo gro mynai. Medicinos mokslas
kad ir<
valandą anglai paėmė itali, bio, rašant šiuos žodžius da jau turi suradęs būdą išlai kad Aalesundo mieste, Nor KAIP JIE “IŠDALIJO” ŽE- gaišinti dėl p. Smetonos at- nan Priekaistų,
vačiavimn
i
prieštarauja
pats
sau.
Girdi.
vegijos uoste, ties vokiečių
fortifikacijas Nibeivos apy nebuvo žinių. Dabar anglų kyti gyvą k™j?
Bet nesimatė kiek šihes-^^;^^’tmkšMĘ LIETUVOJE.
linkėj, apie 15 mylių j pie laivynas jau sprogdina Bar- laiką.
prieš
--------2?^°N- <
‘S
i mą
"‘"T
J° Mažukną. kad tas
tus nuo Sidi Barani. Tą pa diją, antrą italų tvirtovę Li
čią dieną mechanizuotos bijos pajūry.
NUMATO $200,000,000.
vegijos fašistų lyderį Vidku- mė busianti išdalinta beze- Situaci a iabai primena tą n?>s k°«?aIatų, o dabar pat<
anglų da[vs apsupo jau ir
Jeigu Hitleris nepasisku
000 PAJAMŲ 1950
ną Quinslingą, kuris virto miams ir mažažemiams. Da- Krylovo pasaką, kur lydė- ieina tokau da ir uz Mažu <Sidi Barani nuo sausžemio. bins savo frontui Mossoli“penktuoju” ir pardavė sa-'bargj ateina zmių, kurias Ra gulbė brėžys buveJsiMETAIS.
Per naktį nuo jūrių Sidi Ba niui į pagalbą, tai Italija ga
Dalykų žinovai
mano, vo tėvynę atėjūnams, pana-i skelbia patys Lietuvos ko- RjnRę vieną vežimą traukti.! t.K
• ?*
rani smarkiai bombardavo li netekti visų savo kolonijų
kad
šįmet
Jungtinių
Valstišiai
kaip
padarė
Lietuvos
:
nugarai,
kad
Vilniaus
krašte
1
„n,,™™
atakos
piies
ledaktoim
anglų laivynas. Sekantį rytą Afrikoj. Neteks ir Etiopijos.
anglų tankai jau užėmė ir Gerai informuoti italai A- jų gyventojai turės apie 75 komunistai. Vokiečiai pra- Jau. 1*
Šitą miestą. Tuojaus įnėjo merikoje sako, kad Italijoj bilionus dolerių pajamų. Bet dėjo iš barakų šaudyt į susi- kurie
- ----------- ------................ _
pėstininkai.
gali kilti revoliucija ir Mus- vienas statistikas New Yor- rinkusius norvegus ir du iš tai-ų
^a vadinami bolševikų vai. dalvkai išrodė ir šia- sunka Juozo Tysliavos bal
šiose dviejose vietose an solinis su savo fašistais gali ko bankininkų susirinkime jų užmušė.
sį
panedėlį
pranašavo,
kadi
Tai
ivykę
kelios
dienosimos
dvarai,
kur
komisarai
^^aiyKai
1Sroae irua
j
^0, dii^bkit savo
glai įmėmė nelaisvėn dau but iššluoti iš valdžios.
1950 metais ši šalis turės atgal, bet padėtis ir dabar ^UJa’ 0
uk,n,n-JuroetoS pasirodė risai dafbą -ka,p Jųs
0ie’
giau kaip 30,000 Mussolinio
jau
200
bilionų
dolerių
paesanti
labai
įtempto.
Vokieka.
ęave.st.
tų
l»m.san|
“
X
s
P
a
etono8
daktemi
rašys
ka.p
j.e
nofašistų ir daugybę karo me Nori Siųsti Maisto
jamų. Reiškia, už 10 metų erai uždraudė Aalesundo bernai.. Taip.
bolševikai,uvam. Kaili viską žinantis n-^atsall.
džiagos. Sunku buvo tikėti
Amerikoj
bus
beveik
trisgyventojams
rodytis
gatvėapgaudinėjo
Lietuvos
zmo”t«s iisišaiškino
La^ P pareiškė, kad
Europos
Baduoliams
savo akims, sako korespon
syk
geresni
laikai,
negu
šįse
nuo
saulėleidžio
iki
sau"es
skebdami,
kad
dvarų
^tautinės
’
te^fe
,ažomi “Amerikoj” ėdidentai. matant šitiek gery
Amerikos Raudonas Kry
lėtekio
žemes
išdalintos
bežemiams
..
torialai tai oficialus kata Iibių — netik paprastų karo žius nori nusiųsti keliatą lai. met
leietuo.
mažažemiams
Dvarai poziunu. o taip pat ir Ame- fouaiai, wi oiiciaiUb Kdian---------------n mažažemiams. Lnarai
i kų sroves nusistatymas. To
reikmenų, bet tokių praban vų su maistu Ispanijon ir MIRĖ A---------------NGĮ
AMBA- AMERIKOS DOVANOS kaip buvo. taip ir pasilieka. llka
v1”- poziunu d.,
d.
nesakvkil
gos dalykų, kaip šampanas, neužimton Francuzijon. tik
PASIEKĖ SUOMIJĄ.
tik dvarmmkai pasikeitė:
kad redaktoriai ne liaudies
brangus tuną žuvies konser laukia, kad Anglija sutiktų SADORIUS AMERIKOJ. '
d
ė
w
uPereitą
nedėldienį
i
Petvle^°J . senųjų dvarininkų, ^AD
1MTI KOMUNIS- nusistatymą išreiškia. Jeigu
vai, sidabriniai peiliai ir tuos laivus praleisti. Sako
Pereitą sąvaitę V/ashmg- samo ^gt
atėjo iš* New atsistojo bolševikų dvanTUS NAGAN.
jus, tautininkai, norėsite su
šaukštai, kvepiantis muilas, ma, kad tuo reikalu rūpina
garlaivis nmkai.
Federalinio investigacijų mumis tartis ir musų balso
perfuma ir tb Be to. rasta si Washingtono vyriausybė tone mirė Anglijos pasiun- yorko suomių
tinys,
markyzasUthian.
«<
Matilda
T
orden,
”
kuris
at...................................
biuro viršininkas J.-.Edgar -klausyti,
tai gal galėsime ir
daugybę auksu ir sidabro ir kad esą vilčių gauti Ang
GREEN GINA STREIKŲ Hoover sakosi padavęs Jus- susitarti, sako Laučka: bet
Spauda
spėja,
kad
jo
vieton
,
t
ena
į
io,(K)O
siunti

žvilgančios karininkų uni lijos sutikimą, nors iki šiol
LAISVĘ.
atsiųstas šlifas as, nių po 10 gvarų Tai Ka,ėdų
ticijos Departamento virsi- jeigu jus norėsite iš mus tik
formos, šilkiniu marškinių Anglija buvo griežtai prie ni1
dabaii
tinis
Anglijos
užsienio
dovano
«
Suomijos
žmonėms
w
*..
iv
..
vuic
Amerikos
Darbo
Federaninkui
JacKsonui
...
Jacksonui raportą, į darbo, o patys
patys norėsite vair tt. Išrodo, kad fašistų ar šinga maisto siuntimui, aiš
1
1 e_ • e .
nuo amerikiečių. I siuntinius rijos prezidentas Green i- kuris aiškiai parodąs, kad dovauti, kaip darėt Lietumijos viršūnės ruošėsi Egip kindama, jog naciai tuo pa ,ee
lijos
vadų
akimis
ziunnt
si
-e
’-----------------1------- ---------- - 1 -s...............
...................................
te gyventi ir lėbauti. Kari sinaudos. Bet tuo pačiu lai
ninku virtuvės sandėliuose ku Anglijai svarbu parodyt
buvo pristatyta visokių li- franeuzams ir ispanams,
kierių ir bačkiį brangaus vy kad tik su Anglija eidami
no. Valgomosios alyvos ka jie gali gauti maisto. Todėl
nų eilės buvo sukrautos 6 alimas daiktas, kad Ameri lijos pasiuntinys Washing- nas lie jokio muito.
pėdų aukščio. Kiekviena ka kos Raudonojo Kryžiaus tone turi but labai gabus
diplomatas.
ARGENTINOJ UŽMUŠ
rininko palapinė buvo pilna laivai ir bus praleisti.
__ ___ _______
nenorime nei bolševizmo, bei gaivalas, galįs sukurstyt kryptim.
TAS GENEROLAS
bonkų su mineraliniu van
FRANCUZIJOJ LABAI
Pereito nedėldienį Arnacizmų, sako Green. ‘ jurininkų streiką ir suparaTuo tarpu tautininkai sudeniu. Armijai vanduo buvo IŠVYSTE NAUJĄ BOMNERAMU.
Minos
provincijoj
Santo
Iliziuoti
laivų
judėjimų.
Is
snopinę,
ka su tom sutik.
kad
BANEŠI.
semiamas iš juros ir disti
gentmos
liuojamas; tam tikslui buvo
Laikraščiai praneša, kad
Vokiečiai spiria Francu- Fe buv
pastatytos dvi didelės įmo Glen L. Martino orlaivių ziją, kad ji stotų su jais į ka- riuos
nės. Iš Sidi Barani buvo jau dirbtuvė Baltimorėj išvys rą prieš Angliją, Ypač jiems žmonių buve
___
.
nutiestas apie 30 mylių ilgio čiusi naują bombanešį, ku rupi franeuzų laivynas. Ir .žeista. Tarp užmuštųjų bu- kraity. Ir šį panedėlį vokie- MIWIIINTe ruAiMAMR nams
Lietuvos. PBvyznaujas kelias į italų Libiją. ris su pilnu kroviniu, su Francuzijos premjeras La-vo ir atsistatydinęs genero- čių orlaivis užpuolė Kana-Į
į
džiui. ponią Tubelienę, kuri.
DOVANŲ UZ $50O,UU0.
j anot
Jurgelionio, esanti
Dabar visa tai pateko į ang bombomis ir žmonėmis, ga vai nusistatė tokį nacių rei- las Conrado Risso Fatron. dos laivą plaukiant pro Ailų rankas. Associated Press lįs lėkti 350 mylių per va kalavimą priimti. Petain už)
riją. Išrodo, kad visi tie už-1 Amerikos Raudonas Kry- “faktinoji Lietuvos vai
žinių agentūros korespon landą. Amerikos armijos tai jį pavarė iš valdžios ir!
Bathursto miestelio ligo- puolimai daromi iš Airijos, žius išsiuntė Graikijos žmo- džia,” pasitiko tik dvi ar
dentas. kuris eina su anglų aviatoriai esą labai tuo or areštavo, bet Hitleriui pa ninėj, Kanadoje, pereito pa- Todėl rašytojas G. B. Shaw nėms visokių dovanų Kalė- trys moterys. Taigi bijoma
armija, sako: “Aplink šitą laiviu patenkinti ir valdžia reikalavus turėjo vėl paleis nedėl’o naktį kilo gaisras ir ir pasakė anądien, kad Ang- doms: drapanų, antklodžių, si. kad neišeitų taip ir su
Sidi Barani miestelį, kur jau užsakiusi tokių lėktuvų ti. Sakoma, naciai gali už sudegė dvi motinos su savo Iija turi užimti visus Airijos valgomųjų daiktų ir vaistų Smetonos atvažiavimu.
imti visą Francuziją.
Brooklynietis.
kūdikiais.
įuostus.
_ —visko už $500,000.
Egipto tyrai susitinka su ju už $131,000,000.
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Antras Puslapis

KOMISARAI PRISIPAŽĮSTA, KAD ZE
MES ŪKY PRASIDĖJO SUIRUTE.

Anglijo* Jūrių Jėga
i
APIE TĄ “GENIALŲ
POETĄ.”

Bolševikų valdžios dvaruose kad šis mano kvietimas pa
(sovehozuose) nenukąstos sieks visus kurie tik gali nuo
bulvės, neįseti laukai.
kasdieninių savo darbų atsi

delė pensija paskirta. Argi jis
iš tos pensijos negalėjo gy
vent ? Argi jam būtinai reikė
jo pasisamdyti Stalinui už
berną ?’’

Keliais atvejais jau rašė traukti ir ateiti kaimui į tal
ką.”
me. kad bolševikams suar
Nora šitas “draugas” ko
džius Lietuvos žemės ūki,
Liudas Gira. buvęs Sme
misaras verčia bėdą šal
tonos žvalgybininkas ir kle
naujieji tvarkdariai nesugerikalų agitatorius, dabar ra
• ba net nuimti Nepriklauso čiams, tačiau visi žino. jog
Savo straipsni J. Aistis
šo himnus garbindamas Sta
mosios Lietuvos laikais Įsė- Lietuvos klimatui yra visai
lino “saulę.“ Tas kailiamai- baigia šitokiu pareiškimu
i tų javų ir pasodintų šaknia- natūralu, kad šalčiai prasi
nis pavirto Stalino čebatlai- Lietuvos išdavikams: “Ti
į vaisių. Ypač didžiausia be- deda lapkričio mėnesy. Tikžiu vien dėl to. kad vienas kėkit. kad jus busite nemir
> tvarkė viešpatauja naujai oji priežastis betgi yra ne
alčiai, o dezorganizacija,
komisaras.
supažindinda tingi už tai.’?
i Įsteigtuose sovehozuose. Pei
Šitą “nemirtingumą” rei
mas ii su rusų rašytojais,
• visą Lietuvą organizuoja- iurią bolševikai savo valdyužrekomendavo ji “genijal- kia suprasti taip. kaip “ne! mos vadinamos talkos, Į ku nu Įvedė. Iš paskelbtų duo
menų matyti, kad ūkininkai,
nvra poetom veiikavo litovs- i mirtingas” yra Judošius. ku
rias priverstinu budu siun
taip paprastai, savo darbą
kavo naroda.”
Į ris už 30 skatikų pardavė
čiami darbininkai, tarnauto.
itliko be jokių priverstinų
šitie “liaurai,” šitas “ge- i Kristų.
• jai, valdininkai ir net moksnialaus poeto” vardas, ir
i leiviai. Žmonėms nebeduo alkų ir be jokių pamoky
buvo tas Stalino medus, i! KODĖL PASITAIKO “NE
dama net sekmadienio poil mų iš “draugo” komisaro
kurj bematant Įklimpo Liu- i TEISINGŲ” ŽINIŲ Iš
sio. nes dėl bolševikiškos pusės. Laukai liko nenuva.
Įyti tiktai sovehozuose, bol
do Giros mūza. (Gal butų
betvarkės pūva laukuose
LIETUVOS?
ševikų
valdžios dvaruose,
tiksliau pasakius—musė!)
dai-žovės. Taip pat mokslei
Maskvos
agentai savo
turiu
okupantai
pristeigė.
viams trukdomas mokslas, Pav.,' Kėdainių apskrityje
Nors Liudas Gira buvo ir “Laisvėj” ir “Vilny” daž
žvalgybos viršininkas, ir nai vartoja šitokius “argu
į nes ir jie siunčiami Į šias talcukrinių runkelių dar tebe
čia yra parodytas vienas Anglijos laivyno naikintuvų skrodžiant šiaurės Jurą. Tokių nai
■ kas. Miestelėnams sudaromi
klerikalu laikraščio redak- mentus“ bolševiku terorui
buvo
nenuvalyta per 80 ha.
kintuvų Anglija turi šimtus. Jie medžioja vokiečių submarinus ir kitokius priešo laivus.
i didžiausi nuostoliai, nes ne
j°TS 'N veida?.“fiaS "t Lietuvoje teisinti: štai, sako
Baisogalos valsčiuje, Valatkartos nebuvo aiskus. Buda- ■
h„v,
turėdami specialinių drabuburžuazinė” spauda buvo
mas žvalgybininku jis gau paskelbus, kad toks ir toks leckio valdžia Įvedė Lietu Oficialus Prezidento Slėptuvė Popiežiui 1 žiu bei apavo, jie priversti konių sovehoze dar nenu
kąstą 7 ha.; Dotnuvos valse.
dė žvdukus komunistus ir Lietuvos inteligentas buvo voje katorgą ir mirties baus
' laukų darbams naudoti save
Zališės sovehoze—10 ha.;
grūdo juos kalėjiman. Bet
Jau Pabaigta i nepritaikintus drabužius ir Krakių
išgabentas Rusijon ir sušau mę vadinamiems “kenkė- ’ Rinkinių Daviniai.
valse. Montviliškių
kai dabar žydai. . paėmę dytas, o dabar pasirodo, kad jams." Jei kam dirbant dar-!
i avalynę. Po kiekvienos toir
Mondrinavos
buvusiuose
Kauną i savo rankas, atida
“Keleivy” jau buvo savo ; kios priverstinos talkos mie dvaruose — apie 10 ha.;
jis tebesėdi Kaune gyvas ir bą Įvyks nelaimė, suges ma-! Socialistų kandidatas gavo
rė kalėjimą ir išleido saviš
šina ar susigadins medžią-! 116,796 balsus, o komunis laiku rašyta, kad popie stelėnai, sugrįžę, namo, su
bulvių daugiausia liko nekius, tai pati pirmutini žy sveikas. Tai ve, girdi, kaip ga, tai toks galės būti sušau- •
tų tik 48,789.
žiaus dvare yra kasama po i gailesiu žiuri i savo galuti kastų Šėtos ir Nemakščių
“buržuazinė” spauda “me
dą išėjusi iš kalėjimo Liu
dytas kaip “kenkėjas.” A-į Šiomis dienomis Wash- žeme slėptuvė, kur “šventas nai supurvintus ir suplyšu ajonuose. Sirutiškių buv.
luoja.”
das Gira apsikabino ir vie
Bet jeigu tokių netikslių merikoje dėl medžiagos su- • ingtone buvo paskelbti jau tėvas” galėtų pasislėpti nuo sius drabužius ir batus, ku dvare (prie Kėdainių) ne
šai pabučiavo. O jeigu rytoj
rių naujame “sovietiškame
gadinimo ar mašinos sulau
kastų bulvių yra apie 30 ha.
sugrįžtų Smetonos valdžia, žinių kartais pasitaiko, tai žymo nenukenčia net dar galutiniai oficialus prezi bombų. Dabar iš Vatikano rojuje” jau nebegausi.
kas
čia kaltas? Ar ne tas
dento
rinkimų
daviniai.
Jie
Pašalinių rankelių laukuose
tai labai galimas daiktas,
pranešama, kad ta slėptuvė
Štai kokį atsišaukimą iš vra apie 2 nuoš. Rudens ari
pats bolševikų teroras, apie bininko alga, gi bolševiki-! parodo, kad šių metų prezi
kad Liudas Gira vėl taptų kuri tose žiniose kalbama? joj mirties bausmė gręsia i
dento rinkimuose, kurie bu jau baigta. Ji susidedanti iš leido žemės ūkio komisaras: mo liko apie 45 nuoš. Čia
žvalgybininkas ir pabučiuo
už
tai!
“Šiais metais šaltis prasi darbus sutrukdė ir apskri
vo lapkričio 5 dieną, daly trijų kambarių ir taip stip
tą savo žydą komunistą Žinoma, kad taip! Jeigu
O
jeigu
mirties
bausmė
dėjo
žymiai anksčiau, negu ties viršininko Įsakymas tai
Lietuvoje butų spaudos ir
vavo iš viso 49.808,624 bal riai esanti Įrengta, kad jo
temptų atgal i kalėjimą.
Įvesta
jau
už
tokius
papras

žodžio laisvė, tai žmonėms
kios bombos iš oro negalė • normaliai musų krašte pra. kyti kelius, kuriuos raudono
Todėl Lietuvoje dabar ir
tus dalykus, tai kaip galima! suotojai. Demokratų parti
nereikėtų
gyventi
visokiais
jos kandidatas Rooseveltasj siančios jos pramušti. Taigi, sideda. Valstiečius bedir ji armija galutinai suardė.
kalbama: “Jeigu okupantai
Įsivaizduoti,
kad
bolševikai
i
gandais, ir tų gandų visai
buvo išrinktas prezidentu ■ kai tik orlaiviai ims Romą bančius lauke jis užklupo Vilkaviškio apskr. nerautų
bus kada iš Lietuvos išvyti
nežudytų
politinių
savo
opo:
nebūtų, nes laisvoj spaudo3-čiam terminui. Tuo budu ; bombarduoti,
popiežius i visai netikėtai. Ant lauko rankelių yra 100 ha. Di
ir bus pradėta valytis nuo
nentų? Juk visas pasaulis Į
i dar tebebuvo ne maži plotai džiausi
i
je
visi
gyvenimo
Įvykiai
ma

nekastų runkelių
šios šalies piliečiai nušlavė Į smuks Į slėptuvę. ’
išdaviku, tai Liudą Girą
žino.
kad
Rusijoj
Stalinas
(pašarinių šakniavaisių, cuk- £lotai yra Simanėliškių ir
tytųsi
kaip
veidrodyje.
tą
“
tradiciją,
”
kad
preziį
teks pakarti patį pirmutinį.”
' rinių burokų ir bulvių. Vals ementiškių
Taigi tos “neteisingos” ži iššaudė visus savo oponen dentas negali būti trečiui
sovehozuose.
“Lietuvos“ žurnale (šių nios, jeigu jų kada pasitai tus—iššaudė ne kokius se
tiečiai ir laukų darbininkai Nekastų bulvių yra apie 5
kartu renkamas.
metu lapkričio laidoj) J. ko. kaip tik ir parodo, kad nojo režimo šalininkus, bet
nebe juokais griebėsi darbo, nuoš. ir pašarinių rankelių
Kova šiuose rinkimuose
Aistis rašo, kad Liudas Gi apie GPU terorą Lietuvoje seniausius ir žymiausius ko
kad laukus nuvalytų. Nežiū apie 7 nuoš. Rudens arimo
ėjo tarp dviejų vadovauja
ra yra net ir apsivogęs. Kal musų spauda rašo teisybę.
munistų partijos vadus.
rint jėgų įtempimo, dar ir liko apie 20 nuoš. Biržų ap
bėdamas apie dabartinius1 “Naujienos“ teisingai pa
Tai kas gi gali patikėti mųjų šios šalies partijų—
šiandien viso krašto laukuo skrityje nekastų bulvių yra
demokratų ir republikonų.
Lietuvo? išdavikus. Aistis1
tiems
galvariezams,
kad
se
yra nenuvalyta apie 6% S nuo. ir pašarinių rankelių
stebi, kad jeigu viena-kita
Republikonai išpylė milio
sako:
,
Lietuvoje
jie
žmonių
ne

šakniavaisių, apie 2.5% bul 15 nuoš. čia pastaromis die
(žinia pasitaiko nevisai tiks
nus dolerių savo agitacijai.
-Pavyzdžiui paimsiu vieną J Jj tai tas da nereiškia, kad žudo?
vių ir apie 800 ha cukrinių nomis derliaus ėmimas buvo
Paleckio valdžios “uka- Spaudoje buvo žinių, kad
burokų. Atskirose vietose pertrauktas, nes smarkiai
raudonojo seimo atstovą, vi-: apie bolševikų žvalgybos
tas procentas žymiai dides šalo. Barometras rodė 8—10
siems gerai žinomą poetą Liu-į šėlimą yra skelbiamas'me zas” apie katorgą ir mirties Wall Streeto piniguočiai su
buvo paskelbtas dėjo nemažiau kaip $300.dą Girą. žmogus, reikia pasa las. Priešingai, apie jos šu bausmę
nis.
laipsnių
žemiau nubaus.
kyti. ne be nuopelnų, tačiau la nybes dar toli ne viskas vra Lietuvoje visuose bolševikų 000,000 republikonų kandi
“Tuo tarpu visai arti spa- Šiaulių apskrityje nenuimtų
Skaitytojas datui remti. Jie buvo papirbai margo ir Įvairaus gyveni pianešama, nes ne viskas laikraščiuose.
i lio revoliucijos sukaktuvių šakniavaisių plotas yra di
kę
apie
80
procentų
visų
ša

gali
ji
rasti
ir
šiame
“
Kelei

mo. Kas jis nebuvo, sunku pa- įalima sužinoti,
j šventės. Mums butų didelė džiausias—327 ha. Linku
vio” numeiy, Lietuvos žinių lies dienraščių. Ir jų kandi
sakyti: nuo teatro direkto- ;
. gėda, jeigu ligi šių švenčių vos valsčiuje cukrinių ran
"Juk kiekvieną kartą.“ sako skyriuje. Tegul Mizara pa datas Willkie parodė labai
riaus iki žvalgybos skyriaus i
dar neužbaigtume darbus kelių tebėra dirvoje apie 50
KLAUSIMAS: Kirptini
musų draugų dienraštis, "kai aiškina savo “Laisvėj,” ką daug energijos. Jis važinė
viršininko, nuo komendanto
(
laukuose.
ha.. Joniškio vai. apie 45
Už įtek Mhi nuirti tteklMK?
sugriuva despotizmo sistema reiškia mirties bausmės Įve josi po visą šalį; jis sakė
iki krikščionių demokratų ofi- į
“
Todėl
aš
kreipiuos
Į
visą
nuoš., Žeimelio v.—80 ha.,
kurioje nors šalyje, visuome dimas? Juk zuikiams šaudyt prakalbas mitinguose ir per
ATSAKYMAS: Elisono Kraatnfet! j darbo inteligentiją, Į mokseiozo redaktoriaus. Jis
kaita1
Šiaulių v.—50 ha. Nekastų
_ •* ■
nė išgirsta apie daugybes mirties Įstatymo nereikia. radiją, o papirktoji spauda
bojo savo kailio spalvą guviau
!
leivius.
Į
miesto
darbininkus
bulvių yra 5.5 nuoš. ir
šlykštybių, kurios toje siste Tokie Įstatymai skelbiami ta? jo prakalbta? skelbė di
už chameleoną. Entuziastas,
i
ir
kviečiu
išvykti
Į.
Išnikus
rinių rankelių 15 nuoš.
moje slėpėsi.
džiausiais antgalviais. Tose
tik žmonėms žudyt
ką pamatė, tuo užsidegė, it pa
padėti
užbaigti
rudens
dar

no
apskrityje nekastų cukri
kalbose prezicįentas Roose
"Todėl despotai visuomet i
rakas, Viena bėda. kad kalbė
bus.
.
./
f?j
nių rankelių yra 9 nuoš., pa
panaikina spaudos ir žodžio
veltas buvo atakuojamas ir
damas
nepagalvoja niekad!
Nors
jūsų
dauguma
ir
ne- šarinių rankelių 9 nuoš. Ru
LIETUVOS
TEISĖJAI
TU

laisvę ir uždraudžia jų paverg
šmeižiamas. Bet tai nieko
apie tai. ką kalba. Šit, saky
‘ pratę žemės darbų dirbti, dens arimas čia nei neįpusėtiems žmonėms susisiekti su RI BUT BOLŠEVIZMO
negelbėjo.
Atėjo rinkimai,
sime. liepos mėnesio tryliktąją
i
nors darbo sąlygos rudenį tas. Mai iampolęs apskr. cu
PROPAGANDISTAI.
užsieniu, kad tiesa neišeitų Į
ir Rooseveltas buvo išrink
dieną. Vilniuje. Pohulenkos
;
ypatingai
nepatogios, bet krinių runkelių yra dirvoje
tas
prezidentu,
nežiūrint
to
gerai
žinau,
kad dauguma 200 ha. Nekastų bulvių yrą
teatre, be kita ko yra išsireiš viršų. O tų despotų pasamdyti
Kaune buvo sušauktas vi
bernai
ir
pakalikai
stengiasi
fakto,
kad
prieš
jį
stovėjo
j
jūsų
esate
artojų
vaikai, kai- 2 nuoš. ir pašarinių runk#
kęs :
sų Kauno apygardoje esa
jiems
padėti,
Įrodinėdami,
kad
labai
didelė
kliūtis
—
tradi

- ‘Gėda man šiandien, kad
' mo sąlygose užaugote, ir lių 6 nuoš. Dėl šalčių porą
visos blogos žinios apie jų mų teisėjų susirinkimas, ku cija, kad trečiu kartu prezi
esu lietuvis*.
rio
tikslas
buvo
supažindin

jums nebus per sunku kai dienų darbai laukuose buvo
‘bosus.’ kurios pasiekia dienos
dentas negali but renkamas.
"Gira ne vien poetas, bet ir
mui
patalkininkauti šiuo pertraukti.
ti
su
susovietintos
Lietuvos
.<
šviesą, tai—‘melas’."
poliglotas. Nežinau, kuriais
kritišku momentu.
į Apskaičiuojama, kad cuk
teismų santvarkos Įstatymu. Už Rooseveltą pasisakė 38
šios parankios lempos
X< priklausomybės kovų me
kom i s a r a s valstijos, o už Willkie tik
“Taip pat kreipiuos Į tuos į rinių runkelių laukuose dar
Akurat taip dabar daro Teisingumo
teiks daug
10.
Jeigu
ne
ta
kliūtis,
kad
tais tame pačiame Vilniuje jis GPU lamai iš “Laisvė?’’ ir “draugas” Pakarklis davė
valstiečius, kurie savo lau-į vra ' 800 ha., t. y. 8 nuoš.
per Kalėdas
kuose rudens darbus jau bendro ploto. Žemės ūkio
yra pasakęs garsią prakalbą “Vilnies” pastogių. Pavyz nurodymų, koks turįs būti Rooseveltas ėjo jau trečiu:
kartu,
jis
gal
butų
nušlavęs
T£vas.
motina,
broliai
Ir
idiš kalba i Vilniaus žydus: džiui. Rokas Mizara “Lais teisėjas sovietiškame kraš
baigia. Be abejo, darbų galo komisaras kreipėsi į kitos
kiele viena* bu* patenkinti tur#t
•Tovarišči chaveirim! . Kein vėj” rašo:
savo lempa. Yra didelis pasirin.
te. Pasak jo. “naujasis teis visas valstijas.
niekad nesimato. Bet kai ką1 komisaras, prašydamas at
kims* fioro. stato ir studentams
Šituose
rinkimuose
iš
viso
šus! Kein vozglas! Dos ved
galima atidėti ir ateiti Į tal leisti bent dalį tarnautojų iš
lempu.
Tai idėja—nustebinkite
"Vadinasi, nužudyti, užmuš mas turi būti naujo teisingu
dalyvavo 6 kandidatai. OfL
ztin a provokacija!' išvertus
Šeimyna n uperkant vieno llvinp
ką tiems, kurie dėl vienokiųį Įstaigų ir aukštesniuju kla
mo
propagandistu.
”
Teisė

ti žmonės—Lietuvos liaudies
kambariui padaryt Šviesesnio
cialėmis
žiniomis, kurios i
bus: ‘Draugai (nežinau, ką
jas
turis
pažinti
sovietų
ide

ar
kitokių priežasčių atšilt sių moksleivius, kad jie gaIlgesnio Naktj.
neprieteliai.—vienas po kito
dabar
tik
buvo
Washingto!
reiškia žodis chaveirim)! NeBTAUO LEMPOS tj*5 ,r
ologinę literatūrą. Dar atvi
ko. Iš surinktų žinių matyti, lėtu vykti Į darbus.
atsikelia.
ne paskelbtos, balsai pasi
šaudyt! Nerėkaut! Nes tatai
riau
kalbėjo
kažkoks
“
drau

PLORO LEMPOS Bg.9S ir auk.
kad labiausiai atsiliko dva
“Ir jų dar daug atsikels, ka
dalijo tarp tų kandidatų i
butu tik provokacija!'
gas
”
Girka
apie
“
Tarybinių
rai ir stambesni ūkiai. Ste- j
dangi priešų spauda jų per
“Naujai pasakytoje kalboje
taip:
teismų veiklą.” Jis pareiškė,
bėtis tuo netenka. Dvarų t
daug ant syk ‘nužudė’.’’
Demokratų
kandidatas
jis apšmeižė ir. gali sakyti,
kad sovietuose teisėjas turįs
ūkis šią vasarą pergyveno:
niekšais išvadino vilniečius.
Supraskit vadinasi, kaip būti ne siauras darbininkas, Franklin D. Roosevelt gavo
žemės pertvarkymą. Tas, be
j u i u veiklą sulygino su sadis- “neteisingai” yra apkalba bet politinis veikėjas. Jis 27,241,939 balsus.
abejo, nemažai atsiliepė į,
te lietuvi') engėjo Bocianskio mas GPU šeimininkavimas taip pat turįs palaikyti san
Republikonų kandidatas i
darbų eigą. Nors dvarai nei
žygiais.
Lietuvoje. Žmonių ji visai tikius su partiniais ir vietos Wendell Willkie—22.327,darbininkai, nei valstiečiai
“Kodėl gi Girai taip jau sar- nešaudo ir nepersekioja,
taiybų organais. Tokie susi 226 balsus.
niekad simpatijos nereiškė,
matytis lietuviškumo? Argi
Taip R. Mizara aiškina rinkimai. kuriuose bus nu
Socialistų kandid a t a s
bet reikia įsisąmotinti, kad'
Oraus ir atsakomumas eina ran*
ka i ranka su Šiuo OSNERAL
ne jam buvo nurašyta, pasi-j 10 gruodžio “Laisvėj.” Bet rodoma, kaip turi atrodyti Noman Thomas—116,796. i
šiandien dvaras jau nebe!
ELECTRIC OUOILNINRU. Ai*
traukiant m teatru direktorių, sekančiam “Laisvės” nume- sovietiškas teisėjas ir jo
tas. Senojo pono nebėra.:
Prohibicininkų kandida
grafu* modeli* p*d»uqln* puiku
mo bHe kambario Taip, tik Bą.*S
nemaža suma? Argi nebuvo ry. gruodžio 11 d., A. Bimba “teisingumas,” busią šau tas Rosrer W nabson gavo'
Dvaras priklauso valstybei, i
nurašyta jo nesuvestų sąskai-į džiaugiasi, kad “Lietuvoa kiami ir kitose vietose.
Rirklt Anksti—Rasius*tt Anksti
visai liaudžiai. Todėl visa į
58,
tų 30.000 litų sumai, pasitrau- vyriausybė nutarė smarkiai
1
kandidatas
Naujoji sovietiškoji teis
liaudis turi būti užinteresuo- i
kiant iš švietimo ministerijos bausti” tuos. kurie iai prie- mų santvarka numato to Eai
ta. kad jos žinioje esantis
—48,789. i
knygų leidimo komisijos sek- šinsis. Ir jis priduria: “Lai kius teismus: Liaudies teis
turtas butų tvarkoje, kad
S
r partijos:
W. Aiken'
rotoriaus vietos? Tai ir bus buvę ponai ir smetonininkai mą, apskričių teismą ir auk kan
darbas butų tinkamai atlik
KETVIRTIS « CO.
buvusi režimo klaida, kad vals- nepamiršta šio patvarkv- ščiausia ji tei-mą. Dar galės —1
tas, ypač kad visa tai, kas
čiaus raštininkas už mažesnę mo.”
312 BROADWAY
b
oficialiems
būti specialus teismai kariliaudies žemėje užaugo, bu
sumą kalėjime puvo, o Girai
Bet Bimba da nepasako į niai. geležinkelių, transpor kanSo.
Boston.
SOI’ 4449
irašyta 413
tų nuvalyta.
tapo ranka numota ir dar di- visko. Jisai užtyli, kad Pa- to ir vandens transporto.
bals
“Aš pilnai esu įsitikinęs.
!

i

Edison
Shops

No. 51. Gruodžio 18 d., 1940

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAftO

k.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

TAS DUONOS NEPRAŠO

Norvegai Vis Dar Tebekariauja

BROOKLYNO UETUVIV NAUJIENOS
Bereikalinga komunacių
rauda.

Trtfitt Paritui*

žmonių. Susirinko virš penkių šimtų to komunacių pa-

SlI®K-i ■

iilt:

KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPEIKIA

: Chicagos Katalikai Vis Dar Rūpinasi
Kunigų Gaspadinemis*
Chicago, III.

pamokslininkų už visokias

Romos kataliku kunigu
klausimas visuomet būro,
yra ir bus opus.
’
Kiek aš atsimenu, tai iietuvių kunigų gaspadinių
klaiiimas buvo keliamas
spaudoje jau labai senai.
Atsimenu, kad dar apie 40
ar 4o metai atgal, dar spau
dos draudimo laikais, Plu
suose išleistame lietuviška
me kalendoriuje užtikau to
kį klausimų: “Kokie sutvė
rimai pasaulyje yra riebiau
si?” Atsakymas buvo toks:
“Mėsininko šuo, melninko
kiaulė ir kunigo gaspadinė.”
Per ta keturiasdešimtis
penkių metų laiką pasaulis
darė visokiausi progresą vi
sokiausiose šakose. Ar lietu
vių Romos katalikų kunigų
gaspadines atsiliko nuo to
visuotino progreso? Aš sa
kau, kad ne. Jos irgi nesto
vėjo ant vietos, bet progre
savo ir modernėjo. Jos ne
tik “redusino” save ir laibėjo. bet nuolat trumpino dreses, rankoves ii- vis žemiau
kirpo apykakles. Jos nusi
kirpo plaukus, išsipudravo,
išsiperfumavo, nusidažė lu-
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™ n$ neblogai. Bet tokioje mil
hUp^H.J* Pąkuta.
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tuose .usinnkimuose *en* žiniškoje svetainėje publi.
. Rakia pnpazinti, kad kum« ,r nustjonienų pastankos **ve»k nesimatė. KomuS08 ,n.anu?° •ve?!S: Zm,,nes
kandidatūra nrieš Sasna- naciai norėjo
Pagydyti
* andidaturą pnes
milžiną o pagimdė pelę.
Prądejo aprimti n mažiau
Gužienę palaikė St. Straz
prie kunigų priekabiauti.
Rengė Carnegie Hali “mil
das, kuris gavo didžiumų
Tas kunigams be galo pati
žinišką” koncertų, o tas
balsų ir tapo išrinktas SLA “milžiniškas” koncertas ga
ko. Bet žmonių progresas
38 kuopos protokolų sekre
nebuvo
vienpusiškas. Kai
lėjo lengvai sutilpti ir “Lais
torium. Rodos, kas čia tokio, vės” svetainiukėj.
jie pradėjo pro pirštus žiū
kad išrinko St. Strazdų sek
rėti į kunigų gyvenimą, tai
O kodėl taip nepavyko?
retorium? Bet komunaciai
kartu jie ėmė lengviau atsi
pajuto smūgį. Jie per “Lais- Nepavyko todėl, kad kaip
nešti ir į kitus bažnytinius
vutę” (No. 288) taip už tik komunaciai išėmė p. V.
dalykus. “Jei kunigai gali
traukė dūdas, kad. rodos, Bacevičių iš Eilis Island sa
-au pasivelvti, tai kodėl mes
taip ir matai, kaip jie lupas los. tuojaus Rokas išplūdo
to negalime daryti?” saky
socialistus ir katalikus, buk
nukorę žliumbia...
davo parapijonai. Ir todėl
jie padėjo pakišti V. Bace
jie pradėjo mažiau paisyti
Girdi, Glavecko kūjis iš vičiui kojų. Komunaciams
bažnyčios;
laisvamaniai
mušė Sasna-Gužienę iš po buvo nurodyta, kad tokia
jiems
ėmė
rodytis
kitokioje
zicijos. O jau tas P. Tiškus, taktika nepadės V. Bacevi- ,
šviesoje, tautiškos kapinės
tai tikrai “inkriminavo” jų, 1 čiui, bet pakenks. Bet Ro- j
susilaukė parapijonų tarpe
nes jis jų pavadino “ruske.” •
netik tolerancijos, o ir pri
2 , a? Jonaitis! Jonaitis;! Į giau biaurino socialistus.
deramos
pagarbos. Parapi
Kad pasakė, tai pasakė, kad Tiesa,
prikando
liežuvį ;
jonai pradėjo nebijoti savo
Sasna-Guziene sufalsifika- prjeg katalikus. Rašė net i
mir
usių draugų ir pažįstamų
vo kuopos protokolus. Geje vai^onininkų,
kuris!
laisvamanių
lydėti į tautiš
valt! Vyrai, ratavokit - koui
y Ra. j
kas kapines. Yra buvę atsi
munaciskas dangus, griūva. ( cev-ieiaus koncertų. Bet tai į
štai Norvegijos jurininkai ir ju karininkai stovi išsirikiavę Camp Noruay 'stovykloje, Litikimų. kad nabašninkas
nenburge. Kanados provincijoj Nova Scotia. Pabėgę iš Norvegijos, kuri dabar yra užimta
Pripeckeliojo “Laisvėje”; buvo tik tuščia pasaka kata- J
parapijonas po pamaldų
vokiečių, jie čia pasilavino ir dabar vyks Anglijon tęsti kovą prieš Hitlerį.
ištisas dvi špaltas graudžiu- likams patraukti. Vargiai!
bažnyčioje buvo vežamas
jų verksmų, kad Sasna-Gu- bent vienas geras katalikas
laidoti į tautiškas kapines.
žienė pralaimėjo sekretorės i nuėjo į Bacevičiaus koncer- dabar ir Lietuvos piliečiai.: tytojų jo “Vilnies.’’ Jis at- gint ubagiškai, tai pirminin- Pas nagus. Jos išmoko net
Tai ve, ko kunigai atsie
vietą. Ko jie taip rauda? Ko tų. Katalikai, kaip ir sočia- Adv. Chesnulis pasakė: “Aš lindo net į lietuvių stubas kas ir kasierius tokių mokės- automobiliais važinėti. Ar
kė savo nuoga kaili dangs.
jie taip koliojąsi? Ar jie ma- listai. turi jausmus ir komu- nepritariau Smetonai, ir aš kaulino kad užsirašytų jo tį visai atsisakė priimti ir tai ne progiesas?
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no, kad renkant valdybą ne- nistų aploti neis jų biznio nepritarsiu jokiam
galima kuopos nariams pa- remti.
i diktatoriui.”
sirinkti kokį jie nori sekrePo koncerto ir vėl per
kalbėto

torių? Ar jie mano, kad tik “Laisvę” pasipylė srutos so.
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kitam kazionų “Vilnį.” Ir lenda paaiškino, kad jeigu drau- Chicagoje šv. Jurgio para. tydami.
prie žmonių su biauriu įky- gystės nariai tik tiek įverti- pija yra seniausia ir ji ran- į Dabar grįžkime prie šv.
lumu ir tiek loja, kad išves- na jų darbų, tai jie visai nuo dasi taip vadinamoj Bridge- Jurgio parapĮjos ir jos kle-

t

tas iš kantrybės, ima ir užsi- atlyginimo "atsisako.

porto

kolonijoj.

Kaip tik bono gaspadines. išvarytoji

organi- cialistų adresu, kad jie šabo- §ig ^aUęiausia’ aiškino ko- rašo’ ka(l atsikratyt begėdį.
XT______ _ _ _________ _
čia apsigyveno pirmutinis Į gaspadine dar bebūdama
Jeigu jie taip elgtųsi kaip ti>Li riraugystfc nKpa- “eboiias a. a1. kun. Krau-pv. Antano ligoninėje laiks
zacijose seKreionauu n pir- taravę v. nacy v iv taus, non- munizmą nacizma jr fašiznuninkauti? Jeigu jietaip eertą Taip, jie sabotazavo
Es’ jei
k;)munistB. svai-ųs laikraščiai, kurie tik
aunas, tai jo gaspadines! nuo laiko pradėjo rodytis
mano, tai stambiai klysta, ir sabotažuos, ko birbyne koj Rusijoj būna koks nepaPasalines organizacijos, tai Rokas Mizara neatsauks ą- sl4kimaVtai jie apkaltina
ne jg nuosavybe. Jeigu ną-; ro šmeižtų, paleistų socialis- aplinkybes.
jeiį g 70
nai nori,linkimų metu, jieltj adresu. Kol V. Bacevi- ^„^3 karves apsiveišiuojai? nesiskaitydavo. Tas la-įdinė, arba bosienė,” kaip
gali bet kuri viršininką pa-aui rengs koncertus komu- ja>
priklauso Stali- Tacoma. Wash. tas diktato&
’
bai erzino ir jaudino para- į parapijonai sako. Be jos,
keisti kitu. Jie pakeitė ir nistai iš “Laisvės” ar Vl1' nui.
*
*
‘* rių garbintojas kalbėjo lap- i
SLA 38 kuopoje.’Verksmas nies” pastogių, tol sociali:
Po to. sekė nominacija pijonus. Jie nerimavo, suo- i klebonijoj būna dar kita
Baigdamas kalbų drg. kričio 24 d., ten susirinko
moteriškė, paprasta virėja.
be reikalo.
tai nedalyvaus tuose kon- Stilsonas pareiškė, kad jis jo pamokslo pasiklausyt vos valdybos. Ant pirmininko kalbiavo, buntus kėlė ir tt
T
.
i Per pastaraji dešimti metu
---------ceriuose. Socialistai negali tikįs į socializmų ir ragino 10 vpatu, o iš Seattles nuly- buvo nominuotas senasis
A. a. Juozas Gurinskas, £0}ęįa paprasta virėja buvo
V. Bacevičiaus koncertas » neprivalo remti žmonių, visus kovoti prieš diktato dėjo jį‘ ’ 12 raudonsiulių. tai V. J. Radvilas, nes gavo
vienas tos parapijos steige- , gyvanašlė, kurios vyras bugana skystas.
kurių vardų naudoja savo rius visais galimais budais. iš dviejų miestų susidarė daugiausiai balsų. Jis tuo jy
ir didis kun. Ki auciimo j % ėmes di
/
publika iš 23 ypatų. Na, o jaus atsisakė, pareikšdamas,
x
„
...
.
biznio reklamai tokie socialabai sielojosi dėl
A , - ,
. . . . ,Vytautas Bacevicius nėra Įjgty šmeižikai, kaip “Laisžodžiu sakant, visi kalbė. i jie savo gazietoj ir kalbėda- kad draugijai dirbo 8 metus, gerbėjas,
šito parapijonų
nerimavi-i ^a^a1’ adventui prisiartiparapijonų
ninsins
Lietuvos
vwian.
n
,
__
»•r. aujosios Lietuvos vyriau. Vgg” redaktorius Rokas Mi- tojai pasmerkė diktatorius,! mi giriasi, kad su jais eina ir tik tiek nariams įvertinant
nūs, parapijonų tarpe kuo
s. vbes produktas. Jis pianų
Jeigu V. Bacevičiui o labiausia Rusijos agentus, visi lietuviai. Reikia pripa. jo darbą, toliau dirbt nebe mo. Todėl Juozas Gurinskas! gandas, kad šv. Jurgio pa
skambinti išmoko smetonis- nepavyko
Carnegie Hali: Po prakalbų sugiedota • žint, kad yra ir tokių, kurie nori. Taip pat atsisakė: pir sykį klebonijoj štai ką kle-i rapijos klebonijos virėja, ta
koje Lietuvoje. Sovietine koncertas ir nepavyks kitur, Lietuvos himnas ir tuomi trokšta, kad jų brolius Lie- mininko padėjėjas, proto bonui pasakė: “Dėl šventos i gyvanašlė, divorsininkė. re
Lietuva nesukure da nei vie-tegul pasidėkavoja to- užsibaigė vakaras.
tuvoje burliokai smaugtų, kolų raštininkas ir kasie- ramybės, atstatyk savo po- zignavo. Virėjos rezignavino muziko, nei vieno pianis- kiems liežuvio “ricieriams,”
Anim lėšoms padengti su- bet geros valios lietuviai rius. Reiškia, visos 4 vietos Hokę. Juk neti uksto gęiy vi- mas butų dar menka naujie
Aukų
to, o kų jaukalbėti apie pro- kaip Rokas Mizara.
rinkta $7.00.
kurie savo broliams Lietu-j liko be kandidatų, nes vfei rėjų 11ir 11lietuvių tarjre. Kle- na. Bet tuoj pasklido kitas
Pi
’
nfnoAVianc
nfiv
*
S
ICAtlllUS*
lesonus. Profesoriaus titu
Rengimo komitetas ačiuo- voje užjaučia, Maskvos gar- buvo gavę didžiumų. Ir reib
J?- “Hm. gandas, buk ji rezignavusi
las yra paimtas iš smetoni
ja publikai už aukas, už ra- bintojams nepritaria.
f kia pasakyt, kad visi jie bu- "
A,? “ kunigys- dėl to, kad išteka. Tas tai
nės Lietuvos. Mat, prie Sme
J-P
“-------Mylinti Teisybę.! vo teisingi savo darbe ir ge- teS.” a Juozas Gurinskas jau tikra naujiena. Ta žinia
AKRON, OHIO.
mų užsilaikymų
ir už skait .
tonos kas tik Kauno “po
-----------irai dr-ja tvarkė. Sekančia- , A' a' ,Jd?za- Gunrnka. žaibo greitumu aplėkė -ne
lingu atsilankymų, nes buvo
Buvo
didelės
prakalbos.
NAUme susirinkime draugystės
,ne .mazas ,va1^-., Danias” pasmagino, jų širdis
pilna svetainė publikos. Ko- CAMBRIDGE’AUS NAU nariai turėtu i tai atsižvelgt yM tuoj suprato todėl nu- vien Bridgeportą, bet ir vi
Pasmerkti
diktatoriai.
sujaudino per kokį “fivisos Chicagos lietuvius para
mitetas praneša, kad ateityJIENOS.
klecką,” tai tas ir vaikščioja
i ir padarytas klaidas atitai. tilo ir nurimo: Bet nenurimo pijonus. Visi smalsavo suži
Lapkričio 19> d. atsibuvo ,je Vėl rengs panašias pralyg apuokas
pasipūtęs SU masinės prakalbos, kunas kalbas- taipgi minės ir Lie- Komunistų klastos nepa- i Syti, kitaip, niekas iš teisin- kiti parapijonai. Dalykai noti, argi ištiktųjų išteka
»
surel?ęė bendrai SLA 198 ir tUvos nepriklausomybės pa.
mirituios.
į gų j,, gabesnių narių nenorės baigėsi tuo, kad kun. Krau- klebonijos virėja, divorsi
čiunas su savo gaspadine
y jkrepcius vi^i mo^to- 454 kuopos, LSS 20 kuopa skelbimo dienų 16 Vasario. ! Gruodžio 4 buvo šauktas draugijai tarnauti.
baigė amželį “ištrėmime,” ninkė. kurios vyras dar tebe
A nin
tt
_
_a
i__________ i —.
Ka-,.no universitete. fr SLRKA 178 kuopa. Apie
Komiteto korespondentas Lietuvos Dukterų ir Sūnų
gyvena? Tokis žygis visgi
Cicero mieste.
Ar ne laikas susitvarkyt
Tai kaip jis tokioje nauja- § vait vakaro komiteto pirA. Gutauskas. Dr-stės susirinkimas laišPo
kun.
Kraučiuno visai nesiderina su Romos
stipriau.
lietunų mokslingoje gale- mininkas V. T. Neverauskas
----------------kais, nes tame susirinkime
katalikų bažnyčios įstaty
jo būti be titulo? Smetona atidarė programų, pranešmais.
Visiems aišku, kad
SEATTLE, WASH.
ir
'*• įkėlė ų į “profesonus. ’j damas, kad kalbėtojai, ku.
buvusi praloto virėja bažny
Maskvos agento melai.
Komunaciai turėtų už V. rie galėjo atvykti, jau visi
tinio ši iubo negali gauti. Ji
Bacevičių padėkuoti Smeto- randasi svetainėj, ir pakvieLapkričio 23 d. pas mus
turės imti civilį šliubą. Kiti
nai. Komunaciai tuo smeto- tė korespondentus A. Gu- atsilankė Maskvos agentas įnešimas, kad draugystė at- sustovi. —.
...... .. nepa.
..
.
.
mšku Bacevicraus titulu ta- tausR, ir*B. Yarašių. Taipgi H. Jagminas, “Vilnies" re-:lygintų komisijai, kūri dirbo miršti, kad visų pašalpinių
S ėmė teisinti ir švelninti da
lyką. Girdi, ji gavusi specia
ba1 didžiuojasi.
Profeso. pakvietė dainininkus sugie- daktorius, pasakyt lietu- prie peržiūrėjimo knygų, ir draugijų reikalai eina į blo- Daubai pne„o p .e ta ka i lų vyskupo leidimą. Tokių
nūs! profesorius! ir dar pro- doti Amerikos ir Lietuvos viams pamokslų. Prakalbos surado kur komunistai nu-gają pu^ę. Senieji nariai Parapijonai gavo
-ui . paklausta: “Tai kodėl ji ne
fesonus!
Na, kokio gi himnus. Giedojo E. Terme- plačiai buvo
ėmė šliubo viešai?” Žmonės

jie gali

apsižergę

mokricitas profesorius? Ka- nienė, p-lė Baubiiutė, p-lė Maskvos raudonsiuliai
nų paskambina ir vienai ki- Rokiutė ir A. Daugintis.
kė publikų net per

.... r,
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lieka ugi nemazesnio mokslo. 0 kų jau kalbėti apie
kriaučių sūnūs ir dukteris,
kurie daugumoje visai gerai

pianų skambina ir kompozieijas rašo! .
Tiek to apie tų Smetonos

tituluotų “profesorių’
Kaip “garsiam” žmogui,
komunaciai
surengė jam
Carnegie Hali
koncertų,
Bubnino per kelias sąvaites
lą gaišųjį koncertų. Svetainėję telpa trįs tūkstančiai

I

ėmė šnekėti, kad praloto vi
rėja ėmė civilį šliubą ir ves
tuves kėlė įau advente.
Ar galima todė! stebėtis,
kad apie kunigų gaspadines
parapijonai visaip šneka?

ir ypatiškai. Bet nors laikas misijai reikėjo praleist apie musų pašalpų draugijomis pasini o
P™
T<>r1ėl ;irr vienas duris išėjo, o pro. Ri
buvo gana palankus, suba- 50 valandų, bett priėjus
priė’”'* ap- mes nepajiegsime. T,wiai
šimui, neku-, musų pašalpinės draugijos tas inejo. _aikmai apleidutos vakaras, bet žmonių su- mokėjimo klausimui
tužinų rie nariai padarė įnešima! kas metai pradeda smukti.
k
sirinko tik apie pora tuzinu
įloto
gaspa• “
* tik ru-1 atlygint po $10. Tūliems ir o ilgainiui ios smuks smar- “?n.1'į h*1
,u
Kirvis.
ano ligodvi ai i tai pasirodė
perdaug
ir
pakiau.
Ar
nelaikąs
tad
pradėt
dine
įstojo
į s\. Anta
pasirodė perdaug
pa’ slauges.
ŽODYNĖLIS
apmokėt tik i>o So. susitupint ir pradėt jas su- nm? ”
ivu. «V1». 1. , .\ liv-IIVIU,
nulis, kuris nurodė, kad da-įnas kalbėjo ilgai,
I.IETVV1SKA1 - ANGLIŠKAS IR
abi musų
Vargiai rastum Amerikos ANGLIŠKAI
- LIETU VISKAS, telpa
bįv pyg diktatoriai susitarė nuobodžiai,
ienų. Su- lietuvių tarpe parapijų, kur IS.OUD žodžiu- I-abai parankus turėt
pasidalinti Europa—tai Hit- musų
kiienyje. Gražiai apdarytas dirbtine
vienų tikrai dėl kunigo gaspadines ne skūra,
mo pasekm
Į^, Staiinas irlilussolinis.
160 puslapių. Parankesnio ir
savo laikrašty
balsavo 20, už • padalytumėm tvirtų draugi- butu buvę kokiu nors skan- geresnio kišeninio žodynėlio lietuvio
i: už $5 ba
Bet mes žinome, kad kol kartus
buvo priplepėjęs, j $10 balsavo 16. Da reikia jų kurios ateitis butų pašto- dalų, ermidei iu ar nepasi- kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”
Kaina ........................................... «l.ao
plėšikai gali plėšti kitus tai Daugiausia jis niekino ir j pastebėti, kad draugystės vi. Dabar abiejų draugijų tenkinimu. Aišku, kad kuni.
Srtir.itzerj
viskas gerai; bet kada jau biauriojo buvusius Lietuvos pirmininkas
-------pirmasis
•------- • pašte---------•
.
- bus
metiniai
susirinkimai, gai• skaudžiai
tatai atjautė
o'< i u budu
neturi kų apiplėšti, tai vie- valdininkus ir neturėjo pa- bėjo tų komunistų šmugelį,!tai geriausias laikas tokius ir jie rūpinosi kaip nors to- žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
nas kitų bando apiplėšti, kankamai žodžių išgirt Mas o pirmininkas greitai ėmėsi! svarbius reikalus pakelti, kiam parapijonų biuzdėji- dirbo «au rašt$ kiekviena žmonoj tin
ta ir tt. Cbieajro. 1905. pusi. “0J
Tas atsitiks ir sušiais plėši- kvos žandarus ir diktato už darbo kad atstatyt drau-! Lietuvos Dukterų ir Sūnų mui padaryti galą. Jie patys Ando-v*e
.........
S*2 50
kais. Kalbėtojas nurodė, ko- rius. Lietuva, kiek galima gystėje tvarkų. Visiems aiš- Draugystės nariai metiniam už tai parapijonus akėdavo.
“Sukimt is“, a-bs kaip !>uv.> nokir*’*
kių “laisvę” turi Rusijos pi buvo suprast iš jo kalbos ku. kad tas darbas buvo ne- j susirinkime tuo reikalu tu-. bet labiausiai parapijonai iv. Jonai galva. Pranta viename
parašyta parsau? ančių rašti
liečiai, tai galime spręsti, jam nebuvo svarbu, bet jam lengvas, o kada už tokį dar- retume pasitarti.
gaudavo vėjo per atlaidus ir akte.
ninko. Vertėtų kiekvk-rsm per
kad tokių pat “laisvę” turės rūpėjo susigaut naujų skai- bų 20 narių nubalsavo atly-1
Senas Narys. I misijas nuo misijonierių ir skaityti.............................................

tai meliodijai gudas parašo.
Pirmas kalbėjo “Dirvos”
Tai ir viskas. Tarpe Brook- red. K. S. Karpius, kuris salyno kriaučių mes turime vo kalboje pasmerkė Rusibent kelius tokius profesojr jog diktatorių Stalinų,
Jonas Žemaitis yra ge-

_______
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SO. BOSTON

NORĖTŲ, KAD KALĖDOMS
SUSTOTŲ KARAS.

Kai ateina šventa Kučia,
Nuo kisieliaus pilvą pučia.
Galop noriu ėia pabrėžti.
Kas tik myli kitą ėsti,
Jam pakraėius kada kojas,
Grumdys velnias nusijojęs.
Amen.
-Na, Maike, pasakyk
pas
man. kaip tau patinka šitas
himnas?
—Pasakysiu, tėve. kad ši
tas nusisekęs daug geriau

Lafeto Karime Atsopiaė frmfaida

Musų skaitytojas St S. iš Ir ne tiesa, kad Lietuva įsi
“Draugo* No., 269. lap- kit. kaip mes gei biam Kris Nashua, N. H., irgi gavo lai jungė į Sovietų Sojuzą. Ji
kriėio 28 d. tulas “Prabaš- taus gimimo dieną! Man at šką nuo savo giminaičio, buvo prijtrafta, bet ne pati
čius” rašo ir duoda Anglijos rodo, kad tas kunigas ir pats bet šis nušviečia ne Lietuvos įsijungė.
premjerui VVinstonui Chur- netiki j jo skelbiamą Dievo padėt}, o bolševikų propa
O kai dėl “draudimo,”
chilliui pamokslą ir papeijei bara Churchillą, gandą. Pavyzdžiui, jis rašo: tai dabar .jis daug bjaures
kimą. Skaitykite: “Taip ne*!kad nesustabdo karo per
nis, negu buvo caro laikais.
Lietuva įsijungė į Soviegražu” (antraštė). Anglijos' Kalėdų šventes “taikos
Prie caro valdžios “Lietu
parlamente buvo svarsto- nigaikščio” pagerbimui. Tas
respubliką. Lietuva turės
vos Žinios” ii- “Lietuvos
.......................................... laikos kunigaikštis,” kitaip savo kariuomenę, savo pini- ;
Ūkininkas” galėjo eiti, o
—
~
kalbą, nes Rusija
prie bolševikų—n<
ne. Prie canieko neda
ir
kain
caras kain '10 va^dŽlOS
„• Amerikos
mitrume
kaip cala> kdlPjjietuvių laikraščiai nueida.
trumpai valandėlei pa
nors cigarą užfundyt.
skelbti paliaubas. Ta pačia Taigi, jei tas "laikos kuni- draudė.”
j vo Lietuvon, o dabar jau ne—Bet tavo himnas cigaro proga buvo pasiūlyta pra- gaikštis” nenori klausytis
?usyįls
Ant laiško nėra jokios da- i beina. Šitą patvirtina ir pats
da nevertas, tėve
. syti Vatikano
tarpininkauti lėktuvų
. .
.- ūžimo
.
. ir. x bombų
nežinia kada jis j šio laiško autorius, kuris to
—Maike. tu čia įžeidei tam kariaujančiųjų, kad su. sprogimo ir sužeistų zmo- buvo todėl
rašytas, bet iš jo turi-Piau rašomano unarą. Aš jau eisiu stabdyti žudymus ir de- nių vaitojimą per savo birth- nįo matyt. kad jis jau pusėdėkoju myli""Didžiai
^u uvkt i
* .—
J Ji *
.
tinai jia wenęs, nes tokius da- mam dėdei. bi angiai ciocei
- u9.v *ušventės metu. Tačiau vy- jo tėvas įsako kariaujan- , -Iykus
bo,ševikU agitatoriai įj,. mylimiausiom sesutėm už
—Lik sveikas, tėve!
, riausybės galva Winston tiems, kad rfufe™ikt bė ,-,ik iŠ pat K?džio?>Ilaiškelio parašymą. bet laikChurchill tą gražų pasiuly- nedalytų triukšmo
įuKsmo pei ka- kad galėtų
eaietu patraukti pne
pne! ryžčių
raščių, ka
ką siuntėt, tai ncm*.
nega
JUOKTIS LABAI SVEIKA mą griežtai atsisakė priimti, ledas.
lavęs
Lietuvos
žmones, vau,
Tamstų paveikslėlis
J Taip negražu, Mr.Churchill. ...
tegul sėdi Šiandien Lietuva jau nebe- atėio.”
...
. 11 ao
ezymaiu- Tamstos
pasipriešinimas .
Hitlerio
nei savo. kariuomenės,
Taigi,
laiškas iš Amerikos
sipsmo iijii
ligi stipraus
nipiaus ts.vau.ukvaitu-L^
;
.
«ii«tnti lie
i;^ ir švenčia, o mvicuv ar ; turi...
.
, ,,
---------------------------------lio, sukrečia Runa. Nežinai, i?
x_ "Z,
Mussolinio lėktuvai atlėkę.nei pinigų, i ;>« kalba jau nuėjo ir paveikslas nuėjo,
kas tai y, a. nežinai iš kur jis
tegul ardo Londoną. Fui, Įvaroma į užpečkį. Pirmą bet laikraščiai—NO, SIR!
i yra prieškrikščioniškas.
su
tokia logika!
Į vietą jau užima rusų kalba.
ateina, o vis dėlto žinome.
Lietuvos himnas ir kitos
“Krikščioniškai tautai ka' kad juoktis yra sveika.
tautiškos dainos taipgi už
Bet eikim toliau. Kunigas ■
~
~
Tiesą pasakius, žmogus riauti per Kalėdas. Kristaus. j rašo: “Krikščioniškai tauAš ir vėl turiu sakyti, kad draustos. Tai kaip galima
’--------- ’kuris
~ Taikos Kunigaikščio, gimi tai kariauti per Kalėdas,; visi kunigai ir pats Vatika-! sakyti, kad Rusija dabar
•su sąmojum, žmogus,
sugeba garsiai ir nuoširdžiai mo šventėje, yra negražu
-------- m
-i
- ii _.
_
------ —
niekam
nedrauvii ’ Kristaus.
Taikos
Kunigaikšno senis
italijonas
yra v.
be. “nieko
**1 “ "
***
juoktis, dažniausiai yra šva JSft €bn'.Sokeb

-—Tegul bus pagarbintas,
Maike!
—ši kartą jau tu linksmesnis, tėve. Turbut gerai
sekasi plotkas kepti.
—Su plotkom, Maike. nė
ra jokio trubelio, ale dainas
rašyti tai nekaip sekasi.
—Ar .jau tėvas mėgini ir
dainas rašyti?
—-Jes. Maike, mudu su
zakristijonu trajinom para
šyti naują himną komunis
tams.
—Komunistams himną ?
—Šiur, vaike. Gazietos
rašo. kad Lietuvos ir Ameri
kos himnu jie jau nenori
giedot, tai mudu su zakristi
jonu pastanavijom parašyti
tokią dainą, kad ir pačiam
Bimbai liptų prie širdies.
Ale žinai, kaip mudu ant
rašto neiabai gramotni, tai
nelabai lengvas darbas. Pe
reitą nedėldieni prakaitavom visą dieną, dvi paintes
šnapso išgėrėm, ir tai ne
koks himnas 'išėjo.
—Juokdariai iš jus.
—Ne. Maike. juokų čia
nėra. Pasiklausyk, kaip ta
mu. ų dainuška
skamba.
Teisybė, aš jau ruskai biski
primiršau, ale kai Bimbos
vaiskui. tai bus gerai. Gie
dot reikia ant tos pačios na
tos. kaip “Bože. caria chra
ni.'* Prasideda taip:
Bože. Staliną chrani
i vsiech jevo rodnych.
Hitierą i Mu«solini.
Stalių deržavnyj,
krepkij i slavnyj,
vzial Rigu ir Kauną.
J ž tai mes karštą
pozdravleniję tau
posylajem,
chot žyt u tebia
ne želajem.
Buuu... imu u... buuu...
Na. tai kaip tu vokuoji,
Maike. ar tai ne geras penk
takojų himnas?
—O kada judu su zakris
tijonu tą degtinę išgėrėt,
tėve: pabaigę himną rašyti,
ar pradėdami?
—Šiur, kad pradėdami.
Juk neišsigėręs dainos neparašvsi. Maike.
—Vadinas, Įkvėpimas iš
bonkos.
— Kai matau, vaike, tai
musų kūryba tau patinka.
Jeigu taip. tai paimk tu šitą
himną dabar ir nusiųsk
Bimbai, kad Įdėtų i “Lais
ve.** Tegul jo vaiskus mokina.-i. kad turėtų ką giedoti
pei jo prakalbas.
Aš nesuprantu, tėve,
kodėl tu taip mėgsti rūpintis
svetimais reikalais. Butų
daug geriau, jei tu parašytum himną savo vyčiams.
—Maike. aš jau }»arašiau

ir vyčiams karunką. Pritaikiau akurat prie švento Advento ir Kalėdų. Tik pasiklausyk, kaip dailiai skamba:
Per Adventą ir Kalėdas
Vienas kita vvčiai ėdąs.
Vienus ėda seni Kmitai.
Kitus graužia parazitai.
Kas tik gali užsisėsti.
Tuoj mažesni ima ėsti.

rios sąžinės ir nekaltu minčiu“ žmogus.
• O Jis *via •ir *patiki1 -»•
mesnis. negu susiraukėlis,
mėgstąs žiūrėti paniūromis.
Geras juokas verčia veik
ti tokius žmogaus organus
kaip širdis, plaučiai, liau
kos. tulžis, skilvis, padeda
tiems organams rodyti dau
giau veiklos, pagreitina te
kėjimą gyslose, dilgina or
ganizmo atsparumą ligoms.
Gydytojai mano, kad juokas
pailgina žmogaus gyveni
mą.

j tiki. šventrašty yra pasaky,, ,.
...
. ,,, . ita taip: “Jeigu tu turėsi tikPRASIDĖJO MIŠKŲ
admasi, jeigu ne ta tai- ro
nors
kaip
VOGIMAS.
dumo anglų vyriausybės pa- kos kunigaikščio” šventė,
garstyčio grūdelis, toi galėsi
u
j
Wvieš_tovus
reiškimuose, kad ji. kariau- tai kariauk, šaudyk, žudyk
,kdn? k,J?!""* K VlenOS V'e‘ bolševikiškajai
betvarkei,
dama su naciais ir fašistais, ir nėra jau tiek svarbu, kad
' •
Vilniaus krašte labai paplitarp kitų dalykų, turi tikslą; bus užmušta tūkstančiai neNa. o visi kunigai, vysku- to savavališkas miško kirtigint krikščionybės idealus.” kaltų žmonių.
pai, kardinolai ir patsai se- mas. Kasdien urėdijos gau’^kom#
“*“^^"*
8 P°Piežius nega'h snsteb- nanėios dešimtis protokolų,
Na. o ka, ar ne geras pa lvsJ&
Toliau
da daugiau
kvaimokslas? Suprantama, kad y ;es pa^
ma.
rejo
Taigi pas juos, i o vagysčių skaičiaus negalL
parapi jonai tą pamokslą pa šauktis į Romos Vatikaną, turbut, nėra tikėjimo nei i ma nei susekti. Dabar ant
gils: bet tikrenybėj, šis pa kad “šventasis tėvas” pra
tiek, kaip garstyčio gludas.' kelių sulaikinėja vežimus su
mokslas sakomas tik para- šytų kariaujančius padaryti ir bereikalo jie kaltina j malkomis, kad išaiškinus, ar
pijonų mulkinimui: žiūrė. mūšių pertrauką.
Churchillą.
Kūjų Vincas.i jos nevogtos.

gėsio pasaulis
pradės
abejo* 1 nuošir
** 5
ti. ar vra 1benta. 1kiek
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Phiko. the World's Largest
Radio Manufacturer. brings
you beautiful tonsoles . . .
lovely table modcls . .. poitables . . , tompact rad ios' Perfeet gilts. Buy on our Spėriai
Christmas Terms.
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Big-vai u e 1941
Phiko wi:h new,
exdusive radio
inventions.
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Thnt’a the perfcct way to aay
Merry Christmas — with a
Nootheryift will I
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ech is troly THE
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SO. BOSTON

KELEIVIS,

Penktas Puslapio

“KELEIVIO 99
KALENDORIUS

Naciai Palydi Savo Kamarotą Molotovą

IMI METAMS.

Ar jau užsisakėt ‘‘Kelei
vio” Kalendorių 1941 me
tams? Jei dar neužsisakėt,
i tai išsiųskit užsakymą da• bar.
' Kalendorių parankiausia
: užsisakyti prisiunčiant preinumeratą už “Keleivi.” Bet
nesunku ir atskirai užsaky
mą prisiųsti. Mūrų skaityto
jams Kalendoriaus kaina—
25 centai. Kvoterį galima
! suvyniot i popierėli ir Įdėt j
voką kariu su laišku.
Dabar Kalendorius yra

HITLERIS NEDUOSIĄS
MUSSOLINIUI PA
GALBOS.

KOMUNISTINIS JAUNI
MAS TRAUKIAMAS
KARO MOKYKLON.

Turkijos sostinėj AnkaNereikia nei gimnazijos, užbile ko- loj vokiečių diplomatai užmunistas ir
rušialcat tikrino turkus, kad jie nebiJau buvome rašę, kad
»<*>?«« užpuolimo.
Lietuvoje raudonieji oku- ne® vokiečiai esą nusistatę
pantai pradėjo imti savano "es'keti j graiky-italų karą.
iius į karo mokyklą. Dabar Musolinis prasas H.tleuo
paskelbtos sąlygos, kurio- "į*"'1* !“* anf !l> blaivia;
mis Lietuvos jaunimas ver- Įf lakąnai esą daug geresni
buojamas j okupantą karo ^aip <®hu u dalai negali
mokyklas. Nepriklausomo- PJįes juos atsilaikyti. Bet
sios Lietuvos laikais j karo H,.t|į'|e atsisakęs Mussolini
mokyklų
buvo priimami £eIbetjaunuoliai, baigę gimnazijų, ppivi ■ i a vo atriiči
Okupantiškajai karo mo- PRIW;įJAyO ATSIKIkyklai užtenka pradžios moSUSIAS AUSIS,
kyklos baigimo, ir tai ne pilEphrata. Pa.—šį panedėnos pradžios mokyklos, o lį čia atėjo naujokų punktan
tik 4 skyrių. Užtat į mokyk, jaunuolis, kuris buvo pa
lų priimami tiktai tie, kurie šauktas sveikatai patikrinti,
pristatys komunistų partijos Daktaras pastebėjo, kad jis
ar komjaunimo organizaci- turi priklijuotas prie galvos
jos duotų charakteristikų ausis. Paklaustas, kų tai ret
arba profesinės sujungus ar škia, jaunuolis mikčiodamas
darbovietės vadovybės pa- i paaiškino, kad jo ausys
žymėjimų. Be to, specialiai'esančios labai didelės ir ne
pažymima. kad kandidatas priklijuotos labai negražiai
turi būti kompartijos arba atsikiša.
»
komjaunimo organizacijos:
------ —------ar profesinės sąjungos na- STINGA MAŠINŲ GINKrys ar kandidatas. Dar vieLAMS GAMINTI,
na sąlyga: kandidatai turi V 'ash ingtone iškelta aikšmokėti rusų kalbos.
ten faktas, kad Amerikos
Iš paskelbtų aprašymų fabrikuose stinga mašinų
matyti, kad daugelis komu- ginklams gaminti. Fabrikai
nistų. norinčių įstoti į raudo- nebuvo karo pramonei pasinosios armijos karo mokyk- i*uošę, o kai dabar pradėjo
lų ir pasirvžusių tarnauti plaukti užsakymai, nėra paokupantams, rasų kalbos kankamai mašinų tiems užnemoka. Norėjusios jsire- i sakymams išpildyt.
gistruoti kelios moterys, bet
----------------joms buvo pareikštai kad LIKVIDUOTA LIETUVOS
moterys nepriimamos, Pa- ARMIJA, LIKVIDUOJA*
MA IR JOS RAMOVĖ.
sak sovietiškojo majoro Rylakino. kuris yra Kauno ka
Sovietų Lietuvos vyriau
rinis komisaras, moterys į sybė. vykdydama Maskvos
armijų gali būti priimtos tik įsakymą, nutarė likviduoti
išimtinais atsitikimais, auk-j Lietuvos karininkų Ramoštų kvalifikacijų specialia- i vę, kuri buvo pastatyta Kau
lės.. .
~ ...
j ne prieš keturis metus. RaOkupantų karo mokykla j movė perduota okupacinei
veikia Vilniuje.
'raudonajai armijai.

, spaudoje ii neužilgo bus ga
tavas.

Taigi prašome pasi

skubinti .‘U užsakymu, kad
galėtumėt Kalendorių gauti
da prieš Kalėdas.

1941 metų Kalendoriuje
bus daug įdomių dalykų.
Eus atspausdinta Lietuvos
pavergimo istorija ir kaip
dabar Amerikos lietuviai
rūpinasi paliuosuoti savo tė.
i vų kraštą nuo svetimu oku
pantų.
Tilps pamokinantis pa
aiškinimas, kaip yra daromi
ši nuotrauka gauta Amerikoje iš Berlyno tik šiomis dienomis. Ji parodo, su kokia pompa naciai lydėjo j vagzalą bol
visokie sūriai—amerikonišševiku Rusijos komisarą, kuris nesenai buvo nuvykęs pas Hitlerį tartis dėl slaptų komunacių planų prieš pasaulio
jkas, šveicariškas, limburgišdemokratiją. Molotovas čia matosi vaizdelio vidury, užsidėjęs “buržujišką” skrybėlę, taip pat “buržujišką” baltą
kas. miunsteriškas ir kiti.
apykaklę ir su “buržujiškai” apkarpytais juodais ūsais.
Į Bus paaiškinimas ir apie
tai, kaip namie išdirbamos
BALTIMORE, MD.
Velionė Pilipauskienė ir^i, skaitė
neva
lietuviškai
visokios odos ir mažų žvė
da
jauna
moteris
buvo,
apie
j
“
draugas
”
Ziman.
riukų
kailiukai.
Miršta daug nesenų lietuvių.
50 metų amžiaus. Tokio am- ----- ----------------------------------Rasite taipgi daug įdo
Pajieškau Petro Šarkio iš Lietuvos
GERAS PIRKINYS
Gruodžio 6 d. čia staiga žiaus žmonės būna da geri
jis paeina nuo Vižanių, Kauno gub. mių žinių iš mokslo srities
>r i Turiu svarbų
Kumirė Matijošius Rutkus. Iš daibininkai ir reikalingi.šeiturreikalą
jl8 iš Lietuvos.
meUžiu
ir daug naudingų patarimų
girdę apie jo mirtį, musų mynų gyvenime, bet giltine lietuvių kolonijoj. Kostumerių turime pranešti, už ką busiu dėkinga.
(1) bei nurodymų, iš ko ir kaip
apie 400. Prie to įvairių draugijų,
*
. .
Anna
Gustaitis
miesto lietuviai buvo labai to nežiūri.
kliubų, parapijos ir biznierių paren 412 E. 13-th st., Georgt-town. 111. kas daryt.
gs yi*a se- Rimai duoda užsakymus mums. Nenustebinti, nes Rutkus buvo
Drg. Pilipauskas
Be to, tilps daugybė viso
clrnifvfntat! s€ni ir «ab’»8 lietuviški kepėjai gali
visiems žinomas daininin nas “Keleivio” sitaivy
tujos pasidaryti gerą gyvenimą. Mes šią
APSIVEDIMAI.
kių statistikų, eilių ir pakas, turėjo pusėtinai išlavin ir laisvų pažiūrų žmogus, kepyklą išlaikėme 20 metus. Dabar Pajieškau merginos arba našlės '
musų senatvė verčia jų perleist ki
tą ir gerą balsą. Velionis bu tai savo žmonos kūno neve tam.
Biznis gerai įdirbtas.
iii tikslu apsivesti, tarp 30 ir 30 metų.
Siunčiant užsakymus, pra
vo lietuvių atletų įstaigos žė į bažnyčią šventinti, pa ALEKSANDRA MIKALAJŪNAS Su laišku prašau prisiųst ir savo pa- šome adresuoti taip:
Baltimore. Md. 1 veikslą.
Ant rimtų laiškų atsakysiu
VV1
menedžeris
keliatą metų laidojo Louden Park kapi 508 S. Paca sL,
! kiekvienai bile kur ji gyventų Ameri- “Keleivis,” 253 Broadway,
priklausė prie Dainos Drau nėse be bažnytinių apeigų, BEKERNĖ PARSIDUODA koje ar Kanadoje. Kuri sutiktų sav<
South Boston, Mass.
atvažiuoti pas mane, prašau
gijos ir atrodė visai sveikas kaip pridera kultūringiems Biznis išdirbtas per 30 metų. Gera kaštu
rašyt.
Platesnių
žinių
norint,
suteik

proga patyrusiam žmogui. Savinin
J. K. N.
(2)
—drūtas vyras, o čia staiga žmonėms.
Z. G. kas “retired.” Kreipkitės vpatiškai siu laišku.
Ispanijoj peieitą sąvaitę
I arba laišku.
BC
< 1) Bos 320, Geraldton, Ont., Canada.
išgirstam, kad Rutkus jau!
—------------! 253 Broadtvay, So. Boston. Mass.
susikūlė du traukiniai. Kamiręs!
' NIEKO NEGELBSTI IR
No
draugę ai,api\O’’ iu susirast mylimą urau^ę
~
m ......... ua
sivedimo tikslu, kuri mylėtų tvarkyt tastrofoj ŽUVO 41 gj\\be.
Palaidotas Louden Park! “STACHANOV1ZMAS.”
Petronėlė Lamsargienė
ramų šeimynišką gyvenimą, gali but t-----------------------------------------------kapinėse, be bažnytinių ap-i
a i " .•*? 7
f. .
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS mergina arba našlė be šeimynos, tik
eigų. Kliubai, draugijos ir L . ^P^ovljetintos
Lietuvos 'GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie kad neimtų senesnė kaip 48 metų. Aš ■
turite kokius nesveikumus, kreipki esu našlys, 48 m., esu Amerikos pilie
giminės sudėjo labai daug i
^,°^1-sal !?jS~ ant* tės
pas mane: duosiu gerą patarima tis, turiu savo farma 94 akru. Dau
patenkinti.
(3) giau žinių t>er laišką.
Ch. K.
< 1)
gražių gėlių. Liūdna, kad ! "3
”e’ ir busitPET.
LAMSARGIENĖ
Ii. D. !. Box 54, Erenchtown, N. J.
toks jaunas lietuvis atsiskv-i
įssikelsiąs 1 Vilnių, 1814 S. Water
KOMUNISTŲ AREŠTAI
SUŠAUDĖ 9 LENKUS.
SU Philadelphia. Pa.
* i Centrines komisariato istaiŠVEICARIJOJ.
Iš Berlyno pranešama. rė iš įvvuju tarpo.
PAJIEŠKAU DARBO
Sveikata—Brangiausis
Šveicarijos policija prade-;k^d vokiečių teismas PozANT PARMOS. Esu GERAI patyręs
Turtas.
,umuose VolaB" ?dtvė>’
farmeriavime. Norėčiau rast dari),.
jo areštuoti komunistus irjnanėje nuteisė 9 lenkus su- pašelpinės da ©.te .u.
suaugusiųjų
švietimo
valNAUJA VAISTŲ KNYGA
Ohio valstijoj, bet Į gerą vietą va
nacius, kurie sudaro tenai šaudyt, o 26 pasmerkė kale- rinkime susitikau savo gerą!,..
<2)
SVEIKATA LIGONIAMS žiuosiu ir toliau. Rašykit:
C. Rugin
“penktają koloną.” Berno
kaltino tuo, kad pažįstamą, Antaną Pilipaus- i .;.R
pataluos Mvkolo
1414 E. <>5-th st.. Cleveland. Ohio.
Pamokins but Sveikais.
mieste iškrėstas komunistu karo pradžioje jie buvo su- ką. kuris da liūdi netekęs sa- į
w Kada rusu
Gydymas visokių ligų šaknimis,
organas “Freiheit” ir paimti;ėmę o2 vokiečius ir 9 jų nu- ;°au&n KSė,
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
Nepaprastos Palengvinimas
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
dokumentai. Taip pat iškrė-puo
RcumatiSku Skacsmę
šti totalitariškų organizaci-’." r; .Z. ”
„ ita
jų centrai Ciuriche.
22,122 STIRNAS bėda
Nekcn’čkitc bcreiks’ingai raumenų
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
tikrai
žmogų
rurt.
sr-,
voj, Liuseme ir kitur. Iš pa-; Per medžioklės sezoną šį
pasiekė nepaprastą palengvinimą
__
;mi
aliutas
tureio
būti
viiKaina su prisiuntimu S1.O0. Pinigus reutnatiškų skausmų, strėnų raumenų
imtų dokumentų policija su-i rudenį Maine’o valstijoj Su isgyvenęs daug metų nuosa-; .
npl.kpIbl~ " Tačiau re. geriausia
siųsti Money Orderiu, arba skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rauvam
name,
išauklėjęs
du
su-Į
*
‘
1
u
r
d
“
popierini dolerį laiške. Adresas; (-į menų skaudėjimų vien išsitrindami su
žinojusi, kad tos valstybės | vo užmušta 22,122 stirnos,
mb ir dukterį, nūtarė pe.-'”0^ '!=»Vt« pa
PAUL MIKALAUSKAS
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas KniKETVIRTIS & CO.
išdavikų organizacijos tu-i Ta i yra apie 3,000 stirnų
248 W. Pmirth SL. So. Boston. Mass. mentas ūmai suteikia laukiamą pa
kelti
savo
biznio
Įstaiga
ge.į
į,.,
’
2^2?
“
^
rinčios
Šveicarijoj apie i daugiau, negu peniai buvo
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon312 BROADVVAY
resnėn vieton, nes čia juo-!Ialku nebuv0 P3^12,009 narių.
1 užmušta.
JEIGU GALVĄ”Ni£ŽTI kučiu jau išparduota. Todėl neati
Boston.
SOI 1619
So.
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę

PAJIEŠKOJIMAI

^iai i F,1

Greičiau, Priešas Atlekia!

::š:

:

"/J' *,s

trijų paskaitų, tik

Sako, jau rengėmės kraustytis, kaip staiga susirgo dūk-!
tė ir reikėjo vežti daiyti

«ZIE.KtT wrv*
iictu
LIETU
VIENA NEVA LIETU-

ojieraciją. Duktė da nespėjo

Komunistų partijos cent-j

NEBŪK ŽILAS

i

Į

VIŠKAI.
VIsKAI.

Pain-Expellerio. Reikalaukite PainExpcllerio su inkaru ant dėžutės.

kr",u’ '*rtw*

ALEXAXMERS
shampoo

lapkričio 2, 3 ir 4 dd. Iš tri> jų paskaitų dvi buvo skaito- į
i mos itisu kalba, o trečiąją i

IšRODYK 18 METU JAUNESNE (

«£, ’gSJ

VIRĖJA

,r

ALEXANDER’S

co.

414 W. BROAI»WAY,
SO. BOSTON, MASS.
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n
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X

LINKSMU ŠVENČIŲ VISIEMS
LIETUVIAMS UNKI

X
XMX
X

Brockert
Breuring Co.,inc.
Stebuklingus Gyduolė*. Karins Pa
naikina Cilimą, Plankų alinkime ir
J Plaiskanas.

Uis vaizdeliu iš Anglijo*. Kai 1ik papiginto pavojaus sig
nalas. kad atlekia priešo orlaiviai, angiai kareiviai liėga i
savo pnrieijas prie knnnoliu orlaiviams šandvt

Šia* gyduoles privalėtų
: turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00
pakelį už $100. Užsisakyk šiandien ir
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.

VALORTONE herb con
■
Dept U .
P. O. Rox 305. Clinton, Ind.

Knyga apie valgių gaminimų. Knygoje randasi 340
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
Moterų Škvrius. Kaina $1.00.

Reikalaakite:

“KELEIVIS”,

253 W. BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Karas Europoje

Alaus Bravoras, Kuriame Išdirba Lietuviško Sko
nio Alų ir filių. XXX Ale ir Stock Ale.
- B
B
X

TELEFONAS

WORCESTER, MASS.

Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST.,

BOSTONO SKYRIUS 1410
South Boston, Ma$$.

.•‘.•L:

i

JOOOus.« -

Road,

TeL ŠOU 2271

HOOs H'Ji!-

5
* 5
5
- 5
XX

XXX
'X

X
X

»... ). ’■ ; . ' ' K

NAUJIENOS"
17W SMrth Habtoė StSMt

KELEIVIS,

SeStas Puslapi

AMoterims Pasiskaityt
v JK

*»
ŠĮ cpvbitt
SKYRIŲ nnovn
TVARKO
M. MICHEtSONIENfi.

SO. BOSTON

Galit Pasirinkti Geriausia Patinkamą

No. 31. Crcodzio 18 d., 1440 m.

ĮVAIRENYBĖS
JIEŠKANT NAUJO MAIS be jokio tikslo? Mes jeigu
TO ŽMONIJAI.
kur} paskerdžiam. tai tuo-

Žmonių skaičiui priau jaus ir iškepam, o jus skergant ir jų mirimui dėl medi džiat ir nevalgot... Tai kam
pina savo sveikata pirmą!
“LINKSMŲ KALĖDŲ!”
cinos pažangos mažėjant. jus juos žudot?
kartą
viduriams
suskaudus.
Br. Malinowsk i.
“Linksmų Kalėdų ir Lai
Įvairiose valstybėse tenka
Paprastai
žmogus
mano,
;
mingų Naujų Metų!” Taip
j rūpintis maistu. Ypatingai
metai po metu mes viens ki kad suvalgė koki sugedusi
i gyvas ir aktualus yra maisto VISGI JI MOKA KAI KĄ.
ar netinkamą maistą, arba
tam vis linkint laimės h
klausimas
pramoninguose
Pora Amerikos džentellinksmybių. Jei nors maža <ad persivalgė. todėl nurija
kraštuose,
kaip
Anglija u* manų, grįždami laivu iš Eu
kelias pilės kad gerai vidu
dalelė tų gerų notų išsipil. ms išvalytų. Kartais taip
Vokietija.
ropos, įsižiūrėjo keleivių
dytų, tai šiandien mes visi “išsivalius”
!
Surasti
nauji,
lig
šiol
dar
tarpe
sveiką raudonskruostę
skaudėjimas
butume sveiki, linksmi, lai
nevartoti
maistui
ir
pramo

merginą ir nutarė patirti,
mingi ir visu gyvenimu pa aereina ir vėl viskas būna
nei augmenys ir vaisiai, pa kas ji tokia ir kur važiuoja.
;varkoj;
bet
gana
dažnai
tenkinti. Vienok taip nėra.
vadinti
keistais vardais: Jiedu sužinojo, kad ji yra
Linkėjimai pasilieka vien okie vaistai ir padaro di
•
sorgum.
soja,
topinambur, suomė ir vyksta Amerikon
džiausią blėdį. Pavyzdžiui,
linkėjimais, o vargai var
batata,
opuntija,
donnik, daibo jieškoti.
:ei vidurius suima skausmas
gais.
arachis
čufa.
ramie,
kenaf,
—Mes galim duoti tau
Nors šįmet ir vėl sveikin- įuo sugedusio apendikso, o'
Į kendir, stringbark, gujala,
darbo
Amerikoje, — pasi
sim ir linkėsim vieni kitiems iųs paimsit laukan varančių
avokado kriaušės, grendila,
raistų. tai apendiksas pas
siūlė
jai
vienas iš jų.—Ar
tokių pat linksmybių ir lai us gali trukti, kas beveik
mongostina ir daug kitų.
moki
gamint
valgius?
mių. vienok abejotina ar
visuomet
reiškia
greitą
mir'
į
Visi
tie
vaisiai
ilgainiui
šiais 1940 metais bus kam
—Ne, nemoku, — atsakė
į. Toks neatsargus varto-;
; ir Europoje bus taip pat pla
nors linksma susilaukus Ka įimas laukan varančių vaisčiai žinomi, kaip yra dabar mergina. — Valgyt visuo
lėdų. Man rodos, kad reta: ų. sako Suv. Valstijų genei vartojami ir žinomi tabakas, met gamindavo mano mo
kam šios Kalėdos bus links- •alis chirurgas.
daktaras
pomidorai ir bulvės, kurie tina.
mios. Nauji Metai irgi neat Thomas Parrin, paima kas'
—Na, tai galėsi mažus
Europon pargabenti ne taip
neš daug laimės. Vokietijoj
: jau labai senai. Gražiausias vaikus prižiūrėti.
Italijoj ir Francuzijoj laba1’ netai pirm laiko 14,500 gy
vybių.
Nuo
apendicičio
nie

; ir bene svarbiausis iš tų visų
—Vaikus visuomet pristinga maisto; gyventoja1'
kas neturėtų mirti, nes jis
išradimų
yra
soja
.
pupos, 'žiūrėdavo mano jaunesnioji
gauna jo tik tiek. kad badr )irm laiko kiekvieną perį
Vienas
soja
pupų
.
svaras į gesuo< Aš prie vaikų nepanenumirtu, o vokiečių užka ’pėja, kad kas nors su juom
.
duoda
tiek
pat
maistingup^tus, — pasiaiškino merTai
vaizdelis
ne
iš
Floridos
maudyklių,
bet
iš
vieno
Nęw
Yorko
viešbučių,
kur
šiomis
die

riautose ir apiplėštose šaly įegerai.
Laiku
padaryta
'
mo,
kaip
ir
25
kiaušiniai.
nomis buvo demonstruojami maudymosi kostiumai ateinantiems 1941 metams. Visos šitos
gina.
se dar blogiau. Ten tūkstan
gražuolės yra profesionalus modeliai, samdomi visokioms prekėms demonstruoti. Jų čia
—Jeigu taip, tai galėsi
Sorgumas taip jau ypatin
čių tūkstančiai jau ir dabar ipendicičiui operacija yra
•iena
iš
lengviausių
ir
ligoyra
parodyta
10,
ir
kiekviena
turi
užsidėjusi
vis
kitokį
maudymosi
kostiumą.
siūti.
gas
augmuo
:
iš
jo
gaunamas
badą ir šalti kenčia. Kalėdos
—Nemoku ir siūti. Pas
cukrus, duonos miltai, alko
jiems tik kita juoda diena lis tuoj pasveiksta.
Nežinant nuo ko vidurius KAIP ATSIRADO PASAKOS APIE vienos bruknės uogos, nu holis ir tam tikra rūšis me- mus viską pasiūdavo musų
Negali būti linksmios Kalė
teta.
kritusios ant jos prijuos- daus.
dos ir Anglijos gyvento ’-kauda, neimk jokių laukan
“
NEKALTĄ
PRASIDĖJIMĄ:
’
—Na, tai ką gi. pagaliau,
teles...
Į Topinambuias yra taip
jams, kuomet Hitlerio bom. varančiu vaistu.
„ T .
, ' Aišku, kad tokie naivus vadinama žemės kriaušė: moki?
bos diena iš dienos juos
Kiokvionn
rolitriin tvirti-i kari
Kita vidurių liga. kuri už.
šventas Justinas rado pasakojimai galėjo atsiras- stiebas tinka maistui galvi—Aš moku gerai elnius
“sveikina.” Jų namai, mies
melžti,
—pasigyrė mergina.
tvirtinti
:
ti
tik
tada,
kai
žmonės
dar
jams.
iš
šaknų
gaminamas
tai, visa šalis ir gyvvbė be
apie nesuprato lytinio gyvenimo alkoholis, dirbtina guma ir
jokio pasigailėjimo žiauriai
usu džciitolinsriai ps**
tyčia stevis- pasekmių,
o matriarchato cukrus. yra tam tikra bul-i §“5^°
naikinama. Pasauly, turbut la tarp mažų kūdikių. Šian- gė pat’g Dievasf kuri visi turi ką taip sutaisė, kadvisi
UilSarpy moters^ntSeS
•• 3Utj!°’
nėra tokio lenko, kuris galė Xrtuol^
JeigU
buklai anksčiau įvyktų~”
vtrtė Skins pasakojimus^vių^'raiKa
^iudel
tų šias Kalėdas linksmai idl^
Kodėl atsirado pasakoji- palaikyti ir tikinti, kad tik-jdSnato, dukart Ą musų ^buų (^) Draugo.
švęsti. Jo tėvyne ir viengen
vai žmones gimsta nuo bruk-, bulves maistmgesnė ir tinka
---------------čius ištiko baisi nelaimė ko palaidus vidur ius. Virti Jdž'iui Mšhoniu raliSTa ^ai api-e “nek*ltus.
obuoliai
tam
tikslui
netinka.
s
k
e
ibį
a
.
jog
tik
vienas
Jėzus
*{U
atsiradimo
prieuogelių...
alkoholiui
gaminti.
Suvienytų
Valstijų ĮstaiTokio žiauraus likimo len
kai nei sapne negalėjo Įsi Taipgi obuolių sunka nieko Kristus vra tikrasis Dievo
gludi senųjų amžių
Taip nepaprastai pagim- ! A Opuntija bespyglių kak- goge dabartiriu laiku tarvaizduoti. Mes, lietuviai, ir lepagelbsti. Reikia žalių ar- sunus ‘tjį jį vieną pagimdė ^ L^uVl<?-,e.
rasis
.
dyti žmonės, aišku. negalė-^Į^ ™
818’ tmkil gyvulių j nauja
nauja 85,000 merginų ir
gi negalim būt linksmus ne
maistui.
moterų.
tekę savo tėvynės. Kaipgi
Donnik, — kaip ir Aust
mes galim linksmintis, kuo
ralijos triušis, buvo impor kaip tapti suvienytu
PILIEČIU?
met musų broliai ir sesutės
tuotas Amerikon iš .svetur. VALSTIJŲ
Aiškiai išguldyti pilietybės jstatyyra pavergti ir apiplėšti?
Čufa, Žemės migdolas, i mai su reikalingais klausimais ir at
bunda crpm
sumai. * sakymais lietuvių ir anglu kalbose,
Pačioj Lietuvoj Kalėdų gal
auoaa gero aliejaus, sumai-iAntJ>
ir pagota
pažiūros į gamtą
visai ir nešvęs, nes Sovietai
tinka
keps-;
laida. Kaina..................................25c
ta
į
miltelius,
o
.
,
.
nusistebėjimą,
o
pr.asta.1
pagimdytas.
AsyriKitos pavojingos vidurių;visuomenės gyvenimą. Iš\oreliginių švenčių visai nepri
užkietėfimas. paakių klaidingų pažiūrų sūdąjos karalius Sai-gonas I vie-;mam® saldainiams
___________ ir tt.
’icos vra
pažįsta.
ki^'T "T'
‘^Aš^S NEPRAKTIŠKI KANIrukimas ir vidurių votys, ^•“kn^os ^iZnov^
Laimingi šiandien esam Nuo vidurių užkietėjimo ir ?ios
BALAI.
- situokusiv moteris
lai-gonas,
<™fl8 galingasis Agados
tik tie. kurie gyvenam dė
u. v tbuvo
..............
oatrukimo kas metai miršta į žmonių nesugebėjimo tei- ,
dės Šamo žemėj. Laimingi apie iŽOOO ašmenų,’ o' nuo
suprastf gamtos ir vi- ^mdvdZ- kūdikį1 Vis ž^ė
i
ma" v ko..Afrik?je
ir dėkingi, bet toli gražu ne viduriu skauduliu — apiesnomenesreiskiniusatsiraja’va<1įndav0 me™ele. ’
nekaltoji.
^susitikti senų kanibalų, kulinksmus. Mes esam rimtai S.500. Visas šias ligas dak- do legendos apie gimstan..
\
Iš to labai aišku, kad pa-buvo jau girdėjęs, kad
M* aSmi
IŠūrtjttfrl3“ ir miržtan«us dievusIlgą zmonijos
žmonijos istorijos sakojimai apie nekaltą pra-i Europoje siaučia baisus kalaikotarpį šeima buvo kitaip sidėjimą atsirado dėl gam-1'^- Taigi jis ir paklausė
Niekas šiandien dar negali i ™.rtlsT™°
m?‘| Pasakojimų apie Dievo
išpranašauti, kas laimės ka- ?
Tlk nereikia ilgai lauk- sunų, atsiųstą pasauli išga sutvarkyta, negu dabar : ta tos reiškinių nesupratimo,.manęs:
- m •buvo
u moti* • i dėl kovos, vykusios tarp vy-; —Pasakyk, kada gi jus
va. Niekas nežino kas trium-R’ ir nereikia pačiam gydy. nyti. turi ir kitos religijos, da šeimos galva
na,
ne
tėvas.
Tai
buvo
taip ro ir moters už pirmavimą suvaigysit tą žmogieną, jeifuos — demokratija ar fa-K1S;, Geriausia pasiklausti atsiradusios daug anksčiau
vadinamos
matnaichalinės
; šeimoje. Vėliau valdovai ir; gu kasdien užmušat tiek
«i7mo tproraę
j daktaro patarimo. Žinoma, uz
krikščioniu
religija.
_ dvasininkai tokį žmonių ti- ;daug žmonių?
™ 7.
.
'daktaras kaštuoja S2-S3, Krikščionybei tik reikėjo šcirnc^ periodas.
Keičiantis
visuomenes
įėjimą panaudojo savo au-Į —Bet mes žmogienos ne\ is dėl to neturėtume per. i bet sveikata yra brangesnė. ■ tas legendas pasisavinti, paukiui.
ypač
jssipletus
gyvulitor
itetuj sustiprinti. Legen- i valgom, — paaiškinau as
aaug nusiminti, nes tai nie-|
---------------! keisti veikėjų vardus ir
mnkystei ir žemdirbystei, į da apie nekaltą urasidėii-! jam.—Mes esame civilizuoko negelbės. Geriau, kol da.'
KOK! VYNĄ KADA
tvarką.
šitokia šeimos santvarka tu- ma v,.a pačių
,------------- -------------KETVIRTIS & CO.
galima, truputi pasilinks
GERTI.
! štai keli pavyzdžiai:
į
maminti ir pažaisti senom tra-i
Budistų
religija skcium
skelbia,,
312 BROADMAY
.bvbv.r,-, «• v5>-ova
Atejus žiemos sezonui ir . ^
uukau lėnąja
oicijom. n \ei >a\o diaugus:j?
tuVAę.im da otriau i kad Budą pagimdė nekalto- sprendžiamąjį
So.
Boston.
ŠOU 4649
vaidmenį
—Na, tai kokie jus bar
įr pažistamus “pasveikinti i A
. v-tgi *U: ii mergelė Maia (500 m.
su šventė™“
«ui,nL-£td veciu, “partijų ir kitokių J1
-uaja
m. ėmė vaidinti vyras. Moteris1
su sventem
n palinkėti
1
, ,
pnes Kristaus gimimą). Bu- nenorėjo užleisti savo pir RYMAS, Romanas. Ta knyga yra barai, jeigu žudot saviškius
versta į visas kalbas, todėl kad yra
jiems “ilgo ir laimingo gv-^,. .. sda prie® gimdamas gyveno
gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
ronimn “
žinoti kokis vvnas prie ko- \ia F11“•
menybės. Ji stengėsi įrody viškas
vertimas yra lengvas ir gra
'en R 0- .
Kio valgio tinka. Prie for-: danguje, kad išgelbėt, visu; ti, kad ji net gimdyti gali žus. Chicago,
III. 1909, pusi. 432.
Todėl šia proga aš ir lin-jšmako (appetizeriol geriau-yemes jtadatus nuo mirties be vyro. Vyro ir moters ko Drūtai apdaryta ....................... S2.M
kiu visom šio skyriaus skai-s «ia tinka sherrv vvnas; anti1^ "?ncių, Jis nuspiende.
vų dėl pirmenybės šeimoje
1 zetnę žmogaus pat td«- atgarais — tai daugybė pa LIETUVIŲ LAISVĖS MYtytojom. bendradarbėm ii stalo prie valgio duodasi ne-;
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
rėmėjom
kuoiinksmiausių saldus tdryl' vynas, kaip' e-r^kųnyti per žemes mo- sakojimų
apie “nekaltus
apztelge tisų pa- prasidėjimus.” Suomių liau
WAUKEGAN, ILL.
švenčių
ir laimingiausių audonas burgundv, elaret.; ^el b.
Naujų Metų. Taipgi iš visos sauterne arba ehablio. Prie. sauk endo nekaltąja mer- dies padavimų rinkiny “Ka
VALDYBA 1949 METAMS.
.11 Pa~iPnko J? levaloje,” pasakojama apie Jos Mačiulis — pirmininkas,
širdies linkiu ir trokštu, kad saldžiu dezertu. užbaigiant
Pateko didvyri Veinimainą, kurį 906 PraacottfSt. \Vaukegaa, IR.
ateinančiais 1941 metais valgi. ‘ reikia duoti saldus sau,uz mo1tl?a-. !
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbtain.,
Lietuvoj jau nusileistų Sta gėrimai, kaip raudonas polį. Pąnkiaspah io spindulio pa pagimdė pana Hinatar, vėjo 733 Lincoln st, wankegan, IU.
TalP nekalta, prasi- apvaisinta. Ten pat pasako Sutana Gabris—notarinio raM.
lino “saulė.” o jos vieton už geltoms museatel ir daugeli«
kitu
saldžiu
vynu
ir
likę-'^
e
i°
gėlasis
alėtas Buda. jama apie mergaitę Mari- 730 McAlister avė., Woakegoa, IU
GRAŽIOS EILES, DAINOS
tekėtų laisvės, brolybės ii
Emilija Kernagis tartą raft.
riu.
Šaltų
vakara
tik
ka
at-i
?
a
"
1
/.^nu

lygybės saulė!
jattą, kuri tajio nėščia nuo 720 Vine Place, Wauk«gan, IU.
IR BALADOS.
»=>"
K Vaitielranas — kasteriąs,
Michelsonienė. ėjusi sveti, labAi svetinga ?vlV! n?a>a z\aigzde Jam
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS
726 — Sth St, Waokecoa, UL
pasitikti su karstu poi nusilenkti atkeliavo kara- KITOS APYSAKOS:
Knyga papuošta damcBa spalvaotp pniklp paveiksi?,
KASOS GLOBĖJAI
liai ir atnešė dovanų.
(1) Neužsitikintis Vyrai; (2) ty D. Lauraitis, K.
VIDURIU SKAUDĖJI
vvnu.
223 pnslapif 4y«Ha, apie 1M įvairią eilip.
linti Giria; (3) Klaida; <4) KoreaKNYGIAI
MAS GALI BŪT PAVO
i Matome, kiek nedaug «. Jose nurodoma kaip žmonės pai K. Dambrauskas,
JI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
A.
kai tiki į visokias prietaras,
JINGAS.
STEBUKLŲ NAKTIS.
krikščionims reikėjo išra ourtns
MARŠALKOS;
ir tt. Kaina ..................... lfie
DARBO VALANDAS.
P. Rukitalis, J. Jarušaitis.
dingumo. kad pasaką apie
Viduriu skaudėjimas, kad Tą sukrypusią trobelę
KNYGOJE
YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfiS:
Su
si
rinkimai
bana
paskol
LIGOS ir kaip nuo Jų
i Budos gimimą paverstų Kri- I.YTISKOS
ir nedidelis iš pradžių, gali Tik nakties stebuklai lankė:
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma dienj kotelį mėnesio, 1:00 v. pojyteią.
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page- Liuosybės Svetainėje, kamp.
TAUTIŠKOS, ftEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
reikšti gana pavojingą ligą. žvaigždės nešė saulės liepsną. i staus gimimo “tiesa.”
25c. Adams Sta..
m.
rinta laida. Kain»
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EIUŲ KNYGA.
o kartais net ir mirtį. Nuo Į- O mėnulis—žaibo ugnį.
Egiptiečių derliaus deivė
vairiu vidurių ligų kasmet Ir tą kūdiki lopšely—
Izida taip pat nekaltu prasi
KAINA TIK S14K
numušta apie 85,000 žmo Kai arėjai miegą sėmė.
dėjimu pagimdė Dievui suAaiinm apdarab SUS.
nių. Jeigu laiku visuomet Visą naktį deivė supo
KALBOS GRAMATIKA
i nu. Ant vienos Izidos šven
mioėta kayga.
butų pašauktas gydytojas, Ir išeinant pabučiavo...
tyklos parašyta: “Aš—valra. Piai^es geriaosis
tai keturi penktadaliai tų
____ .
_
_
sh|sti tiesiog papras
• dovo Horo motina, ir niekas
Mokytis
Rausvą spalvą žemė mato.
tame
konveite,
bet
rėikte
oikkiai
eiraėyti
savo
ir “Keleivio’’ ad
aukų butų galima lengvai
; nepakėlė mano suknelė*5.”
D. PILKA, Uetavif Kalbai
resą ir nepamirikit priHpyt otS centu markę.
Žaibo kulkos širdis veria—
išgelbėti. Šiandien kapinėse
Graikų dievas Persėjus yTTS DEPARTMENT OF EDUCATION
"KELEIVIS”
butų buvę kur kas mažiau Tai tas kūdikis {Ktaugęs
ra mergele Danajos oagim.00.
IBS BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
kapų. Visa bėda yra tame. Su arėjais laisvę iieria...
dytas. Jo gimimo istorija
DF
Butku Juzė. yra tiek panaši i Kristaus,
kaa retas kas rimtai susiru-

SIELOS
BALSAI

KELEIVIS,SO.JOSTON

No. 51. Gruodžio 13 d.. 1940 m.

ŽINIOS iš LIETUVOS

Apimtas Poslapis
M

Fašistai ir Vaikams Dalina Medalius

Taip komunistas mokina
Stalino garbintojus.

“ NEPAGAUTOS BOUEVKV CENZŪROS

“Tarybų Lietuvos” vyr.
redaktorius J. Šimkus pa
skelbė straipsnį, kuriame išvedžioja, kad “švara nesan
ti buržuazinis prietaras.”
Pasak jo, nuo bolševikų
okupacijos laikų “pastebi• ma stiprokų nešvaros pasi! reiškimų.” Salės esančios
priteraiamos. prispiaudoma
ant grindų, mėtomos nuorū
kos. Tai esąs nrtik apsileidi1 mas, nekultūringumas, bet
ir tam tikra chuliganizmo
rūšis. Taip pat gatvės purvi
nos. Autorius baigia straips
nį šiais žodžiais: “Bukime
kultūringi ir susipratę žmo
nės, o ne gyvuliai.”

LIETUVOS GYVENTOJAMS BOLSEVU
KAI ĮVEDA ŽIAURIAS BAUSMES
tiškojo “rojaus” žiedų!
Mes jau nekartą buvome
rašę. kad Lietuvoje įsigalėjo
Kaip žinoma, sovietų Ru šlykščiausias chuliganizmas,
sijoje kiekvienas valdžiai į paviršių išplaukė žemiau
netinkamas veiksmas yra sių padugnių gaivalas, im
kvalifikuojamas kaip “ken damas nustatinėti toną pa
kimas ir sabotažas?” Tuo vergtosios Lietuvos gyveni
pagrindu Maskolijoje šim mui.
Matomai,
susovietintos
tai ir tūkstančiai žmonių bu
vo padėta i kalėjimus arbfc Lietuvos valdovams šio chu
liganizmo jau irgi pakanka.
net sušaudyti.
Nūn
paskelbtas Baudžiamo
Dabar ir sovietų Lietuvo
je papildytas Baudžiamasis jo Statuto pakeitimas, kuris
Statutas ir įvestos naujos iveda bausmę sunkiųjų dar
“kenkimo ir sabotažo” są bų kalėjime iki penkerių
metų už chuliganizmą “įmo
vokos.
Naujas paragrafas skam nėse,” įstaigose ar kitokiose
ba taip: Kas nusikalto tyčia viešose vietose, arba asme
žalojęs, gadinęs ar naikinęs nims, kurie jau buvo bausti
turtą, siekdamas pakenkti už tokį pat arba panašų nu.
socialistiniam
ukiui, tas sikalstamajį darbą.”
baudžiamas kalėti sunkiųjų
Bet kokias bausmes rei
darbų kalėjime iki penkerių kės taikyti tiems politiniams
metų.
chuliganams, kurie baigia
Kas nusikalto
piktžo griauti visą Lietuvos gyve
džiaudamas savo tarnybines nimą?
pareigas, tyčia kenkęs pa-] Išleistas dar trečias Bau
vestam jam rūpinti reikalui.! džiamojo Statuto pakeiti
siekdamas pakirsti ar su-į mas, kuris skamba taip:
silpninti darbininkų ir vals-j Kas nusikalto turtą žalojęs
tiečių valdžią arba sutruk padegdamas ar kitokiu vi
dyti valstybinio aparato vei-Į
suotinai pavojingu budu,
kimą. tas baudžiamas kalėti | tas baudžiamas kalėti sun
sunkiųjų darbų kalėjime iki kiųjų darbų kalėjime ligi 10
dešimties metų.
metų.
Jei šio straipsnio 1 ar 2
Jei dėl tokio turto žaloji
dalyje numatyti nusikalti mo buvo žmonių
aukų
mai buvo padaryti organi arba įvyko visuomeninis ne
zuotai arba jei tais nusikal gandas arba gręsė pavojus
timais didžiai pakenkta so sunaikinti ypačiai svarbų
cialistiniam ukiui ar socia turtą, tai kaltininkas bau
listinei santvarkai ar kuriam džiamas
kalėti sunkiųjų
nors kitam svarbiam vieša darbų kalėjime ligi 15 metų.
jam reikalui, tai kaltininkas
Jei turtas buvo taip žalo
baudžiamas
aukšeiausiaja jamas siekiant pakenkti so
baudimo priemone—sušau cialistiniam ukiui arba so
dymu arba kalėti sunkiųjų cialistinei santvarkai, tai
darbų kalėjime iki 15 metų. kaltininkas
baudžiamas
Be to, teismas gali nutar aukšeiausiaja baudimo prie
ti kiekvienu šiame straips mone—sušaudymu arba ka
nyje nurodytu kenkimo at lėti sunkiųjų darbų kalėji
veju konfiskuoti visą arba me 15 metų.
dalį kaltininko turto.
Be to, teismas gali nutarti
Tokios pat bausmės, ei kiekvienu šiame straipsnyje
nančios iki sušaudymo ir numatyto nusikalstamo dar
turto konfiskavimo, įvestos bo atveju konfiskuoti dalį
už sabotažą. Pagal įstaty ar visą kaltininko turtą.
mą, sabotažas apibudina
Pasikėsinimas baudžia
mas šitaip: Sąmoningai ne- mas.
vykdę įstatyminių ar sutar
Kas nusikalto sužalojęs
tinių pareigų arba tyčia ne turtą dėl neatsargumo pa
tinkamai jas vykdę, tuo pa degdamas,
išsprogdinaakenkdamas tam. kieno nau mas ar kitokiu visuotinai
dai tas pareigas atlikti nu pavojingu budu. jei tai pa
statyta, jei šis sabotažas da daryta nevykdant taisyk
romas siekiant pakenkti so lių, dėl elgimosi su ugnimi
cialistiniam ukiui ir jei tai arba atsargumo taisyklių,
nėra skaudžiau baudžiama tas baudžiamas kalėti pa
pagal kitus įstatymus,
prastajame kalėjime arba
■ J' Kaip jau paminėta, sovie sunkiųjų dalbų kalėjime li
tų Rusijoje “sabotažas ir gi 3 metų.
kenkimas“ yra paverstas
Pagaliau, įdomu, kad
politinės kovos įrankiu. Kai
Baudžiamojo Statuto 563
“genialiajam” Stalinui rei parag. panaikintas. Jo vie.
kia nusikratyti savo konku nas straipsnis skamba taip:
rentais, tai jiems tuojau iš Kas nusikalto sužalojęs, pa
keliama byla už “sabotažą degdamas, išsprogdindamas
ir kenkimą,” o jau sovietiš arba paskandindamas (1)
kasis teismas pas. rūpina,
bažnyčią arba krikščionių
kad toks “kenkėjas” ir “sa- maldos namus — tas bau
botažninkas“ dienos šviesos džiamas
kalėti sunkiųjų
nebepamatytų.
darbų kalėjime tam tikrą
Tad diena po dienos ir laiką.
“išlaisvintoji” Lietuva susi
Išeina, kad bažnyčias ir
laukia vis" gražesnių sovie-i
krikščionių maldos namus
galima bus padegti ir sprog
dinti be bausmės.
Pasižiur ė k i m e dabar,
kaip šiuos drakoniškus įsta
tymus, įvedančius ir papil
dančius mirties bausmių re
žimą, bolševikų Lietuvoje
Įvestą, komentuoja sovietų
Lietuvos oficiozas “Tarybų
Lietuva.” Pasak laikraščio,
“tuo įsakymu toliau stipri
nama musų respublikos ga
lybė ir jį su dideliu pasiten
kinimu sutiks visi garbingi
Lietuvos TSR piliečiai. Gir
di, “nuvertusi dvarininkų
ir kapitalistų valdžią ir pa
stačiusi tapybinę valdžią
KETVIRTIS & CO.
Lietuvon
liaudis ėmė gyven
312 IIROADWAV
ti
laisvą
ir
laimingą gyveni
So. Brorion.
SOI’ 4649
mą.” Bet laikraščio išva
džiojimais, “kapitalistų ir
Nepalankiems jų valdžiai
žmonėms gręsia katorga
ir mirtis.

'MOVO,

Tovarisčiai, Nebū Naikins Nekomunis
kime Gyvuliai!**
tiškas Knygas.

i
i

UŽ DARBININKŲ IŠNAUDOJIMĄ SKIRIA
DOVANAS.

švietimo
komisariatas
skyrė vicekomisarą Liudą
Girą vad. knygų atrinkimo
komisijos pirmininku. J ko
misiją įeina ir komunistų
partijos atstovas, šios komi
sijos tikslas — sudaryti są
rašą knygų, kurios nesuderi
namos su komunistų dikta
tūros Šukiais. Visos šios
knygos bus iš apyvartos iš
imtos. Turint galvoje, kad
Nepriklausomoje Lietuvoje
komunistinių knygų visiškai
nebuvo, tai išeina, kad bus
sunaikintos visos, arba bent
didžioji dalis, ligšioi išleis
tos lietuviškos knygos. Be
abejojimo.
pirmon eilėn
teks Liudai Girai sudeginti
savo knygas.
Reikia pasakyti, kad taip
buvo daroma ir Vokietijoj,
kai tenai įsigalėjo hitleriniai
fašistai. Tenai sudeginta
milionai knygų, kurios neti
ko naciškam skoniui. Dabar
komunistai tą patį daro Lie
tuvoje. Kas gi sakė, kad ko
munistai ir naciai nėra tos
pačios taktikos broliai’.'

Siekdamos įtraukti darbi
ninkus į vadinamas “socia
listines” lenktynes ir dar la
biau
įtempti jų jėgas, profe
Fašistai labai mėgsta medalius, štai, Mussolinio dukters sūnūs vos tik Įsirašo i fašistiško
sinės
sąjungos įsisteigė per
jaunimo organizaciją “Balill ą.” ir jam tuojaus jau prisega medali už ‘•narsumą.’’ Kairė
einamąją raudonąją vėlia
je parodyta jo motina, Mussolinio duktė, ištekėjusi už fašisto či.iuno (Ciano), kuri Mussovą, kuri busianti įteikta tos
linis yra paskyręs Italijos užsienio reikalų ministeriumi.
Įmonės kolektyvui,
kuris AUTOMOBIL1AUS NE
dvarininkų klasės atstovai DRAKONIŠKOS BAUS KODĖL ŠI RUDENI LIKO daugiau iš darbininkų iš LAIMĖJ ŽUVO URBA
spaus. Kartu su raudonąją
NENUVALYTA DAUG
veikia iš pasalų kaip nuo. i MĖS LABAI ĮBAUGINO
NAVIČIUS.
vėliava busianti įteikta pini
LAUKŲ?
dingos gyvatės.” Jie pasi
GYVENTOJUS.
Per automobilio katastroŽemės ūkio komisariato ginė premija 1.500 litų su
renka įvairias kenkimo for-i
;
fą
žuvo Kauno miesto ligo
Drakoniškos
bausmės žemdirbystės valdybos vir mai.
mas, pirmoje eilėje, savo;
nių
kasos vaistinės vedėjas
“niekšingojo darbo ašmenis prieš vadinamą spekuliaci šininkas agr. P. Vasinaus,V. Urbanavičius.
taiko į socialistinę nuosa ją taip įbaugino gyventojus, kas skelbia davinius apie AUKŠTADVARYJE UŽ
AUGO
TIK
2
OBUOLIAI.
į
jog net “geros valios” žmo rudens darbus žemės ūkyje.
vybę.”
Galima, deja, pranašauti, nės nebežino kaip elgtis. Pasak autoriaus, Tauragės
Pereitą žiemą
vaisme PAGARSINIMAI
kad netrukus kaipo “kenkė Pav., “Tarybų Lietuva” pra apskrityje dar likę neapsėta džiams iššalus, šįmet Aukš- į
jai” ir “sabotažninkai” bus neša, jog į ją kreipiasi žmo 30 nuoš.. Raseinių—15 nuo tadvaryje, to paties vardo
‘KELEIVY’
nės.
klausdami,
ar
laikoma
šimčių
žiemkenčių.
Vasaro

pradėta viešai ‘‘teisti” ir
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
valsčiuje, nunoko iš viso tik
reikia priduoti
garsinimą
šaudyti geriausieji Lietuvos spekuliacija, jei pilietis nu jaus valymas beveik visur du obuoliai. Taip pat visiš GREIT,
administracijon nevėliau PA N E DE
sipirktų
medžiagą
apsiaus

esąs baigtas, tik keliose ap kai nėra riešutų. O pernai jų LIO VAKARO. Siunčiant per paš
sūnūs, kurie nepataikauja
reikia pasiųst iš anksto, kad pa
maskoliškiems okupantams.. tui kitam sezonui?
skrityse likę 3—5 nuoš. lau buvo tiek. kad už 70 litų bu- i tą,
siektų mus ne vėliau kaip panedėkuose. Dobilų ir šieno atolo vo galima gauti čielą cent
Stalino ir GPU metodai yra •
ly.
Vėliau gauti
garsinimai } tos
sąvaltės numeri nespėjama patatvisur tie patys.
1 ŽYDELIAI IMA KOMU liko nenuvalyta Tauragės ir neri (100 svarų).
j pint.
NIZMO KURSUS.
Išleistas nutarimas, ku
Vilniaus apskrityse apie 30
kad garsinimas nesuslSIENINIAI
nuoš.,
Biržų—15 nuoš., Ma
riuo visų įstaigų ir įmonių
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
Kaune buvo surengtos ko
reikia siųsti Ir mokesti.
darbininkams bei tarnauto munistų partijos pirmųjų žeikių—10 nuoš. Sėklinių
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
jams, kurie būdavo atlygi “ideologinių” kursų išleistu dobilų dar nenuimta Kauno, KALENDORIAI
ar kitokį parengimą, trumpą prane
1941 METAMS
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nami vieną kartą per mėne vės. Ta proga buvo pasaky Šakių, Biržų ir Panevėžio Užlaikau daug visokių rūšių ir vinius garsinimus skaitoma nuo colio.
sį, atlyginimas bus moka tos kalbos. Kas tuos kursus apskr. apie 50 nuoš. Bulvių šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
Už pajleškojimus darbininkų, par
mas du kartu per mėnesi— lankė, matyti nors iš tų ke kasimo darbai vyksta labai mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- davimus
Ir kitokius smulkius prane.
vinet
pavieniais
arba
norint
agen15 ir 30 d.
Simus, kaina 2c. už žodi- Stambeslių pavardžių, kurios pri pavėluotai, taip pat lėtokai tauti, geros išlygos. Turime ir Da
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.
Šis nutarimas išleistas klauso kursus baigusiems: eina cukrinių runkelių nuva riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
“Keleivio”
prenumeratoriams už
Prisiunčiame j namus kas rei
ryšium su tuo. kad kasdien Koraliova, Goldikas, Koja- lymas. Kai kuriose apskrity planu.
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
brangstant pragyvenimui, mienė. Imkaitė ir kt.
se nuvalyta tik 10 nuoš. Ru
na te. už žod(. Mažiausio pojieškoZ. G1LEVICIUS
(jimo kaina 65c.
darbininkai ir tarnautojai
dens arimas šiais metais ge
73 Hartford Ave„
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
NEW
BRITAIN.
CONN
nebegali laukti visą mėnesį, NORI ŽINOT, KAS GIMS rokai suvėluotas. Kiek dar
reikia pasiųst totcgrailją Ir klaust
kainos.
kol gaus atlyginimą.
bų dar pavyko atlikti iki INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
TA IR KAS MIRŠTA.
Puiki naudinga knyga, aprašyta
“KELEIVIS.”
253 EROADiVAY,
Taip pat paskelbta, jog
šalnų, žinių stinga.
katalikų bažnyčios siautimas ir pra
SO. BOSTON. MASS.
Kauno miesto civilinės
nesenai pakelti darbinin
Tarp kliūčių, kurios truk džia reformos. Su daugeliu puikių
kams ir tarnautojams atly metrikacijos skyrius įspėja do darbus, autorius nurodo paveikslų. 215 pusi.......................S 1.00
ginimai laikomi priedais, gyventojus, kad vaiko gimi daugiausia lietų. Bet labai
nuo kurių jokių išskaitymų mas turi būti įregistruotas atsargiai paminimos ir kitos
nedaroma. Ir šis nutarimas ne vėliau kaip vienas mėne- priežastys: žemės “refor
AR ROMOS
tik patvirtina musų anks sis po gimimo, o mirimas į- ma,” strateginių kelių, mas
čiau paskelbtus
davinius registruotas ne vėliau trijų kolių kariuomenės sugadin
apie nepaprasta pragyveni dienų po mirties. Už šių tai tų. taisymas ir kažkokios
mo pabrangimą, kuris yra syklių nepaisymą grąsoma valstybinės statybos Šiaulių
keleriopai didesnis, negu protokolais ir teismais.
apskrityje.
atlyginimo padidinimas.
VARGAS IR ALYTUJE.

Alytaus apskrities kari
nių įstaigą civiliniai tarnau
tojai išleido sieninį laikraš
tėlį. Tame laikraštyje nusi-f
skundžiama, kad įstaigos
kilnojamos iš vienos vietos
i kitą, dėl ko nukenčiąs dar
bas. Tas taip pat žmonėms Į
brangiai kaštuoja. Alytuje,
kaip žinoma, sugrusta labai
daug maskolių kariuome
nės, tad jai tenka parūpinti
patalpas. Kad dėl to nuken-į
čia ne tik įstaigų darbas, bet
žmonės priversti skursti be
pastogės, okupantams ne
rupi.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?
Knygoje apraioTni Dievai, pradedant nuo saulė*
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada i Pasaulį atėjo
irmiej
i Kristaus žodžiai
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė,
nybė. Kn
-----------------nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinų teologijų, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didele reikimų monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas H. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
revoliucija ir priežast^s^kurios tų revoliucijų iššaukė.

SKYRIUS VUL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir parriikimaiplačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
knygų, neo joje ras daag retaaltagų dalykų ir geriausiai galės
■tanbškss bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris tori vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sintam plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kaa. M. Valadka.
Knyga apie SM poslapių, didelio formato; spauda aiški.
įggųsKNU
įspaustas kny*
ARJt.
KAINA
Tvirtais pspierso viršeliais, kaina 11.25.

įdomu da ir tai, kad “laik
raščius” tenka jau ant sienų
rašyti. Tai vis Sovietų Rusi
jos “progreso” vaisiai. So
vietuose tokie “laikraščiai”
senai jau mažesniuose mies
tuose rašomi kreida ant sie
nos, nes tikriems laikraš
čiams nėra nri popieros. nei
spausdinamų mašinų.

Galima gaat pas autorių, sekančiu adresu:

RUSIŠKA MILICININKŲ
UNIFORMA.

Kaune jau pasirodė mili
cininkų su naujomis unifor.
momis. Jos nukopijuotos
nuo rasų milicininkų. Mili
cininkui ant galvos užmau
na rusiška “furažkė.”

piežius yra
Vietininkas?

REV. M. VALADKA,

Ypatingai dabartmėa krikš8a«ykė* gadynėj* kiekvienai turėtų
perskaityt, na tik tada galės aiikiai suprasti Dievą karimų.
Knyga didelio formatu, tari 271 poolaaj. Kaina popieros apdarais
—100; aadimo apd.—<1.26. Pinigus galima siųsti popierinį doleri
'Mooey Orderi”. Adraaookit sekančiai:
LEIVIS,

283

Broadway,

So.

Boston*

Mass.

R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaat tų kaygų noordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY,

SO. BOSTON. MASS.

Aštunta* Tuslapis

Vietines Žinios

No. 51. Gruodžio 18 d.. 1940

)STON

KELEI'

m.

bu* pri- kodėl lietuviai turėtų juosi Miesto taiyba nutarė už TbL TROMdge
remti? Geriau paremti lie-Į drausti garsiai leisti radijo
tuvį. Kada mes esame bėdo aparatus ir be reikalo triuuvių sa- je, mes neiname pas svetim byt automobilių ragus. Bau
Grut
(RRRBTS)
draugi- tautį
Įėję ats
pagalbos
prašyti. smė numatoma nuo 1 dienos
lietuvis
gydytojas
inkimas.
jos m
Vateadaa: 1-4 Ir 84
Mums gali padėt tik saviš iki 1 metų kalėjimo.
Valdyba kitiems metams kis.
IsMHaab Ir SrsatsėtaoMi
A.
■M II U U Vfta.
išrinkta ta pati, ką buvo
Nantasket miestely šį pa27a HARVARD
šiais metais, būtent, Anta
Sveikatos komisionierius nedėlį buvo nušautas jaunanas Kupstis — pirmininku, Dr. Jakmauh sako. kad vedys Kennth Legro. ManoCAMBR1DGR. MASS.
Adolfas Namaksy—kasie- Massachusetts valstijoj nė- ma, kad jį užmušė pirmutirium. Steponas Minkus— ra influenzos pavojaus.
- nis jo žmonos vaikinas.

Ar žino apie tai Lietuvių
Žinyčia?

Biznici

Dr. John Repshis

Gruodžio S d. South Bos*
tono
munieipalinėj salėj
bolševikai turėjo koncertų
ir rtatė scenoj. “Kauno PoMusų komitetas tokių ne- nūs.” Viso to jomarko tiksKATALIKŲ ATSTOVŲ
PAAIŠKINIMAS.
turi. Mums visi lietuviai yra i las buvo labai aiškus—prosaviškiai. Ir visi katalikai i paganda už Lietuvos paver.
Dėl jų pozicijos Lietuvos gali būt užtikrinti, kaip au- girną.
gelbėjimo klausimu.
kotojai taip ir šelpiamieji.J Tačiau
leidimas šitam
Bostono Lietuvių Komi kad jų teisės šiame komite- bolševikų jomarkui buvo iš-! protokolų sekretorium, adv
tetas Kovai už Lietuvos Ne te yra l.vgi» su kitų srovių imtas Souih Bostono lietu-i Petras Šimonis—finansų seAn„lijos lašalas ske|. Federalinės valdžios agen
priklausomybę yra susida teisėmis, šts; komitetas.su- vtų metodistų zmycios var- kretonum.
bia, kad Anglijos piliečiai tai pradėjo Bostone tyrinėti
ręs iš pašalpinių draugijų ir selęs lygiai kunigų, kaip ir du. Leidime pasakyto, kad! Nuo dabai ši biznierių„panikai priorai grįžti unijų raketierius. kurie už
kitų organizacijų be kuopų sociali.-tų. tautininkų, ai yt- šitų konceitų rengia St., draugija vadinsis: Ątnen-1
prįc amunicijos pinigus pardavinėja darbi,
atstovų.
sai nepartini—Visus be sku-John. LiUnranm. bUbo-can Lithuanian Business, i datįuJ
1
įinkams valdžios darinis,
Tame komitete dirba visų tumo.
dist Cnurcn . ot Noutn Bos- Profesional Association, ir i
trijų musų visuomenės sro
ton, 2 Atlantic st Tuo tarpu • nuo dabar jau galės prie jos;
Katalikų atstovai:
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
vių veikėjai: katalikai, tau
gi “Laisvės” skelbimuose prigulėti musų lietuviai pro-•
Mykolas Venys,
Visiems Kostumeriam* ir Rėn
tininkai ir socialistai.
Antanas Sinksvičia, aiškiai buvo pasakyta, kad: fesionalai. Susirinkimas pil
tą koncertą rengė South Bo-: ėmė naują konstituciją, kuri i
Tačiau kurianties tam ko
A. Mikelionis.
t tono “Laisvės komunistų; jau paduota
“Keleiviui”;
mitetui Katalikų Federaci
Massachusetts
Mothers
’
choras.
;
spausdinti.
Draugijos
tiksjos atstovai pareiškė nega
Charles Budreckis ir Draugai.
lėsią komitete dalyvauti ir Health Council surinko 45.Taigi matome, kad ko- ■ b? yra sutraukti visus lietuSpecialiai prirengti Valgiai Švenčių proga.
pagaliau atsisakė iš jo. Dėl 000 parašų po peticija, kad munistų biznis ir Lietuvos vius biznierius ir profesinius
Taipgi Visokių Degtinių. Vynų ir Alaus.
to kai kuriuose žmonėse su šioj valstijoj butų legalizuo- niekinimas buvo pridengtas į į kiuvą, kad butų galima
374 BROADWAY,
SOUTH BOSTON.
sidarė Įspūdis, kad katalikų ta gimdymo kontrolė. Peti- svetimu vardu, būtent lietu-i kovoti prieš chain-štorius ir
tame komitete jau ir nebeli cija įnešta legisliaturon.
vai metodistų bažnyčios; nesąžiningus svetimtaučius.
ko. Taip suprato ir kai kurie
--------- ;-----vardu.
į prieš kuriuos pavieniam lie- |
korespondentai, todėl ir kai
Nonvoode ir Quincy išDabar klausimas, ar lietu- tuviui biznieriui ar profesio- g
kuriuose laikraščiuose pasi plėšta nemaža krautuvių. vių metodistų bažnyčia (ži- nalui sunku atsispirti. Visų IK
rodė tokių žinių.
Žmonės matę plėšikų auto- nyčia) žinojo tai, ar ne? Jei-(lietuvių pareiga yra dalyti
Bet tikrumoje taip nėra. mobili su Ne\v Jersey blėto- oU jj žinojo, jeigu ji pati lei-i biznį su lietuviu, nes visi
Katalikų srovės žmonės (tik mis.
do komunistams vartoti jos į musų biznieriai ir profesio- g
Specialus Pasiūlymai Šventėms
ne federaciniai ) tame komi
vardą kaip kamufliažą, taiįnalai priklauso prie musų g
tete dalyvauja ir dagi suda
ar ji supranta tą pavojų, į draugijų ir kitokiais budais f CASCADE BLEND $135 GOLDMEDAL
Y VONNE’S
Shrtė 9Qc
Kvarta SJJO
ro jo didžiumą. Pasitraukė
kurį ji savo vardą stato?
i mus remia. Kas tik rengia | DEGTINĖ
HOL'SE OF BEAUTY
4
METŲ
SENUMO
tik federaciniai katalikai,
Pnsė GaL 2.20 Galianas
6 jeigu jos vardas buvo i kokį balių ar pikniką, tuoj |
nors keliuose susirinkimuo
panaudotas komunistų biz. neša pas juos tikietą par- f VILNA BRAND
se ir jie dalyvavo. Žinoma,
niui pridengti jai nežinant, duoti. Ir taip diena iš dienos | DEGTINĖ 2'/j Metų
POLAR BEAR GIN $1.40
mes jų čia nekaltiname, kad
tai dabar jos pareiga yra lietuviai biznieriai ir profe- i Paistė $1.00 K'**ta *1.75
PILNA KVORTA.
jie pasitraukė. Tiesą pasa
♦ ištirti, kas tą leidimą jos • sionalai gauna lankytojų, i
kius. jie nei nemanė Bosto
vardu yra išėmęs. Kas pasi- kurie prašo tai skelbimų į § CALIFORNIJOS VYNAS
Pante 2>., Kvorta 5Se^ ’-į G
96c.. Galionas *1.73
no Komitete Kovai už Lie
rašė ant aplikacijos? Žiny- say° pramogų programas* S
tuvos Nepriklausomybę da
čia gali lengvai tatai susek- tai aukų. Tuo tarpu gi chain- S
Puošniausia Krautuvė jūsų pasirinkimui
lyvauti. nes jų Federacijos
ti. Tegul išrenka iš 3 parapi- storiai neduoda mums nei S
DEGTINIŲ, KONJAKO, VYNO ir ALAUS.
veikimas daug kuo skiriasi
jonų komisiją ir nusiunčia apgarsinimų, nei aukų. Tai ~
nuo musų Komiteto veiki
ją i City Hali. Room 1005.
IBBBBBBI
mo.
Tenai ta aplikacija randasi.

TdefMMs 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.

187 SUMMER STREET.
LAWRENCE. MASS.

Pufai LazedcMUl.
TeL K1R 7119

LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.
4SO BROADWAY „

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
5

Federacija dabar naudo
jasi proga ir renka aukas,
bet ji šelps tik saviškius:
vienuolius, seserys ir gal
viena kita jai artimą svie
tiški.
Mes nesakome, kad jų au
kos bus sunaudotos netiks- j į
liai. Mes tik sakome, kad į ♦

Real Estate & Insurance

CASPER’S BEAUTY
SALON

YVONNE NIAUKA
Lietuvė Motėm Grožio Kuituro?
Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
TeL DEDhant OUri

25 METUS
čeveryku ir
DRABUŽIU KRAUTUVĖ, netoli nuo
Bostono. Lietuviu apgryventoj koloni
joj. Savininkas "retirėd.” Norint įsi
gyt aerą biznį, klauskite šiuo adresu,
bet tiktai Laiškais.
A. B253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

gĮKmp

J!
«

į

««
«
*

BLINSTRUB'S
Kalėdų Valgiai Specialiai Parengti.
Floor Show susidės i* žymiausių artistų.

DAINOS,

KEIKfi

ŠOKIAI!

29c

Pakeli*

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TUSIAS IKI UŽDAROMA.
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASU
CIUOT I BLINSTRUBU VALGYKLA-

I

MILTAI
2*, »v.

Dr. Susam
Glodienes-Curry
LlfiTUVt DKNTIST*
VALANDOS: M k 14.

•78 MMsadMMStta Abb^
(PUS CSNTRAL SKVftBO)
CAMBMDGB, MA88.

marvo
1

ke vegetabi.e

L Street Liquor Store, Ine
SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI.

HILLCROFT RYE DEGTINE

kvorta $1.79

IŠIMTOS SĖKLOS

2 , H>’1

PAUKŠTIENOS PRIESKONIS

J. L. Paiakarnis
OPTOMETRISTAS

19c

l»k

15c

pakelis

7c

J

Nna * ryU Šri 12

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Gyv. 21122

TeL 28684

DrJoseph AJGaidis

2 tuz 23c

be ak su cukrum

Valaarioa: 9 iU 12
2 iki S,
7 iki 9.
9 iki 12

2 7’, 07. 23c

kaulukai

Vaisią žievės orange, k-nion, citrinų 2% oz pk

FINAST

Gražus .Rinktiniai

3

20 07. blėš

gc
25c

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas aki* ir
mu laiku sugrųiinu
saminuoju ir priskiria
114

RUMFORD

baking pauperis

OCEAN SPRAY

spanguouv sosas

2

12 „

2l<

1” or. blėš.

2I«

PAKELIS

10c

FISH FLUFF
GORTON’S

CAKES

uodfisr

Švobom

LAWRENCE, MA88.

MOTOR SERVICE
SOUth

■

abel Vaisių
JSERVAIu

•RRY

įaras

LINKIME VISIEMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ 1941 METŲ.

195 L STREET,

ROZINKOS

GRAPEFRUrr

•« blėš. 23

Švenčių proga, užeikite i musu Lietuvišką Likerių
Krautuvę. Jus čia rasite didžiausi pasirinkimą visokių
Ėlių, Vynų, Degtinės ir Kordiaiių specialiai nupigintom
kainom, kad sutaupyt jums pinigų. Irgi didelė taupa per
kant visą keisą degtinės. Paprašykit musų gražų, naują
Kalendorių.

TELEFONAS

DAKTARAS

ir

vaisių

ARISTOCRAT — Saldus Vynas.
Gal. $1.19
YACHT CLUB—Straight Whiskey. 4 m. $1.90
TOP NOTCH G1N
Kvorta $1.29

PYKAI pristatymas

ROZINKOS

<»KROK KKSĖKI.ĖS 3 15 oz. pk

DROMEDARY

14c

D Finast —J

t metu—Bottled in Bond—100 l’risif

23*

svaras

DOUGHNUTSAI

FRUIT
icktail

Charles Stravinskas. Mgr.

TeL ŠOU

Ofiae
Nna 9 ryto Iki 7

DROMEDARY

LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVE

<0 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. TeleL Laisvėtu 2871
■Mft SD44-J
arba
SPBCIAUSTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo S ryt. Mi 7
M r>U MI L

OPTOMETRISTAS

1 5».

’c

DR. G. L. KILL0RY

Dabartinis metų laikotarpis tai vieną kart metuo.se. kuomet
taupinimas yra įvertintas kiekvienos gaspadinės, kuriai rei
kia pirkti visus cxtra pirkinius (ne tik valgius, bet ir dova
nas). Kiekvienas centas dabar sutaupintas palengvina val
gių išlaidom. Mes prirengėm šiuos tinkamus taupinimus
jums.

BELL’S

hortening
SV blėš.

MAISTO

ŠVELNUS SURIS

s

Kampas D STREET ir BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MAS

KETVIRTIS A CO.
;iz BROAI>WAY
S». Mosimi.
SOV 16 !*♦

Tel. TRObridge 9466

ŠVENTES

per

OEC.

KIEKVIENA VAKARA ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

Tel. 4645

u
Specialistą
įlįstas Vyriikų ir
Ugų, taipįgi Kraujo ir Odos.
____ nuo lt IU 12
2 iki 4. ano 7 iki 8
18* HUNTINGTON AV&.
BOSTON. MASS.
Tek Cami

SUTAUPYT
ant

bu*

lu»M kr,UlU''C‘ ■ ,Q

Village & Grill
KABARETAS,

83a L Street

Dr. Leo J. Podder

parsiduoda

VAIDOVIUS-FLOOR SH0W

SOUTH BOSTON.

(LANDŽIUS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidnrių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
K-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

FIRST NATIONAL STORES

* BIZNIS IŠDIRBTAS PER

"HITE SPRAY

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokiu plauku padarome
PERMANENT W A VE* su speeiališku tam aliejum. Darbą garan
tuoja m.

Dr. J. C. Seymaur

Linksmų Švenčių Linki Visiems

J. NAMAKSY

tlt w. BROADWAV.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
KĖS. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

TEL. ŠOU 2712

BOSTON.

SOUTH

Amerikos Pilieti*, j

jie šelps vien tik saviškius.
A.

BROADWAY,

1
f / Cg

specialiai kalėdom saldainiai
KIETOS
oy

sjdJDMNES

STUDEBAKER automobilių
IR TROKŲ AGENTŪRA

ŠOKOLADAI »**•*• Z*CĮ SALDAU1®
i-..,; ..nknlaSai
Ketarių 1 ’*'•
Miuiaook

YULET1DE

1
2vC|

48^,)

29d PMelis tankins »ak«Ww

SOL’ 4147

į

U,

#0

THIN

MINTS

| TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ
IŠDIRBY SCIŲ.
IMer TreNakaa Ir

Spcrialis šventėtas Baksas

SOUTH BOSTON, MASS. ;

i’

30UNTIFtn.

-’i -■
1 OAMUN ŠAUT

