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Pusę Francuzijos Užima
Vokiečiai; Padiktavo Hitleris

LIETLVOJ PRASI- Lietuvai paskirtas naujas cenDĖJO AREŠTAI. IORIVS IR DU NAUJI MINISTRAI.
Gaudomi žvalgybininkai,
kalėjimų viršininkai ir kiti
Smetonos tarnai.

Keliems buvusiems Smeto
nos valdžioje viršininkams
iškeltos bylos.

a.

o\

METAI XXXV

r lFIIUMlieill LlUCagOje
Atsidarė SLA. Seimas

ANGLAI IŠRADO NAU
JĄ PABŪKLĄ.
Nors ligšiolinėse kovose i
vis neblogas. Dabartiniu
šis naujas ginklas dar nebu-į SUSIRINKO APIE 300
laiku Susivienijimas turi:
DELEGATŲ.
vo panaudotas, bet karo'
Turto—$1,972,622.73.
specialistai teigia, kad pra-į
į Susivienijimas turi $1,972,Narių
—14,939.
sidėjus didesniems karo pa
' 622 turto, 14,940 narių ir
Kuopų—356.
jėgų žemėje susisėmimams,
356 kuopas.
Per
1939 metus naujų na
sausumos torpedos suvai
rių
įsirašė
1,143; išsibraukė.
Chicagoje, Morrison Hodins didelį vaidmenį, šis
367;
mirė,
230.
ginklas via nedidelis tanko lėlyje, Clark and Madison
Nuo SLA įsikūrimo nariai
formos vežimas, kuris yra gatvių kertėj, šį panedėlį at
įmokėjo
jau $2.680,183.92
vairuojamas radijo pagalba ridarė 41-mas SLA seimas,
duoklių.
Pomirtinių per tą
ir yra pripildytas stipriau- Posėdį atidarė prezidentas j duok
išmokėta
$1,767.sios lūšies sprogstamųjų F. J. Bagočius ir tuoj pasky-' ‘^l^ą
medžiagų. Jis paleidžiamas rė komisiją mandatams pri- į 47J;?į; ,
.................

Sovietų Rusijos žinių a
Pereitą sąvaitę iš Kauno
FRANCUZAI TOKIĄ TAI italų puolimai atmušti su di gentura Tass paskelbė Mas kalėjimo buvo paliuosuoti
KOS SUTARTI PRIĖMĖ deliais nuostoliais.
kvojė, kad Lietuvoje prasi vįsi politiški kaliniai. Kiek
IR PASIRAŠĖ.
Birželio 25 Francuzija dėjo dideli areštai.. Esą gau
oficialiai paskelbė pade domi “reakcijos šnipai, pro Smetonos valdžia buvo jų
nuteisusi ir sugrudusi į kalė
Nacių vokiečių armija už danti ginklus prieš galingą
vokatoriai.
kalėjimų
virsi
jimą, atspėt negalima, nes
ėmė Paryžių ir visų Atlan- Vokietijos armiją, prisidė
ninkai” ir kitokie buvusios Smetonos valdžia politiškų
tiko pakraštį.
jus ir Italijai. Bet oficialiai tautininkų valdžios irau
kalinių neturėjo, pas ją visi
Birželio 22 d. vakare pasirašytos sutarties da ne kiai.
buvo
kriminalistai. Prakal
Francuzijos atstovai pasira paskelbė.
Tass priduria, kad visuo bas pasakė naujai paskirtiešė taikos sutartį su Vokieti
se Pabaltijo
kraštuose
.
..
, tęsia
.
ji ministrai ir paleistieji iš
ja. Pasirašė Compiegne miš ESTIJOJ BUVO SUKI
si demontracijos. kuriose: kalėjimo politiniai kaliniai,
LIMAS.
ke ir tame pačiame vagone,
rodomos Sovietų Rusija7 prįe kalėjimo susirinko apie
kuriame 1918 metais Vokie
Švedijos laikraščiai skel simpatijos ir reiškiamas pa- 3000 visokių tautų minia, o
! . Uždirbta nuošimčiais ir
tija pasirašė taiką su alian- bė, kad birželio 22 sukilo geidavimas, kad tie klasta’ paliuosuoti politiniai savo priešo pozicijų link ir jo ju- imti.
tais. Francuzijos vardu su Estijos darbininkija. Taline butų visai pne Rusijos pn- kalbose reiškė pasitikėjimą dėsius kontroliuoja aukštai
{ šį seimą yra išrinkta iš kitokiais keliais per visą
tartį pasirašė įgaliotas fran buvo susirėmimų ir paskyrė
skraidąs
lėktuvas,
kuris
nuo:
viso
301 delegatas—235 vy- ^LA gyvam vą $800.976.
.. T . A
naujai vyriausybei.
cuzų generolas Huntziger. naują valdžią, bet į naująją
Naujoji Lietuvos valdžia
T .
„ , , .
. . lat susineša su torpedos rai ir 66 moterys. Bet ne vi-' Dabartiniu laiku SLA turo Vokietijos vardu genero valdžią komunistų neįeina. paskelbusi, kad nuo šiol Lie- T . JUa^as Paleckis naujasis linkme ir greitumą nusta- sos kuopos turėjo pinigų sa- tas yra išdalytas sekamai:
las Keitei.
Estijos prezidentu pasilieka tuvoje įvedamas nemoka- Lietuvos mimstias pn mi tančia radijo stotimi. Kai vo delegatų kelionėms ap- 8 <58,603.08 yra įdėti 1 visoKonstantin Pats, mas
Francuzijos delegatas pra senasis
mokslininkas
Johannes Va dy
nešė, kad francuzams reikė
rės
paskiilas
premieru
ir žy
jo priimti labai sunkias są
lygas, bet viešai skelbti jų mus socialistų veikėjas Ni$136,001.52 “cash” yra
, _ , - .. .
,.
negalima kolei nebus pasi gol Anderson užsienių mi 15.000 darbininkų sveikinę
sulaikyti arba nėra paaiškėjęs siuos žo
rašyta sutartis Francuzijos nistru. Be to Stokholmo lai paliuosuotus politinius kali- jpbe;’t“Ciium Pa .11'i sunaikinti, nes ji yra apru- džius rašant, bet manoma, laikoma įvairiuose ban
kraštis pažymi, kad visos nius ir šaukę “ura už SovieSovie tas Mašiotas. Spaudos pne- pjnta labai stipriais šarvais. kad spėkos gali būt maž kuose.
su Italija.
žiūros direktorium (teisin______ _
$577.106.72 įdėta i nekil
Francuzijos
delegacija trys mažosios Baltijos vals tų Sąjungą ir už Staliną.”
daug lygios. Nuotaika kol nojamas
giau
pasakius
cenzorium
),;
nuosavybes. Tos
po pasirašymo sutarties su tybėlės greitoj ateity bus
kas rami. Jeigu bus kovų,
Bubulas
ir
Markevi

•Eltos
ir
radiofono
paskirtas
j
STtik "i pabaigą,^ kuomet na,‘^a?^l’®s’ tai daugiausia
vokiečiais, tuojaus išsklido pilnai prijungtos prie So Paėmė 500,000 Frau ■ ’ Korsakas-Radzvila. (Na. o
.
___ ;vis
tokie namai, kuriuos i eičia
Nuteisti
Nuo
15
vietų.
Vokietijos lėktuvu į Italiją
teks linkti i\ dii ijs ikomisi-.i
-.
kejo
paimti, uz duotas
euzų Maginot Li-inekurie žmon&
vesti derybas su Mussoliniu.
..
Iš Londono neoficialiai pra- į nešama.
kad Francuzija j
BAZĘ TIES ALASKA tujoje.
Plačiau apie SLA seimą
Berlynas 22 birželio.
senovės naru pada
gatucko merginą ir skau
priėmė baisias sąlygas. Vo-' Alaskos laikraštis “Nome
delegatų nusistatę, kad jį
bus
parašyta sekančiame
“
Prasidėjus
taikos
dery:
tas
’
.
itornumstai
ją
tik
pasidžiai
primušė.
kietija >r Italija kontroliuos Daily Nugget” praneša, kad
reikia šluoti iš “Tėvynės.”
“
Keleivio
” numeiv.
Waterbury. Conn. — PeFrancuziją iki karo pabai ant Didžiosios Diomedo sa boms, Francuzijos militari-įsavino-' __________
Tautininkų ūpas ryškiai
gos. Francuzijos laivynas, los, tuojau už tarptautinės nės spėkos visiškai pakriko.: H1TLERIO LAIMĖSIMAI • J eitą sąvaitę teismas ankal- prislėgtas. Jie jaučiasi kaip
REGISTRUOS VISUS
kariuomenė ir aeroplanai linijos, kuri skiria Alaską Francuzijos 500,000 gink- j
cnvri f UACirvm
t,no du Jaunu vy,'u uz blau' pamato po kojomis netekę,
NEPILIECIUS
bUKELę MAbKVUJ
; ra užpuolimą 23 metų amtuojaus turi būt nuginkluoti nuo Sibiro, rusai pradėjo luotų vyrų apsupta trikam-;
kad jų Smetonos valdžia į
PANIKĄ.
j žiaus merginos.
ir demobilizuoti. Kanuolės, statyti radijo stotį ir orlai piu prie Maginot linijos iri
Justicijos Departamentas
Lietuvoj iššluota, ir da neživių
bazę.
Prie
tų
statybos
Alsace-Lorraine
—
suimta.!
tankai, aeroplanai, trakto
“New York Times” korės-•. James Bubulas, 22 metų ma kas laukia Smetona, praneša buk už dviejų sąriai ir amunicija, užimtose darbų dirba 25 rusai ir ke Daug francuzų generolų su-; ponfientas Otto Tolischus iš VVaterburio ir Aleksand- Nors pajutęs pavoju jis na- vaičių jau nrasidės registravokiečių vietose turi būt ati liolika eskimų šeimynų. Di imta,
JU V1 a yy1 iausleJC praneša iš Stockholmo, kad ras Markevičia, 26 metų 1S bėgo pas Hitleri. bet eina cija ir pirštų antspaudos vidžioji
Diomedo
sala
guli
tik
duoti naciams. Neokupuo
komanduotojai 3-cios, o-tos, atVyPę tenai iš Maskvos Watertowno, abudu ženoti, gandai, kad Hitleris jį iš- su nepiliečių. Tam Kongretose srityse visa karinė me už 25 mylių nuo Alaskos pa ir 8-tos Francuzijos armi- j įmonės pasakoją, jog nepa- užsiėmimo — muzikantai, ir duosiąs. Mat, pats Smetona sas paskyrė netik $3,100.džiaga ir ginklai turi būt su kraščio, ir apie 150 mylių į jų.
Taip skelbia V okieti- j prastį vokiečių armijas lai- abudu už žiaurų užpuolimą yra padaręs su Vokietija to 000. bet dar ir 500 ekstra
dėti į sandėlius ir bus po šiaurės vakarus nuo Nomės J°s nacių generahs stabas ; „įėjimai sukėlę Sovietų so- jaunos merginos nubausti kią sutartį, kad pabėgusius federalės valdžios agentu.
Vokietijos ir Italijos kon miesto. Rusai tą salą vadina
BirzellO 21 Butų bomba- tinėj tikru
Maskva nuo 15 iki 18 metų sunkaus prasikaltėlius šitos dvi vals-, kurie kartu su salies pašto
tikrą lumikn
paniką. Maskva,
Gvozdiovo
sala
(Gvozdiovnėšiai
ir
torpedų
aeroplanai
trole.
esą, tikėjosi visai kitokių re kalėjimo. Abudu prisipaži tybės turi viena kitai išduo- viršininkais turės atlikti tą
puolė vokiečių šarvuočių, zultatų iš šito karo. Ji ma no teismui kaltais.
Francuzijos laivynas turi skij Ostrov).
t’i. Smetona taikė tą sutartį i darbą. Reikalui prisiėjus
bet jokios blėdies nepada niusi, kad kova tarp vokiebūti atšauktas į nurodytus
Valstijos ginėjas teismui savo priešams, o dabar ji' pagelbės ir imigracijos korė; 13 britų orlaivių buvo čių ir aliantų eisianti ilgus; padarė ant jųdviejų sekantį gali būt pritaikyta ir jam misijonieriai. Viskas jau gapertus, nuginkluotas ir ati JAPONAI SUDAUŽĖ
FRANCUZŲ
KONSU

sunaikinta.
Vokiečių aero metus, kad abidvi pusės pa- apkaltinimą:
duotas nacių kontrolėm Jo
pačiam. Taigi jo garbinto- tava, tik reikia prezidento
LATĄ.
planai 21 birželio naktį ata vargsiančios ir visur kilsian-1 Birželio 8 juodu susitiko jai čia sėdi nosis nuleidę. O 1 Roosevelto parašo.
kia karinė medžiaga negali
amunicijos čios revoliucijos. Dabar gi j viename Waterburio ręsto- socialistai juos erzina. Sabūt perduota svetimai vals
Birželio 24, 126 Japoni kavo žymias
Visi rekordai ir mtspaudirbtuves
Anglijos
pakraštybei be vokiečių žinios. Nė jos bombanešiai Chungkin- .. . • o il- u.
dos
bus laikomi Washingto• . J. pasirodo, kad juo toliau Vo- rane; nuo 9 iki 1 naktį juo- ko: “Na, kam jus dabar pavienas Francuzijos kareivis ge, Kinijoje, apšaudė Fran
federalio tyrinėjimo
11 l)arta' kietija kariauja, tuo ji stip-’du grojo vienoje orkestroje sveikinimą siųsit?” “Ką jus 'ne
negali kariaut prieš Vokie cuzijos ir Anglijos konsula rė daug nuostolių.
resnė darosi. Užbaigusi ka- ir gėrė be pertraukos iki ry- dabar darysit su savo meda- biuro priežiūroje,
Prie Humber žiočių ir rą su franeuzais. ji veikiau- to restorane ir nedėlioję iiais?” Ir taip toliau,
tiją. Nė vienas francuzų tus ir 6 kiniečius francuzų
prekybinis laivas negali iš konsulate užmušė. Britų Thames prieplaukoj vokie šia pulsianti Sovietų Rusiją, piknike. Tą naktį juodu viKANADOJE ĮVESTA
Seimas gauna daug televažiuot iš Francuzijos por- konsulato tik spėjo pasislėp čių orlaiviai paskandino gą Todėl Rusija ir šokusi sti p- sa i nemiegojo. Birželio 9 g,-amŲ su pasveikinimais,
KONSKRIPCIJA.
tu be vokiečiu ir italu leidi ti priešlėktuviniuose skie sdino tanką ir padegė ke rinti savo pozicijas Pabalti- vakare, Bubulas ir MackeviVisi linki nuveikti daug ge
Pereitą pėtnyčią Kan tmo.
puose. Ambasada apdrasky liolika namų. Rytinėj Angli jo kraštuose.
cius važiavo VVaterbury ro Susivienijimui,
dos
parlamentas perleido
Francuzijos
gelžkeliai ta. Francuzų katalikų misio joj kelias jūrių prieplaukas
South Main gatve ir paste
iš
iaport:>
įstatymą,
kad visi sveiki vyir
orlaivių
bazes
sudaužė
ir
užimtose vokiečių ir italų nierių ir kiniečių valdžios
RUSŲ ARMIJAI OKU bėję dvi merginas stovin jau paai
aaiskėjo.
kad
SLA
stora
j
45
me
tų amžiaus, bu 1
vietose turi peiyežti kariuo ligoninės sugriautos. 1,000 pasekmingai sunaikino prieš j PUOJANT RYGĄ, UŽ
čias tarpdury, kurios buvo
verčiami tarnauti kariuome
menę ir visokias prekes. Vi privačių namų sugriauta ir lėktuvines batarejas ir sig- j
tik išėjusios iš judžių ir lau
ROOSEVELTAS
REIKA

nėje Kanados ribose, bet įsus nacių paimtus kareivius 200 civilių žmonių žuvo nuo nalų punktus. Tas žinias j MUŠTA 30 ŽMONIŲ.
kė buso važiuot namo į NauLAUJA
LAVINTI
DAR

stot
į britų kariuomenę pa
skelbia
nacių
generalinis
i
tuojaus paleisti, o pabėgė bombų.
j Iš Estijos atėjo žinių, kad gatucką. Karą vairavo MarBININKUS.
liekama
valnanoriams. Vi
štabas.
lius iš užimtų vokiečiais vie
Į Rygoje žuvo 30 žmonių.
kevičius. Privažiavę prie
sokis perteklius ir industri
tų grąžint atgal.
NORI $1,000.000,000 F AB
Raudonai miečiams mar- merginų
automobiliu suPrezidentas
RIKŲ
ĮRENGIMUI.
Francuzija turi užmokėt
žiojant Rygos gatvėmis, ei- stabdė ir Bubulas išlipęs greso paskirt $22.590,000! jai reikmenys yra valdžios
už laikymą nacių kareivių
Karo depaitamentas pa
KONSULAI U MAMt.
viliai Rygos žmonės padarė priėjo prie merginų ir vėliau greitam lavinimui mechani- nusavinti. Parlamentui praper visą okupacijos laiką. davė Kongresui prašymą,
Birželio 20 d. New Yorke, demonstraciją,
pradėjo užpultąją jis užkalbinęs jos kų ir antrarankių mechani- vedus tokį įstatymą. Kana
Visi Francuzijos kariai pa kad paskirtų da vieną bilio- namuose prie 17 Bately pi., daužyt krautuvių langus ir vardu, primindamas jai kur kų, kurie labai reikalingi in- dos senatas tą planą užtvir
imti vokiečių nelaisvėn turi ną dolerių ginklavimosi rei kuriuose buvo vokiečių ge- puolė centralinės policijos ir kada juodu šokę. Mergi- dustrijai prie vykdomo ša- tino. Kai,) greitai tas įstaty
mas pradės veikti, valdžic?
pasilikt iki karo pabaigos. kalams. (Jau daugiau kaip neralinio konsulo patalpos, patalpas. Raudonosios ar- na taipgi jį atsiminė. Pas- lies apsiginklavimo,
atstovai
nepaaiškino, bot ii .
Dalinai sutraukus, tokias 5 bilionai dolerių yra pa sprogo bomba, 9 žmones mijos karininkai įsakė lat- kui Bubulas paprašė jas į
Perdavus prezidento repradės
veikti tuojaus kaip
sąlygas turėjo priimt Fran skirti.) Šis ekstra bilionas sunkiąi apdraskė, suardė vių policijai šaudyti į de- karą ir pasižadėjo parvežti komendaciją senato sub-i.-.,
#
norima sunaudoti privatinių ofiso įrengimus ir išnešė monstrantų minią nepalan- namon. Pavažiavus į Nau- komisijai paskirstymams. llK aP,,n 'J'oe> Pa e
auscuzija nuo vokiečių.
fabrikų
įrengimui,
kad
jie
Birželio 24 Francuzijos
langus. Bomba buvo padėta kiai nusistačiusią prieš rusų gatucką pirmiausiai priva- tuojaus pasipylė smarki kri- ANGLAI UŽSAKĖ 2 OTO
delegacija pasirašė sutartį į butų gatavi karo reikmenų prie bankinės Vokietijos okupaciją. Bet Amerikos žiavo prie jos draugės namų tika Sidney Hillmano adre- MOTORU ORLAIVIAMS
firmos, vienus laiptus že- korespondentas
Donald ir ją išleido, o paskui pasu- su, Amalgemeitų Clothing
u v u
s.
su Italija 7:30 vakare Bos gamybai.
miau konsulato.
Day iš Rygos praneša, kad ko linkui užpultosios namų. Workers prezidento. Demo-į Anglijos prekybos komitono laiku. Tačiaus birželio
24 dieną smarkus mūšiai tę UŽSAKĖ PAS FORDĄ
Antra bomba ekspliodayo tas riaušes sukėlė Latvijos Pavažiavus kiek i neapgy- kratas Cox, Georgijos vals- sijomenus padavė užsaky
sėsi per visą dieną, iki pat 3000 MOTORŲ ORLAI tame pačiame name apie komunistai, reikšdami rau- ventas vietas Bubulas už- tijos atstovas, sušuko parla- mą Jacobs Aircraft Engine
VIAMS.
pasirašymo taikos su Italija.
pusvalandį
vėliau,
kur donai miečiams savo šimpa- čiaupė merginos burną su j mente: “Vien Dievas išgel- kompanijai. Pottstown, Pa.
Italai nuo Blank kalnų pra
Amerikos valdžia davė spausdino “Daily Workerį" tiją. Bet raudonosios aimi- ranka ir pasibriovės ją kare bes šią šalį,” kuomet Hill- padalyt 2,000 motorų orlai
simušė iki Mediterriano Ju Fordui užsakymą pagamin ir žydų komunistų “Frei- jos karininkai įsakė Rygos padarė užpuolimą. Paskui manas kas metą pradės imti viams, kurių padarymas
rų ir bandė per francuzų li ti per 8 mėnesius 3,000 mo beit.’’ Bomba suardė duris, policijai demonstrantus pul- ją užpuolė ir Malkevičius. 2.000,000 jaunų vyrų ir mo- kainuos $6.500,000. Kiek
nijas prasiveržti į Maritimų torų orlaiviams. Suderėta pramušė skylę grindyse ir ti ir patįs raudonarmiečiai Abu užpuoliku vienas kitam terų priverstinam apmoky- vienas motoras bus 330 ark
alpus. Taip skelbia italai. už tą darbą $43.500,000. sužeidė vieną žmogų. Bet padėję atstatyt tvarką. Ta- gelbėjo. Paskui vienas iš jų mui. Cox’ui pritarė Virgini- lių spėkos, jie bus naudoja
Bet franeuzai paskelbė, kad Anglijos valdžia užsakė pas didelių nuostolių nepadary- me susirėmime virs 30 žmo- trenkė žibintuvu merginai į jos atstovas, demokratas mi apmokymui lakūnų Ka
_
_
į nių buvo nušauta.
į į galvą.
___ Woodrum.
smarkiuose mūšiuose visi Fordą 6,000 tokių motorų. ta.
nadoje.
____
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I rūmas. O kolchozininkai!
iuk sudaro didelę Rusijos
• darbininku daugumą.
Na, tai kur tuomet tinka
: mūsiškių komunistų pasa
kos apie Rusijos darbininkų
MUŠA PATYS SAVE.
,
Ir dėl to. kad klerikalai
4 komunistus, bet reikia pa mybės saugotoja ir gynėja, butų paskyrusi tokią vyriau‘Laisvė.
TA
„
,.x- • • buvo taip atkakliai prieš ci- “laimę”?
kart bent 400 komunistu, pareikšti, kad jos šis žygis i sybę laisvu noru.” Dabar gi
Drg. P. kiueas
? aujil vj]jnę. metrikacija nusistatė.
Komunistų “Laisvė” 144- tiems juk negali būti vietos Pabaltijo valstybes, ypač Lie- jį esanti “svetimos valstybės
Gadyne.,
parodo.
kaip pataikaujanti
Smetį. JAUČIAI, KURIE PIENO tame numery per visą pir- demokrat inėje valdžioj e.
tuvą. yra aiškus ir tiesioginis intervencijos vaisius.” Taigi
“Laisves Komunistai muša į vaWži
, R ,._
NEDUODA...
mutinį puslapį padėjo ant
“Chicagos marijonų laikraš pasikėsinimas prieš tą Lietu ji nėra Lietuvos žmonių rin‘Apvogęs
Lietuva,
patys save. Pavyzdžiui, .ioneišleido,
D
i • •
, .• )
teikiantis smeįona Pabėgo, Toliau jiI tis žviegia, kad bažnyčioms vos nepriklausomybę, prieš!a- Rta vyriausybe.
tame Laisves numerv jos
Bet toliau gali būt daug
redaktorius R. Mizara rašo:
Bet kaip bus dabar, kai nušnekėjo šitokį pamokslą: rašo. “Smetona buvo iš! gresia pavojus. Bažnyčioms! raująs pačių Sovietų Sąjungos
prie
naujos
valdžios
bus
geį
vyriausybės
principams,
sanblogiau
sako “Naujienos.”
Lietuvoje susidarė kairesnė
“žmonės, kurie ein Įsirašyti anksto perkėlęs savo vardu! riau. nes kunigai bus suvaryti i tykiuose su kaimyninėmis vai- štai—
“Anglijos ir Prancūzijos. vyriausybė? Al ji taip pat
imperialistai pridengia -*3'0 i pataikaus klebonams? Mes i organizaciją tik tikėdamiesi didžias sumas pinigų i už-! i zakristijas ir bažnyčias, o iš stybėmis. Mes taip pat turime
“Iš Rygos pranešama. kad
karo provokaciją tuo. buk \ o- nemanom.
Mes manom, ko nors gauti, yra tikriausi sienius. Jis turi nusipirkęs vyti iš politikos, jų biznis yra pareikšti, kad pašalindama iš- toms Pabaltijo respublikoms
kietija gaunanti žibalo iš SoLietuvoje dabar bus dvasios invalidai... Antra ver- pilį-palocių Francijoj tiee poteriaut. o ne lupt iš valdžios Lietuvos tautinę vyriausybę. Maskva paliks ‘autonomiją,’
t us. ta organizacija, kuriai jos Bordeaux.
Smetona
turi
iždo pinigus ir varyt biaurų Rusija automatiškai susilpni
vietų. tai. girdi, ‘reikia užimti Įgyvendinta netik šita “Liujeigu jos sutiks išpildyti tam
nariai
turį
tik
duoti
ir
duoti,
o
orindžių plantaciją Palestituos šaltinius, kad Vokietija ciperio paskola” (civiline
politini šmugeli.
na Lietuvą, ir vietoj pašalinti
tikrą
sąlyga. Ta sąlygą yra
nieko
negauti,
yra
lyg
tas
jauno j ir kavos plantaciją Branegalėtu žibalo gauti'
“Mes tikimės, kad naujoji, tariamuosius ‘provokatorius,’ štai kokia: kiekviena tų respu
metrikacija), bet magary- tis. kuris tik ėda ir ėda. bet zilijoj.”
ji ruošia Lietuvoje dirvą suiru
Išeina, vadinasi, kad Hit-‘™ms bus da panaikintos n niekad pieno neduoda. Tokia
Iš kokio Šaltinio Šitos Ži- Lietuvos valdžia mokės paže- tėms, politiniams kivirčams, blikų turi parūpinti Rusijai
leris nešauna pas Staliną ioalgos. Pagaliau, naa- organizacija niekam nereika- nios paimtos, “Laisvė” ne- boti ir toki jagamastį. kaip ar- ■
tam tikro didžio armiją.
kivyskupas Jalbrzykovskis ir , kurie ilgainiui, ar net netru
kio žibalo. O įei kas siko, -!0-’1 'ynausybe turėtų tuo- linga."
"Lietuva turėsianti duoti
.
pažymi. Apie naują Lietu
kus, duos rusams pagrindo vi
tą
lenkų
konspiratorių
gaują.
1
jaus
nutraukti
konkordatą
Rusijai armiją iš 200,000 ka
kad gauna, tai tas yra “pro
vos valdžią ji rašo taip:
“Laisvoji Mintis” atker
kuriai jis vadovauja. Koktu siškai Lietuvą, prieš jos gy- reivių. Latvija — tiek pat; o
su popiežiaus dvaru, atskirti
vokatorius.”
“Naujosios vyriausybės są
net parpislyt. kad ligišiol bu-' ventojų norą, susovietinti!
bažnyčią nuo valstybės ir iš
Estija, kaipo mažiausia iš tų
Bet drg. Kručas parodo, šluoti klerikalizmą iš mo ta. kad tokių “jaučių,” kurie statas mums atrodo yra pa vusi Lietuvos valdžia daugiau
"Iš
pranešimo,
kad
naująją
tik
ėda
ir
ėda.
bet
pieno
nie

kad ta pati “Laisvė” pirmu kyklų.
žangus, yra geras. Ministeris kaip šešis mėnesius nepajėgė vyriausybę sudarė šiokia tokia respublikų, turėsianti parūpin
ti armiją tarp 100,000 ir 200,kad neduoda, yra kiekvie pirmininkas Justas Paleckis
tiniam savo puslapy su pasi
apvalyt Vilnių nuo viešpatavi tariamoji koalicija iš Paleckio, O00 vyrų.
Jeigu Justo Paleckio ii noj parapijoj.
didžiavimu išspausdino ši
dar jaunas amžiumi žmogus ir mo tokiu asabu.”
j Krėvės Mickevičiaus, gen. Vit
“Kariuomenėje, kurią turės
Krevės-Mickevičiaus vyriau
tokį pranešimą:
pilnas energijos. Be to. jis Lie
kausko.
Ernesto
Galvanausko,
parūpinti
Stalinui latviai, bus
sybė taip padarys, tai ji at KAIP MOTERIŠKEI PA tuvos’ žmonių būklę žino ge
“Draugas.”
“Per mėnesi iki sausio *20 d. liks labai naudingą darbą—
Povilo
Pakarklio
ir
Mickaus,
dvi pilnos tankų divizijos, dvi
TEKTI Į DANGŲ.
riau. negu tūli seniai. Svar
iš Sovietų Įvežta i Vokietiją ji paliuosuos Lietuvą nuo to
Kataliku “Draugas” sa- matyti, kad ta vyriausybė yra artilerijos divizijos ir du avia
410 vagonų sovietinio žibalo: jungo, kuris per 500 metų
“Panevėžio Garsas,” kuri biausia: jis niekad nebuvo at- j-o, kad dėl Lietuvos perver- tik laikina. Po kurio laiko gali cijos pulkai. Panašią jėgą, tur
nuo sausio 11 iki 20 d. vokie gąsdino musų liaudį amži- cituoja “Laisvoji Mintis” ll- siskyręs nuo liaudies; pažįsta gmo tiR “išgamos džiaugia- me laukti vadinamųjų ‘rinki būt. parūpins Maskvai ir Lie
jos reikalus ir juos, mums at si.” Esą:
čiai kasdien gavo iš Sovietų po nomis pragaro liepsnomis,
mu’ Sovietų armijos ‘priežiū tuva.
tame
numery,
išspausdino
rodo, mokės ginti.
30 iki 50 vagonų miežių."
roj ir tvarkoj.’ Aišku, tokiuose
"Tos kariuomenės bus ap
slėgė jos dvasią ir išnaudojo vienos vokiečių mistikės ši
“Prof. Krėvė-Mickevičius — , “Išgamos džiaugiasi. Lietu rinkimuose gyventojai bus pri
ginkluotos
ginklais, nupirktais
medžiagiškai.
Taigi, iškoliojus demo
užsienio reikalų ministeris, be vių bolševikų laikraščių redak versti balsuoti už komunistų
tokį pareiškimą:
iš
rusų
už
pusę
kainos, 40 metų
kratinių valstybių gynėjus
to. einąs pareigas ir švietimo toriai džiaugiasi skaudžia Lie išstatytus ir Sovietų užgirtus
IDOMUS DALYKAI SO
"Aš gerai žinau, kad nei vie
“provokatoriais.” kam jie iministerio — tai viena stam tuvos nelaime. Jie džiaugiasi, kandidatus. kurie, būdami kredito pagrindu.
VIETŲ KOLCHOZUOSE.
na
moteris
neįeis
į
dangų,
pir

"Vadinasi. Lietuva, Latvija
taria Sovietus remiant Vo
biausiųjų figūrų Lietuvos kul kad Sovietų Rusija okupavo Maskvos marionetėmis, taip
ma
netapdama
vyru...
“
ir
Estija turės, vietoje neprik
kietiją savo žibalu. “Lais
“Laisvės” ir “Vilnies”
tūriniame ir politiniame gyve Lietuvą, kad išvaikyta Lietu darys, kaip Maskva norės ir įlausomybės.
tiktai autonomi
vė” parodo, kad Stalinas iš- komunistai pasakoja lietuVadinasi, norėdama pa- nime. Jis yra ne tik profeso- vos vyriausybė ir jos vietoje sakys...
ją. už kurią jos turės užmokė
tikrujų remia Hitlerį, , ir re viams darbininkams, kad tekti į dangaus karalystę, rius-švietėjas, bet ir literatas pastatyta Stalino agentūra...
ti. paversdamos kareiviais de
"Sovietų
siekiai
ir
tikslai
mia ne vien tik žibalu, bet niekur darbininkai nėra to- moteris turi pavirsti įvyrą, — klasikas lietuvių literatū
“Tiesa, naujame kabinete
šimtą
dalį savo gyventojų ir
Lietuvoje
labai
aiškus.
Aiškus
ir miežių pristato kasdien Rje laimingi, kaip Sovietų \a. tai dabar jau žinosime. roje.
yra keletas žmonių, kurie yra
atiduodamos
tuos kareivius
taip pat ir musų kelias. Mes
po 30—50 vagonų.
“Povilas Pakarklis — teisin plačiai žinomi musų tautos gy
Rusijoj.
kodėl moterys pradėjo vyRusijai 1
šitaip išperti sau kaili.
gumo ministeris. — taipgi pa venime. Jais yra — Ernestas niekuomet nesutikome ir nesu
Bet ką gali apie Rusiją viskas kelines nešioti.
"Atėmęs Lietuvai nepriklau
tiksime.
kad
svetima
letena
turbut. nepataikytų nei rusų žinoti “Laisvė” ar “Vilnis,” ___ _______
—- žangus žmogus, buvęs Kauno Galvanauskas, rašytojas Krė
somybę,
Stalinas užverčia jai
oficieriaus moteris.
vė Mickevičius ir generolas slėgtų Lietuvą ir jos žmones,
kurios nėra tos šalies mačiuapskrities prokuroras.
milžinišką militarizmo naštą
Faktu Fakteliai.
sios ?
"Pažymėtina, kad -Justas Vitkauskas. Bet jie neatsto kad Lietuva vėl neštų svetimą
ant
pečių. Ir kuomet Rusija
jungą!
Mes
turime
skleisti
ir
KAIP BUS DABAR SU
Rusijos gyvenimą galėtų
Paleckis ir Povilas Pakarklis vauja nė vienos politinės gru
Įsivels
i karą su kokia nors val
nešti
obalsį:
Laisva,
Nepri

“LIUCIPERIO PA
nušviesti tiktai Rusijos laik
Dabartiniu metu Europos buvo įkišti į koncentracijos pės, neatstovaja jokios Lietu
stybe.
tai Lietuvos kariuome
SKOLA?”
raščiai. Ir kai ką jie nušvie- valstybės skolingos Jungti- stovyklą dar, berods, pereitų vos visuomenės dalies. Minis klausoma Lietuva! Po tuo otras pirmininkas Justinas Pa balsiu turi stovėti, turi burtis nė turės eiti Rusiją ginti. Jei
cia, nors ir ne viską, štai ko- nėms Amerikos Valstijoms metų pabaigoj.
gu Rusija bus užpulta iš vaka
Lietuvos klerikalai
labai
r
.
kiu faktu drg. P. Kručas pa- su viršum 11 bilionų dole“Tik du naujoj minsteriu leckis yra kairysis žmogus, be visa lietuvių tauta!”
rų pusės, tai Lietuva pavirs
SS™?1
SSB duoda iš* Maskvos bolševikų rių. Tai pasaulinio karo sko- kabineto nariai — gen. Vit- veik komunistas. Jis leido ke
“Naujoji Gadynė.”
mušiu
lauku: tiktai tuomet,
rmimu. Todėl jie baisia: ‘Pravdos
los. Ir tų skolų Europa, iš- kauskas ir E. Galvanauskas— letą menkos vertės, parnograatakuoja, ar bent iki šiol
“Naujoji Gadynė” yra kai Lietuva bus sutrempta ir
fiškų. bulvarinių laikraščių,
“Kolchozai rengiasi sėjai, ėmus Suomiją, jau keli me- paimti iš senojo kabineto.
atakavo, sumanymą Įvesti
socialistinės
minties sąvait- sugriauta, tai rusams teks ka
tai kaip nemoka. Dabar,
“Kaip matome, naujame ka kuriuos vyriausybė buvo pri
Lietuvoje civilinę metrika tačiau mašinų remontas toli einant karui, tų skolų atmo- binete sudaryta nauja minis versta uždaryti. Už riaušių kė raštis. Jos redaktorius drg. riauti savo teritorijoje.”
ciją. Kadangi civilinė metri neužbaigtas. Sėkliniai grudai
nėra ko nei tikėtis. terija — sveikatos ministeri limą jisai savo laiku buvo are Strazdas siūlo komunistams
“Naujienos” netiki, kad
kacija sumažina kunig*ų ga dar nepatikrinti, kaip kur ne- kėjimo
štuotas.
Pastatyti tokį asmenį važiuoti Lietuvon, kur da Stalino tikslas butų komu
Ar
Amerika
ir
šį
kartą
bus
ja.
Tai
yra
gražus
ir
naudin

lią, tai jie vadino ją “iš Liu- užtektinai yra grudų. Sėjos tokia geraširdė ir skolins
vyriausybės priekyje, reiškia bar “steigiamas rusiško bol nizmo
gas kraštui dalykas.
Lietuvoje platinifondas pasiunčia kontrolierius
ciperio paskolintu motyvu.”
pasijuokti
iš tautos, įžeisti ševizmo rojus.” Jis sako:
is? Greičiau“Suėmus bendrai, naujoji ;
mas.
Komunizmas
jam neruir
suranda,
kad
3.000
prėslų
Ęuiopai
pinigus
Taip nesenai rašė kunigų
valstybės
garbę.
Lietuvos
ministerija
mums
at:
“
-Laisvė'
su
dideliu
džiaugs'pj,
sa
ko
“
Naujienos.
” Tą jau
“Panevėžio Garsas.” Štai jc dar neiškulti javai ir traukia- slal
“Kiti ministrai mažai kam mu praneša, kad Lietuvoje — esą galima matyti kad ir iš
rodo
galės
gražiai
vairuoti
valmi teisman... Arklydžių kiauri
žodžiai:
Iš -prezidento
stybes vairą ir vesti Lietuvos yra žinomi.
miestuose ir provincijoje — to, kas dabar atsitiko Rygolvja
ant
arkliu...
Ku.
. . Roosevelto
,
"Pirmiausia civilinės san- stogai...
......
-••
....
“Tenka patini, kad teisin žmonės metę po raudonarmie- je. Kai Rygon įvažiavo raukolchozninkas
neišdirba
nesenai
pasakytos
kalbos!
krašto
žmones
Į
šviesesnį
gyris
tuokos pagrindas yra išdidu
gumo ministras Povilas Pa čių kojų gėles.
donarmiečių tankai, tai latlaiko l"0
i"0 dienų,
dienu, to
to- sužinome, kiek kamuoja ka- venima.”
per metus laiko
mas (superbia) bei nenoras
karklis yra buvęs Kauno pro
ro
orlaivių
pastatymas.
Jis
“Tas gėles metė (jei metė) vių komunistus apėmė toks
kį išveja laukan. Mizonovo
“Vilnis.”
turėti reikalą su Dievu ir Baž
kuroro padėjėjas. Matas Mic tur būt tik bailiai ir atviri entuziazmas, kad jie įtaisė
sako,
kad
keturių
motorų
miestelyje. Išimsko rajone.
nyčia. šitą pagrindą niuansuo
Komunistų “Vilnis bir- kis (ne Mickus), žemės ūkio— Maskvos pakalikai. Matote, jų nesuvaldomą džiaugsmo deOmsko gubernijoj, tokių kol- bombanešis kainuoja $350,ja ypatinga aversija dvasiš
yra agronomas. Dr. Leonas gatvėje dabar eina jomarkasl monstraciją, stačiai pradėchozninkų pasirodė 63 žmonės. 000. Taigi 30.000 tokių or- želio 19 d. laidoje pasisakė
kiams, su kuriais nenorima jo
Raganas, sveikatingumo mi- Bet dėl to nesiginčysime. Mes jo lipti ant tankų ir bučiuoViena koichozninkė buvo 8 laivių kainuotų Amerikai labai kaistai. Džiaugdamokių oficialinių reikalų turėti,
vaikų motina, o kitos vaikas 10 bilijonų ir 500 milijonų gį, kad naujoji vyriausybė aistra;s, gydytojas, žydas.
I norim duoti propoziciją. Ji to- ti raudonarmiečiams ranšis motyvas yra pąskolytas iš
Kad
naujasis
kabinetas
su

dolerių.
Kiti
karo
orlaiviai
pataikaus
Sovietų
Sąjungai,
kia:
kas.
visus metus sirgo, per tai ne
Liuciperio. kurs savo dvasinę
kainuoja po $160,000 ir po “Vilnis” be jokio reikalo iš- darytas Maskvos ranka, aišku
Latvių policija turėjo da
“Lietuvoje steigiamas rusi
maištininko dispoziciją išreiš siusi pirmininko, kad leistu ? V?'000- Viena kanuole or- sipludo socialistų adresu, iš to. kad Į ji neįeina nė vienas
ryti
tvarką ir pradėjo komtt^
ško bolševizmo ‘rojus’ — ka
kė formule ‘Non serviam’ (ne namuose siut maišus dėl kol- iaiviams šaudyt kainuoja pranašaudama,
kad
tie katalikas, nors Lietuva yra žin. kad Bimbos, Mizaros. Pru- nistus nuo tankų varyti ša
tarnausiu). Netarnausiu, vadi
chozo. bet prašymo neišpildė.” $40,000. V ienas sunkusis į “veidmainiai” dabar “viau- perdėm katalikiškas kraštas. seikos ir Andruliai dabar pa lin. Tuomet komunistai puo
nas. Dievui, neklausysiu Jc
tankas pastatyti kainuoja kčio* kol pasprings,” kad Nėra kabinete nė vieno aiškaus trauktu linkui tėviškėlės? Ko le policiją. lio manė, kad
Bažnyčios ir juoba nesileisiu,
Šitie faktai esą paimti iš $46.000. Bet kai užpuolikai juos dabar “supurtė konvul liaudininko, nė social-demokra- čia jiem būti amerikiniam pra- įaudonaimiečiai dabar juos
kad Bažnyčios nuostatai sais vasario 7 ir 8 d. “Pravdos” ginkluojasi, Amerika taipgi sijos ir pandemonijos
parJ---------to. Nėra nė tautininko.
” ir tt.
jau apgins. Bet išėjo prie
gare?
tytų mano intimlškus santy- laidų. Jie parodo, kaip ?un- priversta ginkluotis,
“Ką tai reiškia?
Aplenkiant tuos epitetus,
“Nereikės tų baikų. Tą va šingai. Kai poiiciia negalė
kius SU moterim ir vaikais.”
kus vra kolchozillinku gyveJ. Krukonis. jos nuomonė apie pervers
“Tai reiškia, kad naujoji
landą. kai jiem prisimeni apie jo komunistų suvaldyt, tai
vyriausybė ne Letuvos liau
mą Lietuvoje tokia:
angarizuotą Lietuvą, centra- raudonarmiečiu vadas pasidies,
ne
lietuvių
tautos
vyriau

siūlė jai Į pagalbą. Latvių
“Naujoji Lietuvos valdžia
Išrodo Lyg Didelis Pečius.
biurių padai flioran įšąlą!”
sybė,
bet
Stalino
atstovybė...
”
policija pagalbą priėmė, ir
yra koalicinė demokratinė val
“
V*
b'
”
Strazdas
mano,
kad
Stalino
raudonarmiečiai tuodžia. Mes manome, kad ją ga
vicny
e.
Lietuvoje
dabar
prasidės
aimet
užkure
komunistams tolima pavadint liaudies valdžia.
Tautininkų
dienrašt
is
delis
socialistų
persekiojikią
pirtį,
kad
8 jų buvo ant
Ji turės pasitikėjimo beveik
vietos nušauti, o apie 50 buvisuose Lietuvos gyventojuo “Vienybė” (Nr. 141) prane- mas. Girdi:
ša,
kad
Brooklyne
šaukia-i
-Maskvos
raudonieji
impev0 ^ista Po to Rygoje
se. Jai nepritars tik klerikališmas
-MibnmkM
lietuvi;,
AHstai
ok
Lietuva.
Lie.
Pridėjo
komunistų ar»ki ir tautininkiški reakcinin
lstls« nak‘tkai, tie gaivalai, kuriuos pa, metinis proterto Manila- „lvos prezidcntas jr keli jo w. ?’•
mu.
kuriame
vietiniai
lieturiausvbžs
nariai
turėjo
W!rti
i
Sitų
žinių
is
Rygos
pianese
prastai vadina smetonininviai
turi
pareikšti
Sovietų
Vokietija.
Du
kiti
jo
vyriausyChicagos
"Tribūne
korėskais...
Sąjungai
savo
pasipiktini

Lės
nariai
areštuoti
ir
laukia
l>™''™tas
Donald
Day,
“Didelė didžiuma Lietuvos
Taigi aišku, kad Stalinas
visuomenės lengvai atsikvėps mą ir griežtą protestą dėl bylos. Rašant šiuos žodžius
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kuriuos tik įskųs Angarietis ir nizmo platinti. Jis atsiuntė
gentija turėjo vilkti tą nepa- Prieitą penktadienį. 21 bii- jo klapčiukai. »x*t daugiausia ja grynai imperialistiniais
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Jis atsiuntė ją savo imj)eriGi
savo
vedamajam
straip

bebalsiai. Dešimtas nuošimtis
listai.”
jos sienoms praplėsti, savo
sny
“
V.
”
redakcija
aiškina
valdė devyniasdešimt* nuošim
“
Naujienos.
’
militai izmą sustiprinti.
taip:
. i
čių...
“Klerikalų naujoje valdžioje
“Nors musų jėgos yra apri"Naujienos” yra socialisnėra. Tai visai suprantama, botsos šiuo atveju, tačiau... Ru- tinio krypsnio dienraštis, ANGLIJA ŠAUKIA DAU
nes tai jų partija padėjo 1926 sijos žygiui prieš Lietuvą ir griežtai nusistatęs prieš ko GIAU VYRU ARM1JON.
m. Smetonai ir Voldemarui pa jos vyriausybę privalome pa- munistus ir jų diktatūrą SoŠiomis dienomis Anglijoj
Bet tikrenybėje tai didelis mokslininkų padaras. Tas braižinys, kurį matome, didelio cilinsmaugt ir kraujuose paskan- reikšti savo pasipiktinimą! j vietų Sąjungoj. Tačiau natt- šaukiama da 300,000 vyrų
derio formoje turi įrengtą labai komplikuotą mechanizmą, kuris taikomas suskaldymui
dint Lietuvos demokratiją. Mes privalome Sovietų Sąjun- jaį Lietuvos
vyriausybei kariuomenėn. Tai padarys
atomo. Jį stato Califomijos Universiteto mokslininkai, o finansuoja Rockefellerio fon
Kas smaugė demokratiją, kas gai, kuri save iki šiol skelbiasi “Naujienos” sakosi nebūtų iš viso jau 2.800,000 paimtų
das. Toji masina svers 5,000 tonu. jos pastatymas kainuos Sl.500.wo.
šaukė, kad neužtenka pakart mažųjų valstybių nepriklauso- priešingos, “jeigu Lietuva aimijon vyrų.

Ką Rašo Amerikos Lietuvių Spauda
Apie Perversmą Lietuvoje
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BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS;

nenori matyti, kad per Itali- J
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žemę kraujo upės tekė-
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KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPEIKIA

Kudirkos Dr-jos piknikas.

Birželio 16 dieną Dr. Y.
Į tiį. Mes norim,kad musų I Kudirkos draugija
turėjo
LSS 19 kuopos susirinkimas reiviškos materijos.
Keičiasi k?ip eras.
gimtinė gyvuotų
pilnai de- savo metinį pikniką. Diena
Organizuoja krautuvių
Birželio 2 d. Lietuvių Pi
tarnautojus.
redaktorius - mokratiškai. Ir visi šaukė: pasitaikė gana graži, oras
“Tėvynės”
Birželio 14 buvo gana sią apie 3.500,000 kareiviš liečių Kliube įvyko DariausMusų mieste unijos agen- rašo kad ateinančiame sei “Šalin, Mussolini, palik mu- buvo malonus, todėl publi
skaitlingas LSS 19 kuopos kų uniformų. Galimas daik Girėno Paminklui Statyti
kos privažiavo apsčiai. Kiek
susirinkimas ir padaryta ga tas, kad uniformas turės
teko
iš komiteto patirti, tai
na daug tarimų. Visų pir pasiūti Amalgameitų Uni
viskas
išėjo labai sėkmin
Ikaip
Smulkio, pa^bo,.
miausia kalbėta apie LSS jos siuvėjai. Bet jas siųs po
I nW darbininkus jau pasise- bai." i Bet ir broliai nebūna
Birželio 2 <1. ivvko Ame- gai. Kudirkos draugija yra
suvažiavimą, kuris įvyksta visą plačią Ameriką, tai
hSSS.
25
kė
suorganizuoti,
be;
vra
viencdi.-R.i.,
ž.rtlis
“
mes
”
rikos
Lietuvių Kongreso viena
,
..seniausių
..
. ,paša
, ,
šnipinių
birželio 25 d. Chicagoje.
menkai
kliaučiai
pasinau

__
_________________
^.5
I
daug
ir
neorganizuotų,
ai
“
jus
’
esąs
jau
pasenęs,
skyriaus
susirinkimas,
kuris
draugijų
šiame
mieste
11 o’a
Pereitame susirinkime buvo
pirmininko.
sekretoriaus,
1
fC
.
tun
nemaža
nariu.
išrinkti delegatais į LSS su dos, nes 3.500,000 unifor finansų sekretoriaus ir iždo u ug darbininkų unijai pri- Dabar vLi turį būti “kaip nutarė tą skyrių likviduoti.
važiavimą St. Strazdas ir mų Amerikos kriaučiai gali globėjų. Iždininkas nepri taria, bet bijosi prie jos ra- vienas. ” Tai matote, ką jis Delegatų buvo apie 20 ir vi
SLA antras pažangos va
šytis, kad kompanija suži dabar l aiba! O ką jis kai- si jie pripažino, kad ALK.
P. Tiškus, šiame susirinki pasiūti į du ir pusę mėnesių. buvo.
jus
pasibaigė ir tenka gir
me dar išrinkome ir trečią Du mėnesiai ir pusė nepage Iš raportų paaiškėjo, kad nojusi nepašalintų iš darbo. bėjo tik kelios sąvaitės at- skyrius Ohio valstijoj senai
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______________
dėt,
kad jis pavyko geriau,
gal? Tada buvo tik “mes/’ jau nebeveikia, todėl ir ne
kandidatą, tai Kriaučiuką. rins siuvėjų būklės. Jie pa Fondo komiteto reikalai ve
Pradeda varžyti piknikus. o ne jus.
Ir suprask jį, reikalingas. Buvo da apie negu pirmas, nors jam daug
Vadinas, iš Brooklyno bus daro militarinius drabužius dami gražiai ir tvarkingai;
$20 pinigų, kuriuos nutarta pakenkė
neatsakomingų
Ohio valstijoj viskas yra žmogau
gana stambi LSS delegaci —ir vėl gyvena nedarbą, gaunama žmonių simpatijų
nusiųsti politiniams kali- žmonių pikta propaganda.
daugiau suvaržyta, negu ki
ja musų LSS suvažiavime. krizę. Kriaučių gerbūvis tik ir aukų.
tose
valstijose.
Šią
vasarą
Žmonės
usiiupinę
karu.
‘
niams
Lietuvoje.
Į alternatus išrinkta Tiške tada gerėja, kada šalyje bū Iš finansų sekretoriaus St.
Alyzas ir Ona Gedgaudai
po
piknikus
pradėjo
val

Dabartiniu laiku visi la--------vičienė ; jeigu kuris iš tų tri na normalus laikai; tada vi i Briedžio raporto pasirodė,
šiomis
dienomis minėjo sa
jų delegatų negalėtų vykti, si perka drapanas ir kriau kad aukų yra surinkta džios agentai landžioti ir bai susirūpinę karo klausi-! Atsiranda daugiau darbų. vo vedvbu 25 metu sukakti.
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m u. Visame pasauly matosi!
tai vyks draugė Tiškevičie čiai gauna daugiau darbo. i $684.96. Išėmus $24.45 iš- žiūrėti, kad rengėjai
Ohio valstijoj daug žmo
Jonas Jarus.
duotų degtinės, kuriai Ohio liepsnotos padangės, tai i nių pasitraukė nuo pašalpos
nė.
Nors kriaučiai pergyve- laidoms, ižde birželio 2 d.
valstija laisnių visai neduo- valgiai ir Amerika galės iš- jr jęas diena vis mažiau jų
AKRON, OHIO.
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komiteto musų lapelio kriti žiuri į gyvenimą blaivesnė- • Išklausę raportus, draugi-1 nėjo ir niekas nosies nekišo.
Visko po biskį iš musų
labai daug lietuvių, kurie gauna darbų privačioj inką. Centro komiteto kritika mis akimis, negu kitu indus- ...
“robarinės” kolonijos.
davė naudingų Dar kalbama, kad busią turi.....
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dustrijoj. Amerikos apsimusų planuojamam lapeliui trijų darbininkai. Jie loka- umanymų
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fondo gerovei, j taip padaryta, kad ir alus amziuje, kuriame galėtų bu- j ginklavimo programa sujuSLA 198 kuopa išrinko
duota gana plati ir reikš luose rūpinasi, kad butų pa Įnešta parengti paminėjimą ant piknikų nebūtų valia ti
savo delegatais į Chicagos
pašaukti
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Nekurie
minga. Tik bėda, kad pats žangioji valdyba, pažangaus Dariaus ir Girėno žuvimo į parduoti. Tai jau politikie- jeigu Amerika prisidėtų i mįe°taj
praneša, kad net seimą G. Gaškienę ir A. PaNuo to neatsiliecentro komitetas ilgai tą delegatas.
ka ir musulietuviai Ate na ^ptyneli,i “*»sukakties. • rių skymas
Agentai taipgi prie Anglijos. Tas atneša! apie 95 nuoš. bedal.biu pasi. peiką.
musų lapelį užlaikė ir dabar Kd H musųneiuviai. ateina :gj sumanymą karstai
reme teiraujasi,
kas per žmones nemažai rūpesčio tom šei-1 ti aukė nuo pašidpos. NekuŠiomis dienomis čia mirė
daug pasikeitė situacija, ku birželio 28 diena, kada bus li. S. Petkiene, brooklynie- pikniką
rengia,
kokiam
tik
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.... mynom, kurios galėtų būti įrios Siuvyklos ^‘pradėjo ka- biznierius M. Jocis. o kiek
ri buvo tuo momentu, kada kriaučių 54 skyriaus delegaPagaliau nutarta tokį slui.
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ūpas yra nupuolęs. Mat. t pirmiau buvo siuvamos mo latką. Liko abiejų moterys
Atrodo, kad visas propagan kliaučiai susirūpinę:
Kas ]įepOS mėnesio Forest Par- i
daugelis atsimena pratmą i įeriškos ir vyriškos drapa- ir jau suaugę vaikai.
dos darbas teks pradėti iš- bus. Ką rinkti delegatu.
Prieš ateivius.
Jį surengti apsiėmė W.
Velionis Valatka buvo
kata.
į nos. Žodžiu sakant, šalis sunaujo, nes projektuojamas Ką rinkti į lokalo pildomo- gabunas y. Pivariunas, S.
Toledo
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nmt>.».«?' jodo ir atsiranda daugiau pažangus žmogus ir gy\en
musų propagandos lapelis sios tarybos narius: Tie ir Petkienė, p.
F. Kalvaitis ir« pagamino rezoliuciją ir no- Ar nuoširdus tas protestass
damas turto nesutaupe. Jo
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šių dienų sąlygoms jau ne kiti klausimai rupi musų lie- Ąmįjrazajtjg Taipgi para-; ri, kad miesto taryba ją už-: Viena didžiausių italui0 F
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italų; Federalė valdžia jau pa- mot^ris Elena senai seiga,
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dalytų parengimus Dariaus. lauja. kad visi nepiliečiai i Son
ins of Italy, paieiske pi->-į dirbtuvei, kuri vra surišta .. V. Rudiene, I. Sielius n
LSS suvažiavimą, kad pasi
Bukolienė — parinko jai
tartų apie tai pačiam suva nor
aukų. Aukavo ALDSA 59
žiavime.
kuopa $5; IWO 3019 rusų
pešti
kuopa $3; mitinge nariai su
Musų industrijinis komi dėjo
dėjo $4.76; po $2 aukavo
tetas suteikė gana apščių ži paskalus
listų
19
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tverianti
kolu
kalbėjo
brooklyniečiai
V.
'
reikalavimo
turėtų
jas
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Mussoliniui
garbės
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I.DS 73 kuopa. A. Baltinin
nių, kaip eina darbuotė tar
pe darbo unijų ir dirbtuvių kį ten ratelį. Tuo klausimu Pivariunas ir J. Kairys. Pa-'dyt. Gerai būti patrijotu, j dalius. kuriuos jis buvo; Lietuviai dalyvavo tarp- kas, V. Vasiliauskienė, F.
Stalioraitis ir A. Bukolienė;
darbininkų.
Darbas šita jiems buvo atsakyta, tai jie sirodė, kad darperanksti bet tas jau nežmoniška. At-• jiems suteikęs už pasidar-i tautiniame šokių spektakly
kryptimi tik ką pradėtas. atkreipė savo atakas prieš apie tai teirautis, nes maža rodo, kad gindami Ameri-; bavimą savo tautai. Italai. birželio 16 dieną. Tokie po $1 davė A. Mockevičius,
F. Martinas. P. Paulauskas,
Bet nespėjus pradėti tą dar J. Buivydą, pradėjo jį šmei- pinigų yra ižde,o- pamink- j kos demokratiją, patriotai j per spaudą pareiškė, kad jie: spektakliai bus duodami per
žti.
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P.
švelnys, F. Jankauskas,
bą dirbti, susitikta įvairiau
P. Sideris, G. Brazas, J. Josių keblumų. Pastebėta tū bet ką tu jiems padarysi, $5,000. Tad projekto klaunuška, A. Marskis, N. Trumluose musų drauguose ne- kad jie nori pasikolioti! Lai simas palikta ant toliau
pickas. B. Versiackas. O.
darbštumas. nemokėjimas sau koliojasi... Tačiau kol 'Prieš baigiant konferenciją, ■
Kitiklienė, O. Zdanienė, S.
orientuotis darbo unijose ir kas da nešmeižia musų sta- J. Ambrozaitis iš Brooklyno,
Sasnauskienė. J. Dominikaidarbavietėse. Musų simpa tomaji kandidatą J. Her- Įnešė, kad sekanti konfe-,
tis, M. Poška. J. Milickas.
tijai kol kas nedrąsus. Tie maną. Tas lyg ir parodo, rencija butų sušaukta ru-,
V. Darulis, G. Rokus, J. Gri
sa. jie pritaria mums, bet kad jie nori nors kokio susi- dens laiku. Atstovai sutiko,
gas, S. Mickus. J. Izganaikaip reikia aktualio darbo, tarimo, susikalbėjimo su Nekurie svečiai pridavė ant1
tis. P. Jurgelis, J. Garijonas
tai sušlubuoja, neapsiima. mumis. Jeigu taip, mes prie- stalo $31.85 surinktų aukųir A. Palionis: po 50 centų
Arba apsiėmę neatlieka taip kabių nejieškojome ir ne- Dariaus-Girėno paminklui. '
dėjo K. Baublis, S. Vienaikaip mes pageidautume, jieškome prie komunacių. Pinigai persiųsti iždininkui.!
tienė, J. Versiackas. J. ViReiškia — paliaubos! Kas Aukotojų vardai bus pa
kad darbas butų atliktas.
taitis, K. Savickienė. P. Ma
lieka padalyti musų komu- skelbti spaudoje vėliau.
Nepaisant
tu visu4- truku▲
tulevičius, M. Subačius, V.
naciams, tai linkimų laiku
Konferencijai užsibaigus,;
mų ir nepasisekimų, nariai stoti
Rudienė. M. Ražukienė, A.
uz musų statomą kąn;
.
k
supranta, kad reikia pradė didatą , kriaučių o4 sky- w k 1 k
Gutauskas, P. Bočko, J. Satąjį darbą tęsti toliau, veik •įaus delegatus Jeigu ras konfe’ncija ir užsibail?ė. j
lasevičius, N. Navickienė,
ti kur tik galima, kur tik yra norite taikos ir benaro darO. Lukoševičienė, J. Čepulis
J
s
skriaudžiamas darbininkas bo — pradėkite nuo BrookPosėdį vedė vice pirm.!
ir B, Surbisu Kiti davė po
—stoti už jį ir ginti skriau lyno 54 skyriaus delegato W. Šabunas, protokolą rašė
mažiau. Iš viso surinkta
džiamojo reikalus ar tai bu linkimų. Jeigu čia bus nuo- sekr. Antanas Gudonis. Visi;
So i .06.
tų darbavietėje, ar darbo širdumo, eisime toliau.
aukų i inkėjai prašomi če-'
Visiems aukotojams ir au
unijoje. Kas liečia spaudą,
kius arba money orderius'
kų rinkėjams ligonės vardu
Musų brooklyniškių so- rašyti vardu Darius Girėnas
eiti kuo atsargiausia, kuo
tariame nuoširdų ačiū.
švelniausia, kovoti su dema cialistų nusistatymas aiškus Monument Fund, o siųsti'
Adelė Bukolienė.
gogais. su politiniais prie kriaučių unijoje. Mes nieka šiuo adresu: Mr. John Spur
šais. Keikia įrodyt darbinin dos neremsinie bloferio ir ga, Port Jeffei-son Station.
HARTFORD. CONN.
kams faktais musų pozicijos girtuoklio į kriaučių delega Long Island. N. Y.
Įsigijom nuosavą namą.
teisingumą; tas daugiau ne tus. Jeigu musų kandidatas
Kadangi
Dariaus
Girėno
J.
Hermanas
negautų
rei.
_
Linksma naujiena, kad
ša musų judėjimui naudos,
kiamos
balsu
daugumos
pirpaminklo
statymo
,
reikalas
Hartfordo lietuviai jau iš
negu aštrus ginčai. Kuopa
miego pabudo, ką reikėjo
paakstino industrijinį komi mam balsavime,' mes ant- Pa bendras visų lietuvių ir
padaryti 20 metų atgal.
tetą veikti, nes tik darbo ram balsavime stosime už visos musų spaudos, tad
A.
Linkutį.
Jeigu
Linkutį
iššmonu
varde
šios
konferenAčiū
veikliam Amerikos
unijose šiuo momentu yra
rinkus
delegatu,
komunafU®
8
nuoširdžiai
dėkojame
Lietuvių Ukėsų Politikos
socialistų veikimo šaknys, o
ciai nenaudos įo savo politi- laikraščiams, kūne talpina
Neprigulmingo Kliubo pir
ne kur kitur.
kai, bet kriaučių labui, mes
pranešimus ir skelbia
mininkui, lietuviai čia Įsigi
jam padėsime dirbti. Mes Rinktas aukas. Taipgi te
jo puikų nuosavą namą.
Kaip eina reikalai tarpe
norime ir iš jūsų to paties: 1
padėkos žodį ir radio
Namas labai didelis ir
kriaučių.
“Jeigu musų kandidatas lie- vedėjams, kūne fondo žigražus, galima butų padaly
^la i V1suomenei.
Tarjie kriaučių siaučia ne ka antram balsavimui — P.las,.
ti keturias svetaines. Lietu
darbas. Tiesa, viena-kita remkite J. Hermaną.” Lai- Nuoširdžiai dėkojame viviai ketina naudoti tik dvi
dirbtuvė jau dirba, bet tai mėjimas vieno ar kito kan- sjems, kurie kuo nors pnsisvetaines, nes kitos dvi yra
dar nereiškia, kad kriaučių didato nediskredituos musų dėjo arba pnsidės prie Daišnuomuotos.
reikalai pagerėjo. Darbų ne lokalo unijos akyse ir lietu- naus-Girėno paminklo fonDabar Hartfordo lietu
A. Gudonis,
simato. O nesimato todėl, vių kaipo tokių. Musų iš pat do.
viams nebereikės kloniotis
rondo sekretorius,
kad Europoje eina karas ir pradžios buvo tokia nuomosvetimiems, kada reikės su
musų šalis nuo to karo smar nė ir mes žiūrėjom j Linkuti
lošti kokį veikalą, surengti
kiai nukenčia. Tokios šalys, gerom akim, bet kada koį
rrakalbas ar šokius, nes sakaip Olandija, Danija. Bel mumstų žmones panaudo- Si nauja knyga užpildyta vien re- i
ė bus bepartyviškose ran
tiks- ceptaia, aiškiausi nurodymai kokius
gija, Francuzija ir Anglija vįo Linkuti- blogiems
kose ir ja galės naudotis vi
,
,
vaistus dėl kokios ligos naudoti. VerBONKOSE
IŠ KRANO
pirkdavo visokių reikmenų lams, mes pasakėme ką ma- ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Nasi be skirtumo pažiūrų,
iš Amerikos, šiandien apart nome
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riaušių knygą kiekvienam lietuviui,
kulkų, orlaivių ir tankų ne kandidatą. Bet kada komu- Isigykit tuoj. Didelė knvga, anie
! dutiniškai. Kurios dirbtuvės
perka daugiau nieko. Tiesa. nistuosę matome atmainą. SS^GS.iiS:™............ ,!W
j dirba karo reikmenis, tai to
Aiberikos valdžia didina sa prielankesni mums nusista- —--------------------------------se darbai eina labai gerai:
Ta knyga y»i
vo ginkluotas jėgas. Kaip rmą, mes linkę manyti, kad RYMAS«
kitos po biskį šlubuoja ir
versta j visas kalbas, todėl kad yra i
teko patirti, tai audinv- 'kalas nepapuls į salaput- pražiai aprašyta apie Rymą. I.ictu- i
amato
nemokančiam darbi
b Brrvvrd by HAFFENREFFER & CO„ Ine.. Boston, Mass.. BREVVERS SINCE 1870
vertimas yra lengvas ir gra- į
čioms duotas užsakymas iš Uv rankas.«» . . ir-Ui: _ ti yiškasChicago.
ninkui
darbas
gauti sunku.
ghr 3*40, Itąr»»xMrrn 1 C<
III. 1909, pusi. 432. į
austi 10 milijonų jardų kaVytautas Katilius. Drūtai apdarvta ......................... S2.w»'
Senas Vargas.
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Iš Dariaus Girėno komiteto
posėdžio.
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Trečia* Puslapis.

LBV1S, SO. BOSTON.

Taupingi Nassachasetts Žmones

gerai pažinsta vertę, bet jie pa-

žinsta ir Elių. Todėl PICKWICK

bonkose yra pardavimo vadas.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ketvirtas Pusiąpig.
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A. M. METEL1ONIS.

(Pabaiga iš pereito num.)
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raneuzų ir belgų kareiviai, kurie pateko Vokiečių nelaisvėn. -Jie vežami i koį centracijos stovyklas Vokie
tijon. Raita vėliava parodo oi laiviams kad tai belaisviai, o ne kariaujanti francuzų kareiviai.

NAUJOSIOS LIETU OS VYRIAUSYDftC /»/> t
lllir lirm t

BRITAI PRASIMUŠĖ KE- Italijos vietos pėkštininkai
LIĄ Į AFRIKĄ.
tss.skla.de .r pabėgo , ar.,BES PRANEŠIMAI APIE LIETUVA. Cairo. birželio 21.—“Pe nią mišką. Britai paėmė
daug šautuvų, keliatą bePasiuntinybė
sauvalė
nebus
pakenčiama,
i
eitą
ketverg-ą
britų
spėkos
laisvių, tai p kurių ir viena
Lietuvo?
VVashingtone. gavo nuo po- Visi pakeitimai santvarkoje persiveižė per stiprias italų italijonas buvo. Britų pusėno Krėvės Mickevičiau-, bus padaryti Įstatymų keliu, koncentracijas ir užėmė iv- je sužeistų nebuvo.” Tą žinaujosios vyi įausvbės vice šalies santvarkos esminiai tų Afrikos Eritėją. kurią nią paduoda anglai.
---------------pirmininko ir užsienio rei pagrindai tebėra nepakitę. Į ’ valdė Italija. Vėliau britų
kalų ministro, sekančią tele teisėtą privatinę nuosavybę karo patrulė susidūrė su
Pereitą nedėldienį Bosto
nui turtą niekas nesikėsina, priešo pėkstminkų batalio- ne buvo įau 83 laipsniai
gramą :
Kaunas. 22 birželio. Nau Raudonoji armija atėjo ne nu. kuriam vadovavo italų karščio. Tūkstančiai žmonių
joji Lietuvos vyriausybė bir santvarkos keisti ar okupa- oficieriai. Po trumoo mūšio “bvčiuose” maudėsi,
želio 17 diena sudaryta kon- tiją vvkdvti. bet apsaugoti
stitucine tvarka, valstybės nuo 1karo pavojaus ir paoeu
santvarkos esminiai pagrin išlaikyti nepriklausomybę,
nuosavybės šaulių Sąjunga visu ryžtu
dai nepakest
teisė neliečiama, numato mu stoja vyriausybei ta’kon.
mas politinės santvarkos pa- Lietuvoje kursuoja tik litas,
keitimas bus vykdomas ista- "Maisto
fabrikai dilba
tymais. užsienio politikos produktu apsčiai. Ruosiasrityje santykiuose su viso- mas daibo apiupinimo trijų
mis valstybėmis bus tęsiami metų planas. Lkininkams
ligšoliniai geri santykiai, o už produktus kainos pakekultivuot’ gerus santykiu- su karnos. \ isi bus apbupinti
Sovietų Sąjunga bus naujos darbu. Smet«»no< biustų mevyriausybės ypatinga- ru- talas paskirtas Ginklų Ponptsnis. s< vietų kariuomenės dui. Žemės ūkio ministras
Įgulų padidinimas nepažei- pareiškė ūkininkams, jog
džias krašto nepriklausomy- tei.-ėta žemės nuosavybė gabę bei ekonominių ar kitų rantuojama:
issusokėliai
interesų ne- sovietų Įgulų prieš nuosavybės neliečiatiksla-gludi iš’mtinai saugu- mybę bus traktuojami Liemo srityje, savytarpės pa- tuvos liaudie^ priešais. Xegelbos j aktasudarvtas teisėtai Įgyta žemė bus ati1940 KAINOS DAUG ŽEMESNES
Maskvoje spalio 10 dieną duota dirbantiems. Sveikanuo
$30 iki $60 negu Pereitais Metais!
1039 pasilieka pagrindu tos ministras pareiškė, kad
Ar trisdešimts iki šeš iosdešimts dolerių neskamltėtu jums
Lietuvos ir Sovietų Sąjun- žmonių gydymas, profiiak..ražiai. Tai tikri pinigai ir ius galit sutaupyt juos šiandie
gos santvkiuose. krašte ne- tika nemokamai, prieina
ieivu pirksite naują gražų baltą SORGE Elektrinį Šaldy
tuvą jusu Edison Kra utuvėj.
Įvyko jokiu incidentu: gy mai. Turi buti Įvestas senat
Mes niekad nes»|ėjim paskelbti geresmą žinia musų kosvenimą* eina normalėmis vės invalidumo draudimas,
• .riteriams. čia via puikus naujas šaldytuvas su daugeliu
praplė-tas gydymo Įstaigų
gerumu. -Tis duos jum s daug metų tikrai ekonomiško pa
vėžėmis.
tarnavimo.
tinklas, padidinta kova su
Nepraleiskit šio stebėtino utaupymo. Užeikit IIABAR
Kaunas, bn želio 21
d. socialinėmis ligomis, a’koNepirkite šaldytuvo kol
Palei t;
our 111 politiniai holizmu bei vaikų defektyjus nesužinosite
Dar bu- paleista vumu.
kalinki
N0RGE Gerumus
I
Raseiniuose. Panevėžy. Vk• Nepa nūs
standus
No*-g<
meigėb Molotovo pavaduo REPUBLIKONŲ KON
Rollatcr ;u«ttil\ gai-sus Saltojas Dekanozovas ir Vit VENCIJA PHILADEL
Či- d:: . ėja- žn»••nia.s atsakeniin^.mi’.i ir ilgu amžių.
kauskas pasikeitė vizitą’-.
PHIJOJ.
• Extra Didelis Coldpack —
Energingai valomas val
«I'p»4,i
apsaugą i»iGs«»in
Biiželio 24 vakare, Philadžios apmatas. Atleistas
• Extra Vietos Valgių Skyriuj
Vaiš’lyb^^ kTmlroliėrius’ša-Į?elI>hijoj atsidarė repubji•*s
X<»iZe
ižima daugiuti \ ;«-t««s virtuvai.
kenis. d : vicemini-trai. daukonvencija,
G Icc-O-Bar
guma <}'' artamer u diiek-,
konvencijoj bus įenkaė
•i-'
•
.ns L-«ii-i zl iri ei t m c nlln ln.1 ii 1K11.
G
t&traukeAtis Stiklinis Hy<|rotoriu, pasalinta ei-e provm
vo r
p. via ik • Ja niovęs lt
cijo*
-atiapų. skiriami sąži-: konŲ Partijos almantiems
Ž 11 i .• i ’is §\ i’-ži-ns.
ei
’
n’r.gi liaudies žmonės. Pa-i‘.uY\ Valstijų
prezidento
G Norge Ceiiaret yra Reserva
Pas'Ge ;»mui.
“eto. ih:-teikiid“išbiiuktilši,,5nkinian!s- Kandidatų yra
Karo Mokv-i
Ir vls’ nori ”ul ls, inktl
JISV už
ka: nuomonės.
Mažiau \>R0 Si j Sąvaitę
<metono*
lodėl
peštynės taip jų didel. i kinta*
po r: ai
i Mokant kas mėnesį 1
bibliotekų:1^-. Panedėlio vakare jie
pavadinimas
NEKEIKIA
(MOKĖT
MODFL
išme ti S etonos rastai, gv- visi rėžė spyčius per radijo
v*- r .jai k i-taigos sunaiki- merkdami dabartinę preziOniy *114.95 f$r this 6 ei. ft, dergi
no Smet< n >s paveikslus. ^‘'^5?, Roosevelto užsienio
P .ke Saiadžiu.- paleistas; P/’’ itiką. tvirtindami buk ji
at.-ai
mimste- tikrai mus Įvels i karą. Jie
i ija. p: adė. > nč-rr.okamai gy- priešingi priverstinam jau
dyti žm i es. Ka ,r.‘, -avival- nuoliu lavinimui, bet kita
AND ELECTRICAL DEAEKRS

GONORGE
ELECTRIC
REFRIGERATOR
PRICES!

greitam

ritami.

• lybė pa.-E , bino darbininUf..
kai;... :
;
’a* >ą. Lie*'
lUVOjr
<
* - lenkų fili SSSR zaur s. Santvk ia

gramą uzgyre.
Taip kandidatų, kurie ga
li gauti nominaciją, yra se
i :u< rri< iu- r.' io.-ioių-. Vy- natorius Robert Taft, sūnūs
i iaui-ybč ka.-1 i
.’.< L.T.- buvusio
prezidento Tafto,
ii;s sveikiniiu ų . ; E .’ a - - Wendell VVillkie ir Thomas
to.
D(-v.ey. o iš Massachusetts
zor.gnr-manas Josiėph VV.
Kaunas, biržei i<» Zž .Martin. VVendell VVillkie
tiausybe radijo ;
z . za yra popuiiariškiaume pvispėjo gyvento .a- —
. remia didžiuma ir
nnsiriiiotj gauditnR,.
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Įskųstas ir areštuotas. Tik bėgyje vienos
Mockus buvo netik geras kalbėtojas, sąvaites VVaukegane, Ilk, Mockus buvo
bet ir nepaprastai drąsus žmogus, kuris tris sykius areštuotas, ir vis be teismo pa
daromų jam pinklių ii* bauginimų visai ne leistas. Iš viso tik du sykiu jam reikėjo sto
paisė ir savo pradėtą darbą varė pirmyn. ti Į teismą. Tai 1917 metais Waterbury,
Jis pats dirbo, švietė žmones, ir kitus prie Conn.. ir 1919 metais Rumforde, Maine.
to darbo ragino. Čia jo vienas laiškas gal
Waterburio teismas buvo tyčia kelis sy
gėliau nušvies dalyką. Lietuvos Balso Tau kius atidėtas, kad pridaryt daug išlaidų,
tiška Draugija iš Kenosha, Wis., kvietė į Vėliau Mockus išėjo laimėtojas. Visai ki
Mockų kalbėti kovo 28 d., 1917 m. Moc taip dalykas dėjosi Rumforde, Maine. To
kus atsako draugijos sekretoriui. K. Pauk dėl čia reikia kiek ilgiaus apsistoti. Rugsė
ščiui, sekančiai:
jo mėnesį, 1919 metais, per tris vakarus
Mockus kalbėjo tame klerikalų valdomam
“Garbus Tamsta:
miestely—Rumford, Maine. Jam bekal
“Ant Jūsų laiško iš 26 d. kovo duodu at bant. 10 rugsėjo, Į svetainę atėjo policija
sakymą. Taip, aš apsiimu atsilankyti pas ir areštavo Mockų buk už “Kristaus Įžeidi
jus su prakalbomis, jeigu jus ten galite su mą.” Iki teismo paleido už $2.500 užstatą.
sitaisyti taip stipriai, kad galėtumėte visa
Tas vadinamas teismas Įvyko 17 rugsė
me atsilaikyti, jeigu juodoji armija užpul
tų jus ir mane. Jeigu jus ten gana stiprus jo, Rumford Falls, Maine, kur pilnai pa
esate ir pažangesnieji turite tarp savęs vie aiškėjo kunigijos suokalbis Mockų pražu
nybę, tai galite rengti. Bet pasiruoškite dyti. Mockus kalbėjo per tris vakarus lietaip, kad ant visko būtumėte gatavi, nors uviams ir kas vakaras svetainėj buvo po
reikėtų ir provotis. Turite gatavai turėti 200 su viršum lietuvių vyrų ir moterų klau
po ranka ir vieną ar du vyru kaucijoms už sytojų, kurie girdėjo ir suprato jo kalbą,
statyti, kad prireikus nereikėtų jieškoti. tačiau nei vienas iš šitų lietuvių nesutiko
Ant visko reikia buti gataviems, kad Ro liudyti prieš Mockų. Iš viso skundėjai tu
mos trustas negalėtų jokiu budu mus Įkąs rėjo tik vieną liudytoją, kuris liudijo, buk
ti. Jie mane vaktuoja. kur tik aš keliauju Mockus “išjuokė Jėzų Kristų.” Bet tas liuir ką veikiu, ir kur tik galėdami daro man dyytojas buvo žydas, Abram Stem. Kiek
visokių kliūčių, norėdami sustabdyt mano jau žinome, žydai Į lietuvių prakalbas nei
veikimą, kuris jiems yra dideliai pavo na; o antra, žydas Kristaus dievybės ne
pripažįsta, tai kaip jis teisme galėjo liudy
jingas.”
ti ir tą dievybę ginti? Gi Mockaus pusėj
Šitas laiškas parodo, kad Mockaus kova liudijo keturi lietuviai: V. Bartašius, J. M.
su juodąją aimija buvo nelengva. Reikė Lucas. J. F. Lukauskas ir J. Grušas, kurie
davo ant visko buti prisirengusiam. Bet jis buvo tose prakalbose, girdėjo Mockaus
to neatbojo: pats dirbo ir kitus prie to kalbą ir liudijo, kad jokio Kristaus “padarbo ragino. Už tai jis buvo kelis kalius ! juokimo” tenai nebuvo.
kunigų ir davatkų melagingai policijai 1 Bet teismas pasirėmė vieno žydo liudi: jimu ir Mockų “už Kristaus pajuokimą”
i nubaudė ant dviejų metų Į kalėjimą. Buvo
Smetonos Karunka.
apeliuota Į Maine’o valstijos aukštesni tei
(Mintis skolinta. Skiriu buvusiam mus “tautos vadui.’’) smą. Bet ir tas užtvirtino pirmesnių teismo
nuosprendi. Rodosi, tada Mockui buvo tik
Sudiev garbė, valdžia didžiausia,
i i’.vi išeiti: apeliuoti Į S, V. aukščiausi teisSudiev ir laimė man biednam,
są, kuris, be abejonės, butų panaikinęs pir
Matau paskyrė taip aukščiausias,
mą nuosprendį, arba eiti i kalėjimą. Ge
Kad reikia bėgti man senam.
riausia išeitis Mockui buvo eiti Į kalėjimą.
Tai butų sujudinę plačią Amerikos visuo
Jau atėjo nelemta diena—
menę. spaudą; butų pradėję plaukti pro
Su valdžia teko persiskirt.
testai
ir jis butų iš kalėjimo išėjęs laimėto
Oi širdis alpsta... Dievas žino,
ju
ir
dar
didesnis žmogus. Bet kažin kas
Kaip reiks gyvent ir kaip numirt?
nurodė Mockui trečią išeiti, kuri pražudė
ir Mockų, ir labai daug pakenkė Amerikos
Kaip dilgė nevisur žaliuoja,
lietuvių pažangiam judėjimui, o labai
šaka be rasos neprigis.—
daug patarnavo juodam klerikalizmui. Ta
Taip mano širdis aimanuoja,
trečioji išeitis, tai — bėgti. O sulyg Mai
Kad mus valdžia jau neb’sugrjš.
ne’o valstijos Įstatymais, jeigu žmogus nu
teistas
kalėti išvyksta už Suv. Valstijų ribų
Aušra man nepriduos skaistumo,
ir ten išbūna dusyk tiek laiko, kiek jo bau
Nei gautas dvaras suramins,
smė, tai tuo jisai atbūna savo bausmę.
Nei saulė neatneš linksmumo...
Mockus buvo nuteistas du metu kalėti, tai
Kas mane vargšą bemaitins?
1 jam buvo patarta vykti ant keturių metų Į
į Meksiką ir ten atbūti bausmę. Kunigija
Kaip gaili rasa skalsiai krinta,
j
dantimis griežė, naudojo visokias priemo
Taip mano ašaros riedės,
nes, kad Mockų prašalinti, kad jisai nega
Kad eilės mus visai jau krinka
dintų jiems biznio, ir dabar jie savo tikslo
Ir Jalbrzykowskis nepadės’...
atsiekė: Mockus pasišalino 4 metams! Jų
džiaugsmams nebuvo galo.
Nei tas berželis—svyruonėlis
Per amžius vargdams nesupras;
Aš sykį klausiau Mockaus, kas sumanė
Neprakalbės ir tas paukštelis,
tą beprotišką planą—bėgti i Meksiką? Jo
Kurs savo lizdo neatras.
atsakymas buvo: “Jau dabar tos klaidos
; nepataisysi, tai kam tą žaizdą vėl atnau
Ant Skr.
jinti?” — ir pakreipė kalbą kitu klausimu.
BEDIEVIO MIRTIS.
Tie teismai, ypač Rumford’o. Mockui
kainavo
tiek daug pinigų, kad vykdamas
Plėšosi ūždamas vėjas,
. i Meksiką jis neturėjo nei $100.
staugia ir švilpia ties langu.
Ten nuvykęs be pinigų, be užsiėmimo,
Miršta bedievis siuvėjas,
be draugų, turėjo keturis metus vargingai
keikdamas žemę ir dangų.
gyventi. Klimatas (oras) nepriprastas, ir
j tas pakirto jo sveikatą. 1927 metais MocSiuvo visiems jis vienodai:
į kus labai suvargęs ir liguostas pėsčias grįkunigui, vagiui ir bernui.
i žo Į Ameriką. Chicagoje pagyvenęs pas
Kaimo padangėj jo žodžių
j draugus ir kiek sustiprinęs savo sveikatą,
kliūdavo Dievui ir velniui.
vėl pradėjo važinėtis po kolonijas ir skelbNors jis bažnyčios nelankė,
■ ti teisybės žodi. Bet neilgai jam buvo lemjį žmonės mylėjo kaip draugą.
i ta tą darbą dirbti. Dėl ligos turėjo jį perj traukti.
Vienos davatkos tik krankė,
j
Mykolas Ksaveras Mockus buvo talenrodė vaikams tartum bauba.
: tuotas kalbėtojas ir šiaip gabus žmogus.
Jeigu jis butų pasirinkęs kelią skelbti reliMerkias dabar, štai, jo akys.
i ginius melus ir prietarus, tai butų turėjęs
bėga jaunystės šešėliai,
i ramų ir visko pilną gyvenimą. Bet jis pasidega pašventintos žvakės,
! rinko “erškiečiuotą kelią:” skelbti tikrą
rauda vaikai mažutėliai.
žinojimą, šviesą ir tiesą. Todėl jis buvo
persekiojamas, kentė vargą, badą ir pirm
Pikta jam. Bruka bejėgiui
j laiko nuėjo Į kapus.
kunigą, poterius, kryžių,
Mockaus nuopelnai pažangiajai Ameriir per žmones paskui bėga
• kos lietuvių visuomenei yra dideli. Jis sa
skelbt eretiką sugrįžus...
vo kalbomis ir išplatinta literatūra atitrau
kė tukstancius lietuvių nuo klerikalizmo.
Mirė. Ir žvaigždės jau blėsta,
Vėliaus šitie žmonės tapo musų pažangių
kįla lytuose pažaras.
draugijų nariais. Musų pažangios spaudos
Vyrai lentas karstui dėsto,
skaitytojais. Kas iš pažangių lietuvių to
bobos dėl kunigo baras.
nemato, tai tik dėlto, kad nenori matyti.
Mykolas Ksaveras Mockus mirė 1939
O. jeigu jis dar galėtų
'
metų spalių 23 d., Chicago, Iii. Spaliu 30
keltis iš patalo kieto—
dieną buvo iškilmingai palaidotas Chica
dar smarkiau žirkles žvangėtų
gos lietuvių tautiškose kapinėse.
ko\ai de! naujojo s”ieto!
I ai būna ilga ir ga» binga atmintis kuni
gui M X. Mockui!'
Statyt Blinda.
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

Penktas Puslapis.

miausiu laiku pavyks žy-'
Hitleris Sveikina Savo Nacius.
' Italija Neteko Ilki
miai paįvairinti eksportą ir
Laivų.
jį pakelti, tai ji greit suge
bės išlyginti savo prekybos
Italija iki šio karo turėjo
Suomijos prekybos santi-: įvairėti ir padalyti dange balansą ir viduje patenkinJ 939 prekybos laivus, kurie
kiai ir eksportas prieš karą riopą Suomijos eksportą, ifulSus tiukuinus"
sudarė bendrai 3, lis, 153
su Sovietais buvo labai vien- kas dabar esą labai svarbu,
B. Kalnini.
tonus
talpos.
Paskelbusšališkas. Vienšališkumas lie nes anksčiau buvęs vienšaaliantams
karą,
per
pirmu
Redakcijos Pastaba: To-į
tė lygiai kaip rinkų pasirin liškas eksportas esąs ekono
tinę
savaitę
Italija
neteko
kimą užsienyje, taip ir suo miškas pavojus visam kraš kie planai Suomijoj buvo
103 prekybos laivų, kmie
mių eksporto sudėtį. Suomi ; ui. Tik prekiaujant su Bal- daromi kuomet Pabaltijo
i
1
uvo anglų suimti, pačių ita
ja apskritai išveždavo be tijos valstybėmis esą reikią valstybės buvo cla savystolų
nuskandinti arba paliego
veik tik medį ir medžio pro žiurėti. kad iš abiejų pusių yt°s- ®£t kam. bus dabar,
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Kaunu universitete nese giau žinių. Tam tikslui turės’ Piktai verkiantis kūdikis
Birželio 11 d. CCF pa
ninkų
reikalai rupi, bet Ber
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Mrs. Nilson, Kanados par Hitleris tik dėka Stalino pa
moterų organizacijų atsto
lamento atstovė ir CCF na sirašyto pakto pradėjo ši
Ūkininkių draugijos pir užgniaužtom rankutėm, tai
ves.
rė. Prakalbų pradžioje kai barbarišką karą. Bet komu
mininkė. be ko kita. nurodė, ką nors ar kur noi’s ką skau
Akušerėmis Lietuvoje va tad nėščia sodiete moterim da. Kiekviena motina tuii
bėjo trumpai penki atskirų nistai da ir dabar pasakoja
dinasi moterys išlavintos pa igi šiol per mažai arba visai pažinti savo kūdikio verki
organizacijų kalbėtojai, ku nesusipratusiems darbinin
tarnavimui prie gimdymo tesirūpinama. Ji neturi at mą.
rie nuro’dinėjo valdžios pra kams, buk “imperialistinė
Lietuvoje yra įsteigti ne skiro kampo ir lovos kur Ar žinai ką daryti katei ar-;
eities padarytas klaidas ii Anglija ir Francuzija pra
tam tikri sveikatos punktą rimdyti. o ką kalbėti apie ba šuniui kūdikį įkandus? '
kapitalistų gautus milijoni dėjusios šį karą.”
Tai šlykščiausis melas,
fhealth unitsi. iš kurių tei eitus patogumus, reikiamą
nius pelnus, kuomet darbi
kiamas akušerių' patarnavi poilsi ir tt. Akušerės turėtų
Neduok kitiems nužudvti
ninkai neturėjo duonos ii kokį gali tik “penktos kolo
mas.
gvvuli.
bet
uždarvk
kur
nors
Į
bastėsi iš vienos provincijos nos” nariai pasakoti.
palaikyti kontaktą su motiKanados lietuviai turėjo
Taigi šitame suvažiavi tomis ir po gimdymo. Gim ir tėmyk ar pasiutęs. Ant j
Į kitą jieškodami darbo'
pakankamai
progų pažinti
me buvo kalbama ir apie dyvės turėtų būti registruo žaizdos reikia kuogreičiau- i
Provincijų valdonai negalė
tuos punktus. Buvo nurody simos. tikrinama jų sveika- šia dėtį šilto vandens, kad
davo rasti lėšų viešiems dar komunistus, kurie dangstosi
ta, kaip sunku sveikato. a prieš gimdymą ir po gim- kraujas lengviau teketų. Jei
bams, bet ištikus karui, val visokiais nekaltais vardais,
punktams veikti tarp tam Ivnto.
gu šuva pasiutęs, tai žaizdą
džia per ti umpą laiką sukė kaip tai. “Literatūros drau
gija,” “Kanados apsigyni
siu. religingų
kaimiečių
reikia išdeginti kai’štu gele
lė 700 milijonų dolerių.
Suvažiavime akušerės da žim. Noi’s tai baisiai skau
mo lyga,” “K. L. K. L. D.
Akušerių darbą kliudo Įsi
Delnų plojimui nebuvo
A.,” “Bangos” ir “Jaunimo”
gvvene visokie burtai be: pareiškė Įvairių pageidavi da. bet gali gyvastį išgelbė
galo.
mų.
Prašė
nustatyti
beturčio
chorai,
ir kitaip. Suminėtose
prietarai. Taip pat daug
ti. Tokiame atsitikime teleSužeistam Belgijos kareiviui, slaugė, parodo jam per
organizacijose daugelis na
kliūčių daro nevaržoma bo -ąvoką. Įrengti prie sveika- o-rafuok valstijo: sveikatos
Noi’s visų kalbėtojų kal
šautą jo šalruą. kuris išgelbėjo ji nuo mirties. Jis vie
rių yra priešingi komunis
bučių praktika, švaros ir ap os punktų gydymo skyrius, biurui.
bos buvo palydėtos didžiu
nas iš tų Belgijos kareivių, kuri išvežė i Londoną gy
Motinos turi žinoti kaip
tams, bet visai nepastebi,
švietimo stoka, gyventoj: -ui uosti kursus akušerių židelnų plojimu, bet kuomet
dyti.
gimdy- svarbu yra kūdiki tinkamai
kad jie velka komunistų ve
neturtas, blogas susisieki įioms papildyti,
. pradėjo kalbėti Mrs. Nilson.
žimėlį su visokiomis knygo
mas. maža akušerinė propa vėms Įvesti vienkartines pa- penėti. Viduriavimo prie
^ai ovacijoms nebuvo galo.
mis. laikraščiais ir brošiūro
ganda. gydytojų ir savival lipas. susirupint. kad ūkia: žastis vra netinkamas arba
REDAKCIJOS
ATSAKYMAI,
Nemažai
matėsi žmonių
urėtų
tinkamo
vandens,
pa

mis,
kurių tikslas yra demo
dybių nepakankamas dėme
užkrėstas valgis. Viduriavi
;---------------- ;
........................
verkiančių, nors kalbėtoja
ruošti
filmų
bei
plakatų
iš
sys akušerių darbui, menkamu susirgus, neduok valgyti
Mrs. A. Ryckis. —Jei bla- • to laiko ištisai šioje saly gy- ?avo kalbą tankiai pamar- ralizuoti darbininkų klasę,
akušerės medžiaginis apru literatūros apie akušerių per dvylika valandų. Tuo- kių daug privysta. išnaikinti veni. Turėsi da pristatyti gindavo gabiai vartojamu kad butų galima lengviau
pinimas. neturėjimas nauja iarbą ir reikšmę, kad iš ne- met duok pusiau maišyto jas labai sunku, nes jų vistu dokumentus,
parodančius humoru. Stačiai stebėtis rei pasižvejoti aukų, užlaiky
legalių
tėvų
gimę
naujagipieno
su
vandeniu.
Per
ke

gimiams kraitelių ir gimdy
būna pilna ir jokie purškalai kur pęr tą laiką gyvenai, kur kia. kuomet žmogus nespėja mui visokių vadukų, kurie
vėms medžiagos, nebuvimą; liai ir jų motinos butų ap- į ijas dienasjieduok stipraus nei tepalai negali visų jų pa dirbai ir tt. Tokiai? doku
vaikšto po stubas ir agituo
nusišluostyti ašaras, o čia
sveikatos punktų personale lipinamos akušerine pagal- maisto. Duok kiek nori at- siekti. Tokiam atsitikime mentais gali būti banko
ja prieš tikrąją darbininkų
lėšomis, vėsinto verdančio vandens namą reikia rūkyti sieros knygutė, užmokėtos bilos staiga jau juokiasi.
dažnesnių pasitarimų, nebu ba savivaldybių
organizaciją—CCF.
vimas prie Sveikatos punktų duoti akušerėms valdišką gerti. Nenorint šaukt gvdv- žvakėm. Bet neužtenka išru- už gazą ar elektrą, laiškų
Man teko girdėti daug
Taigi, lietuvi darbininke,
cimdvmo skvriu (2—3 lo butą. api upinti senatvėje ii toją. duok ligoniui šaukštu- kvti viena-kita kambarį; kon verta i ir panašus daly- gerų kalbėtojų, bet Mrs. jei esi sąžiningas darbo kla
•C
v
v”
— «
vų i. nebuvimas nemokamos igoje. apdrausti Ligonių pa ricinos (castor oil).
reikia išrūkyti visus kamba- kai. -Jeigu Immigracijos Bin Nilson muša visus. Jos kal sės naiys. mesk komunistų
,
. ,
akušerinės pagalbos visoms tąsoje. duoti vasaros poilsio : '
rius ir visus klazetus. Visus ■ ras pripažins, kad sakai tie- bos tema buvo karo klausi vadovaujamas organizaci
sanatorijose
ir
kurortuose.
'
^arYtl’ ^u®met au8B
gimdyvėms be išimties, ne
langų ir durų plyšius reikia są. jis duos “Certificate of mas. Hitlerį ji vadino tik jas ir stok prie CCF. Winni.
gelia,
buvimas priverstinų nauja sumažinti akušerių darbo
ino iu .barbaro ......
vardu, bet pegiečiai lietuviai gali būti
mokėti: Jeigu kūdikis dejuoja ir popiera apklijuoti, kad du- Registry.” Tuomet draugo
gimių mediciniškų apžiūrų pajamų mokesti,
jos neišeitų greitai laukan, buvimas šioje šalyje bu? Ie- 1V° PaVm. nesigailėjo kar- kitoms kolonijoms pavyzakušerėms vaiku priedus.suka galvutę nuo vieno šo- Ir kiekviename kambaryje galizuotas ir galėsi jau duoti
PjĮnrų ir tiems, kurie pa dis. Jie pirmieji suprato ko
Kad visos šios kliūtys pakelti akušerių atlyginimą, no į kitą ir neatima rankureikia
uždegti
mažiausia
po
aplikaciją
prašydamas
piliegelbėjo
išauginti Hitleriui munistų klastą, nes kada
trukdančios tinkamai rūpin skirti premijas už nuveiktus• čių nuo galvos, tai greičiauragus,
suminėdama
jų ir nešoko sulyg Ylos ir kom.
tis sodietės motinos ir jot darbus ir kt.
šia ausi gelia. Ausi skauda pusę svaro sieros, o jei kam- tybės popierų.
barvs didelis ir da su klaze- ' j Bernatavičiui. — Tam- vardus.
muzikos, tai tapo apšaukti
kūdikio sveikatingumo, bu
___________ paprastai po slogos arba po
tų pašalintos, būtina išleist: MOTERYS SLA SEIME, i liežuvėlio uždegimo Reikia tais, tai uždegti visą s\arą. gta sakai tiesą apie buvusią
Mrs. Nilson iš profesijos “hitlerininkais.” To paties
Įstatymą, griežtai sumažinu
apsižiūrėti, nes kūdikis gali Sieros žvakių galima gauti Smetonos valdžią ir Lietu yra mokytoja, bet prieš iš susilauks ir kitos kolonijos,
bobučių veiklą. Ypač svar
Kadangi i SLA 41-mą apkursti. Ausies gėlimą pa- geležų krautuvėse ir 10- vos klerikalizmą. Bet tams l inkimą i parlamentą ji bu kurios tik atsisakys šokti
bu suaktyvinti sanitaiin: eimą via suvažiavę gana lengvins sausas karštis, kaip centštoriuose. Angliškai jos ta klysti manydamas, kad vo bedarbių eilėse ir yra pagal komunistų muziką.
Kiekvieno darbininko ošvietima kaimo gvventoit daug netik moterų delega- tai bonka karšto vandens vadinasi: suiphur candles. dėl Smetonos valdžios ir Ro- pei gyvenusi daug vargo, to
Į
platų
bliudą
reikia
Įdėti
balsis
turi būti: “Šalin Hit
taipe. panaikinti ar suma žiu. bet ir vyrų delegatų, arba maišelis sausos Įkaitinmus katalikų klerikalizmo dėl jai yra žinomas darbo
plytos
gabalą
ir
ant
jos
pa

žinti atlyginimą už akušeri žmonų ir šiaip viešnių, tai tos druskos. Į ausį reikia iLietuva neteko savo nepri- žmogaus sunkus gyvenimas, lerio, Stalino ir Mussolinio
nę pagalbą, paskleisti lape ?asinaudojant ta proga chi- varvinti kelis lašelius šilto dėti sierą, o aplinkui pripil klausomybės. -Tuk Latvijoj Ji eina su Kanados socialis- bendras frontas! Tegyvuoja
lių apie nėščių moterų higie ;agietės SLA narės surengė ■ glycerino. Nekuomet neap ti vandens. Sierą uždegus, ir Estijoj nebuvo nei Smeto- tinę darbininkų organizaci demokratija po CCF vado
Žilvitis.
ną ir akušerių veikimą. įpa sems pietus ir rankdarbių leisk ausies gėlimą. Kaip tik visiems reikia išeiti iš namų nes, nei Romos katalikų ku- ja CCF. Su jos atstovais ji vybe !” .
ir
per
25
valandas
laikyti
na

reigoti gydytojas ir savival parodą.
> vaikas pasveiks, nuvesk pas
nigų. o betgi ir jos neteko eina i Kanados liaudį ir aiš- ‘‘Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta
mą
aklinai
uždarytą.
Tik
to

dybininkus, kad daugiau
savo
nepriklausomybės, taip kiną, ką darbo žmogus turi iv. Jonuį Kalva. Drama vienatr,“
Birželio 25 d., antradieni. •
gydytoją,
akte, parašyta garsaus angių rašti
kiu budu galėsite blakes iš kaip ir Lietuva.
patalkininkautų
akušerių
daryti, jei jis nori susilaukti ninko.
Vertėtų kiekvienam perbuvo pietus Boston Oystei ■ Ar žinai, kad karštis yra Ii- naikinti.
propagandai, sutaikyti aku House, o paroda, kuri atsi- i
Marei Ūselis. — Maikio .££tesmo n tojaus.
skaityti. •••••»••••»••••••••••■ 25c.
gos apsireiškimas?
šerių tarnybą ta prasme, dalė tą pačią dieną po pie-1
Jonui Andruliui—Kokiu tėvas labai dėkingas tamstai
N’urengk kūdiki ir pagulkad jos
butų etatinėmis tų, yra Momson viešbutyje i dyR lovoy
laivu
draugas Amerikon at už gražų laiškelį.
«al.
Sveikatos departamento tar
Ji
Pe\ tris d*eniasj vJi1; gAli, bet daug vandens ger- važiavai, surasti negalima,
J. Stankevičiui.—Ačiū už
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
nautojomis. padidinti aku esanti įdomi tucm. kad be ;
T
j vid*riai buna įuo. nes neatsimeni nei kokiu laišką ir pinigus.
-------------------------------------------------- i ■ ■ —----------------------------------šerių teises ir išplėsti darbe
į
amerikiečių rankdarbių, esą
bėk šaltus kompresus vardu Įvažiavai, nei kokią
Pritaikyta
Amerikos
lietuviams
Mokytis Kalbą
ribas, sudalyti sąlygas, kac pnsiųsta ir is Lietuvos gia- a‘t galvog įr
AIP TAPTI SUV1ENY I V
dieną laivas atėjo. Tokiam Kvalstijų
piliečiu
?
kiekviena akušerė turėtu
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuviu Kalbos Mokytojas prie
‘ kelių.
Galvai pradėjus skaudėti, atsitikime gauti pilietybės Aiškiai išguldyti pilietybės Įstaty
naujagimių kraitelių ir gim
MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF EDUCATION
mai su reikalingais kiaušiniais ir at
seimą Y1 a surask priežastį. Gal galvą popieras nėra lengva. Kad sakymais
lietuviu ir anglų kalbose.
dyvėms medžiagos atsargų .. I
KAINA
$1.00.
ir legaliai draugas Įvažiavai, Antra peržiūrėta ir pagerinta
kurią butų galima duoti ne- išrinktos 66 moterys delega- skauda nuo vidurių užkietė- vistiek inei n i į tą pačią ka laida.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Aven Boston, Mass.
Kaina
25c.
em.
■
jimo,
akių
įveržimo,
persiturtingiem<
gyventojam:
CtaoeocaoomeeooecMaaaiMMMMkaHMMMBeaaiaeeArvs^^/vJ
tegoriją, kaip ir nelegaliai
steigti piie Sveikatos punk TĖVO DIENA* “KELEI ’ valgymo ir tt. Dėk šaltus Įvažiavusieji. Bet kas šitaip
.noeaosoocoooeoooeeooeiaooooBiooaooooooooooeoocMjeoscsceM
kompresus ant kaktos ir už
tų gimdymo skyrius. Įvest:
Įvažiavo da prieš 1921 me
VIS” GERIAUSIA DO
pakalio kaklo. Duok Įkvėpti
nemokamą visoms gimdy
tus, Įstatymai leidžia tam
VANA.
komparo, mentholio. amonivėms akušerinę pagalbą ii
legalizuoti savo buvimą ir
-.. ►.„.Ai™, jos arba “smelling salts.” paskui tapti šios šalies pilie
nemokamus patai imus.

M. MICHFLSONIENĖ.

M L? - niJL

Dr. Birutienė? buvo nuro
(lytas reikalas ypatingą dė
me-Į kreipti i vaikų maitini
mą. nes dėl netinkamo mai
tinimo didelis procentas kū
dikių miršta.
Geriausias
maistas—motinos pienas.
I)r. Y. Kviklys kalbėjo
apie Sveikatos punktų aku
šerių teises ir pareigas. Bu
vo paminėta, kad šiuo metu
yra 241 sveikatos punktas.
162 punktuose akušerės jai
dirba. Visos sveikatos punk
tų akušerės per metus pri
ima S.648 naujagimius, c
per mėnesį—720. Iš viso gi
mimų Sveikatos punktų są
lygose (tik kaimuose) pei
metus yra 40.262. Akušerės
priima tik 17.5' visų nau
jagimių. Lietuvoje daugiau
šia gimimų balandžio mėne
sy— 7.cou naujagimių, ma
žiausia — rugsėjo—4.000.

- ?
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/
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Kaip vaikai, taip suaugę,
turi vengti galvos skaudėji- čiu. Norint legalizuotis, visų

' ‘1 mo vaistų Ypatingai jie pa- pirma reikia gauti iš arti
miausio Imigracijos Biuro
vojmgi vaikams.
Eugenija Matelis-Giardi-,
Kuomet vaikas nakčia ne- taip vadinamą “Certificate
of Registry.” Reikia pada
na iš Baltimorė? ta proga-ramus, bijosi, rėkia, tai reiryti dvi aplikacijos kopijas.
užsakė savo tėveliui "Kelei- kia geriaus prižiūrėt jo valReikia jas pas notarą paliu
vi” metams ir prisių-dama gį. Neduot jam valgyti eidyt. Reikia išpirkti už $10
prenumeratą rašo:
FLIS.
nant gulti.
money orderį vardu Com“Besvarstydama ’?i= bu
tų geriausia tėvui dovana RUBARBO KONSERVAS. missioner of Immigration
and Natūrai ization. Reikia
Tėvo Dienoje, aš nu oren3 puodukai supiaustyto pridėti prie tų aplikacijų
džiau užiašvti
*,
.tjam ‘Kc’eiv?
dvi savo fotografijas 2x2
sekantiems metam.-. Gauda rubarbo.
6 puodukai Į druožles su colių •didumo ir pasirašyti
’i<ra.
mas kiekviena svki
piaustyto ananaso (shreded ant jų. Viską reikia sudėti i
ti, tėvelis, be abejo
. ats
p. .i eapple).
konverią ir nusiųsti Immimins. kad lai mano < vane
4
puodukai
cukraus.
gracijos Biuran savo distriklė jam.
1 puodukas sukapotų va te. Gyvendamas Rockforde,
“M okytojaudama Balti- lakišku riešutu.
III., draugas turi adresuoti
molės Public mokyklose per
Sumaišius
rubarbą su savo peticiją taip: Burbau
seseris metus aš i įtikinau ananasu ir cuktum, virink of Immigr&tion and Naturakaip svarbu vra
ka> lėtai nemažiau kaip valan lization Service, New Pos\
dedasi plačiame na aulv. dą laiko. Kokias 5 minutas Office Building 1204. Chi
Taigi tegul ‘Keleivi/ nesą j. ries nuėmimą nuo ugnies cago, IU. Tuomet diaugas
pasaulio žinias ir mano tė sudėk riešutus. Karštą su busi pašauktas Immigracijos
veliui, Juozui Mateliui.
pilk i sterelizuotus stiklus ir Biuran su dviem liudinin
Piof. Mažylis pabrėžė rei
“Jūsų ištikima,
tuoj užpilk parafino ant vir kais, kurie gali prisiekti, i
kalą akušerėms pasitobulin
"Eugenija MatelisĮvažiavai Amerikon į
šaus. Tas padarys 5 viduti- kad
ti savo darbe. Įsigyti dauGiardina.” nius stiklus konservo.
prieš 1921 metus ir kad nuo į

™TėX “venk.

Si

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Kn vsja papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslą,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
.11 PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

BI.UE RIBBON
MALTAS supa
kuotas pilni :: svarai ii kiekvienas
ancas visada vienodos aukštos rū
šies. Protinga ekonomija, perkant
malta, visada prašyti gero, seno
Blue Ribhon Malto.

Copyriffht

DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

I&40. Pabst Breumcr ('ompany, Alihraukcc

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

BLUE RIBBON
MALT
Amenuu Biggpvt Se//er

Kiekvienas tnrė-tų papooftti aava knygyną minėta knyga,
Kiekvienas nusipirkęs tą knysą pasidiiaajt*.
pasidiiaa
Pinipis geriausia
siųst “Money Orderiu." Popierinius galima siusti tiesiog papras
tame konverte. Ik t reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui3 centuc markę.
|

“KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.

253 BR0ADWAY
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No. 26. Birželio 26 d., 1<M0 m.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Septintas Poslapio.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

i MINĖJO

Vokiečiai Keliasi Per Upę Laivais

STEIGIAMOJO SEIMO 20 ME
TŲ SUKAKTĮ.
.

(Nuo mu>ų korespondentų ir ii Lietssoe Laikraliių.)

Šių metų gegužės 15 die sikurusios valstybės tolimesną sukako 20 metų nuo Stei ,nį likimą. .Minėjime gausiai
giamojo Seimo atidaiymo. dalyvavo kvies.u svečių ir
Kaip Išrodė Aviaci
Sauliams Įsakyta
Apie tą sukaktį plačiai rašė gauta eilė sveikinimų.
Lietuvos spauda ir Kaune
Kovot Su Girtuok jos Diena Panevėžy.'
buvo suruoštas iškilmingas
PERKŪNAS UŽMUŠĖ
liavimu.
Pirmoji šjmet aviacijos
Steigiamojo Seimo paminė-! MERGINĄ IR SUDEGI
—------»
> diena jvyko Panevėžyje. Pa-*
NO GYVULIUS.
jimas. į kuri atvyko du bu- į
šaulių sąjungos vadas ko- ! nevėžiečiams tai buvo tikrai i
vę respublikos prezidentai i Užuleknis, Debeikių vais.
vai su girtavimu stiprinti; nepaprasta diena. Į didžiulį į
—Dr. K. Grinius ir Al. Stul- j
Gegužės 15 d. pavakaiy per
paskelbę įsakymą Šaulių aerodromą buvo susirinkę
ginskas, visa eilė buv. minis kūnas trenkė i ūkininko Sli
sąjungai, kuriame pažymė- apje pusė viso Panevėžio
trų, kai kurie dabartinės vy žio tvarią: mirtinai nutren
ta:
.
...
. gyventojų ir dar daugybė
riausybės nariai, daug se^ų kė Šližytę ir padegė tvartus.
Nelaisvės laikais lietuvių plačių apylinkių ir iš tolivalstybininkų,
Įvairiausių Sudegė 11 raguočių 5 ark
tautos priešai, siekdami nu- mesnių vietų atvykusių ukiprofesijų visuomenės veikė liai ir kelios kiaulėm Tai
slopinti tautos dvasią, be ninku. Viso aviacijos dienojų ir kt. Steigiamajame Sei skaudi nelaimė.
kitų žiaurių naikinimo prie-! je dalyvavo apie 12,000
me buvo 112 narių, minėji
monių, steigė Lietuvos že- žmonių, daugiau negu renme atsilankė—48. Iškilmin BAIGIAMAS TRAKU
mėje karčiamas, kad alko- gėjai tikėjosi susilaukti. Tur
gą posėdį atidarė minėjimui
GELEŽINKELIS.
holis nuodytų lietuvius ir but. retai kuomet Panevėrengti komiteto pirminin
pagreitintų jų išsigimimą žys matė tiek žmonių, susiIš Trakų sustojimo vietos
kas A. Tumėnas. Vadovauti
ir išnykimą.
rinkusių i vieną vietą.
buvo pakviesti buv. Steigia i Naujuosius Trakus .jau bai
maPemuXblJa PpSk"le
B Kau"» bu™ ate“
mojo Seimo prezidiumo na giamas tiesti geležinkelis.
riai A. Stulginskas. Dr. Numatoma, kad geležinke
Laisvas " ir neprikteomaš i
sPort“« Lieluvos Aero
Staugaitis ir P. Radzevičius. lis pradės veikti birželio pa
gyvenimas munVs uždeda da i
Vokiečiu armija vežasi su savim daugybę laivu, kuriais jie greitai persikelia per upes,
Ta
proga buv. Steig. Seimo baigoje. Geležinkelis bus
kuomet nėra laiko tiltų pastatyt, šis vaizdelis parodo nacių kareivius kelianties per upę
pirmininkas
A. Stulginskas nutiestas iki pat Trakų eže
Olandijoje.
pasakė kalbą. Jis apgailes ro, kur numatoma suorgani
džiausiąs musų uždavinys; f,^a‘ ^‘Kregždė ”d“Kartavo. kad ne visi Steigiamo- zuoti susisiekimą motorlai—ugdyti karine dvasią, t.y.! r
e-„
Seimo nariai sulaukė šios į viais. Taip pat baigiamas
Kaip Vyksta Pane-' Lietuvos ūkininkų S7ooo^tUrtU kapitalu apje jo
w
BŪKLĖ
ŠJMET
SUNKI.
eiO
OOO
litų.
Stambesnių
<
kilmingos
valandos. Jisltvarkyti vieškelis tarp (iiedstipnnti tautos, atspaiumą,. ,
,, • “TVTptp»ra«; ”
vėžio Cukraus Fab Lietuva, karo metu par ankr otų nebuvo.
siekiant aukščiausio tikslo. •m™ lr ^eteoiasį paprašė minėjimo dalyvius raičiu ir Pabrad
kad Lietuva išliktų laisva iri .. P.ienos Programa buvo įduodama žemės ūkio pro
riko
Statyba.
nepriklausoma. Tautos liki-'
Nepaprastai
duktus aukštesnėmis kaino PAPIOVĖ 72,000 RAGUO- ats^ima .. mirusius' pa DARYS LIETUVOJE DVI
gili IR i čižam PAIIKA Serbtl- Kalbėdamas, pazymas sprendžiamas ne tik ko-! Panevpiečius sudomino la
Trys kilometrai nuo Pa mis. dar aukštesnėmis kai- C1Ų IR 1,512,000 PAUKŠ- mėj-o Rai kuriuos SVarbesRAČIUS.
vos lauke, bet ir vidujinia- i kuna?.£ Steikunas sklandy nevėžio, Pūkių kaimo gale, nomis turi pirktis reikalinC
nius
musų
istorinės
praei-j
Vilniaus
bendrovė “Aleme gyvenime. Tik sveika, į“™ Eata nuplanuąvęs is netoli nuo Nevėžio, d vesta SU pramonės dh-binių'ir praPer pereitus metus Lietu- ties momentus iki nepri-' (aias” nutarė gaminti savo
mones žaliavos, eheianeiaryžtinga, šviesi ir pasitikinti jj*.
aj mu.?,’
iv*" a..
vos bendrovė “Maistas” su- klausomos valstybės Įkuri-į Hirhtnvėj dviračius, kurie
sav
buvo importuojami iš
Įima
ateitimi
me
iznvio oanešiai smigdami bom- ^<rna.
.
, . .
galima nesunkiai parduoti.
.
„
priešu
1 parei- mėsos
Maistas
"
’
j barduoja taikinį ir tt. Tw; zai zmonių.
tikėdamiesi žemės ūkio produktų
PAGARSINIMAI
v
..
Peuesa?ują
silpnina ir žudo musų sveisilpnma
gauti darbo bei uždarbio, o kalavimui ianėiama^ didolč Vokietijai ir Rusijai. Da lt auksu pagristą valiutą,
isteif
katą. turtą ir dvasia. Girta- lomiausia piogiamos aans .
nusimena
ir mal- kalavimui jaučiama didelė 5;
‘KELEIVY’
Sovietai nupirko Lie- gė pirmąją aukštąją mokyk- Į
vimlc ariama -n dn ir vnrln *>UVo Šokimas SU paraSlUtll.
g
nusimena 11 nidl Vilniaus miesto Įtaka, ypač šįmet
’
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
vimab gnauna, <uao u žudo: . , nan»vs*i»ti« labnnac dauja duoti darbo nors kešeimas, didina žmonių skur-! S°k° pąnevezietis lakūnas
dien
neg nebeturi rytinei Lietuvos daliai. Kli- tuvoje kiaulių už 9,000.000 lą —’ Lietuvos universitetą.! GREIT, reikia priduoti garsinimą
litų. Tas parodo, kad maisto Didelių laimėjimų Seimas administracijon nevėliau PANEDE*
da
rJarina liroc
eiirmina i Y. Saulius
auk- pinigų
• • grįžimui
... . namo. Daug
„ - matinė^
žemės ukiui
dą, platina
ligas, silpnina
Toiš
. 800 metiu
„‘i,-™*
m<*imes salvffos
sąpgos žemes
ukiui Sovietams trūksta. Kolcho- pasiekė ir užsienių politiko-’
LlO VAKARO. Siunčiant per pa5tauta ir stabdo jos kultūrine - ^um°s. Tai buvo jo
pi
labai™a:val
«o
*
skurdo
pradenki
buvo
nepalankios,
šalta
zie
:
tą, reikia pasiųst !š anksto, kad pa
argo ir sKureto braunu
•,
zai nepagamina kiek reikia, je. Seimo metu Lietuva pri-, siektų mus ne vėliau kaip panedėnažšno-a
‘
V sekimas, tačiau labai
pro greitai kylančius marus, “a
daug vatsmepažangą.
Vėliau gauti
garsinimai J tos
--------------pažinta nepriklausoma vai-i ly.
savaitės numeri
nespėjama pataljaunesniuosius
Šauliai, kaip rinktiniai žiai pavyko. Nemaža jaut tarvtum. liudininkai bylos dzj«>
stybe
ir
priimta
lygiateisiu,
KASMET REIKIA PO
pint.
tautos sūnus, laisvu noru pa resnių žmonių pergyveno kurios laimėjimas butu aš- sij"?usį Nukentėjo ir bičių
nariu
į
Tautų
Sąjungą^
1,000
AMATNINKU.
Norint,
kad
garsinimas nesuslsiėmę vykdyti didžius tau nejaukų momentą, kai atsi tuntasis pasaulio stebuklas, ^is. Pašarams praeitais mętrukdytų.
sykiu
su
pagarsinimu
______________
Seimo atliktieji darbai, reikia siusti ir mokesti.
Lietuvai kasmet ______
reikalinTrečiojo cukraus fabriko tals neuzderejus, dobiliB u
tos saugumo uždavinius, tu radusi iš publikos savanorė
II
su pa projektą paruošė inž. Fun- slen9 teko pavaduoti kon- ga bent 1,000 naujų kvalifi- veikimo sąlygos ir jo reikšDRAUGIJOMS
rengiant
pikniką |
lašintu šoko
ir tasiš lėktuvo
neissisrete
ri būti dvasiniai stiprus, to panelė
ar kitoki parengimą, trumpą praneįasiutu ir tas... neišsiskėtė...
neissisKete... Į J
JoiRnc ,-vV<in centruotiems pašarams, bet kuotu amatninku. Amatų mė buvo nusviesti kolekty- Šimą
dėl be kitų svarbių pareigų rašiutu
patalpinam už $1.00. Už didės
kurią nius garsinimus skaitoma nuo colioJ
t r
t
ir ių dėl vėlyvo pavasario ne mokyklos kasmet išleidžia vmeje paskaitoje.
turi kovoti ir su musų tautos Tačiau vis dėlto jokios tra-i , ’ ,
neįvyko...
;boS>’> v-mitala 4idm-o-“Mai" visiems ūkininkams užteko. apie 400 mokinių, tačiau p kaitė* Dr. K. Grinius, adv.
Už paj'leškojimus darbininkų, par
dvasios sieninio iu — girta- gedijos
Nemaža
panevėžiečiu
gai b,os., ?aPltal{l su«ai• Ąal- Pieno gamyba daugumoj j apie 50 nuoš. jų nedirba sa- Z. Toliušis ir Dr. P. Karve davimus ir kitokius smulkius prane
vimu.
šimus, kaina 2c. už žodį.
Stambesvo pirmąjį “oro krikštą.”' Į1.0;, .^enocentro, “Lietu- rajonų sumažėjo. Kiaulių Į vo pasiruoštoje srityje. Ma lis. Dr. K. Grinius nupasa nėm
raidėm antgalvis—15c. extra.
Kovoje su girtavimu šau Norinčių paskraidyti ir paa ^auI?P m.ies^°
J- ukis maždaug tame pačia- j noma. kad naujas Amato- kojo, kokiose sąlygose teko
“Keleivio”
prenumeratoriams už
liai turi vykdyti šiuos užda žvelgti į šią ašarų pakalnę iš i'
kapitalai,
pajieškojimus gimlnitj ir draugų, kai
Steig.
Seimui
veikti
iikurti
me
lygyje,
kaip
praeitais
verslo
įstatymas
prisidės
vinius:
po debesų atsirado tiek
Fabnko dydis
buriąs
kraštą: adv. Toliušis—kaip na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško(1) Rengti paskaitas blai
! maždaug toks pat. kaip Ma- metais. su nežymia plėtimo- amatninkų klausima sunor- kilo Lietuvos nepriklauso jimo kaina 50c.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
i tendencija. Dėl šalčių iš- muoti.
vinimo klausimais ir kviesti
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
mybės
mintis
ir
kokia
forma
musų visuomenę susilaikyti
kainos.
MENO PARODA VIL ją sukristalizavo Steig. Sei -KELEIVIS.” 253 BROADVVAY,
nuo alkoholio vartojimo, o
mas. Karvelis iškėlė tuos
NIUJE.
SO. BOSTON, MASS.
patys šauliai turi būti blai
numais
:
kilpomis
ir
kt.
t
J
e
.
išgedusių
žiemkenčių
!
Birželio
mėnesį
Vilniuje
Pundus,
kurie
nulėmė
su
vumo pavyzdžiu.
priedais. Lakūnas J. Dovy- pra<įetl . balandžio
" T‘iZ^Sni P ot.aL kgedusių j ijUVO įrengta “didžioji meno
(2) Papildyti šaulių dali
—»
nių bibliotekas blaivinimo
«
t
reikalams skirtomis knygo
>
t
mis.
t
AR ROMOS
t
(3) Neruošti vaišių ir ki
t
t
tų pobūvių su svaiginamai ninku, kurie taip pat kilo į žymesnių kliūčių ir pilnu ”autose srityse. Pramonės i
t
.
veikimas vieningo vaizdo j ŽODYNĖLIS
<
siais gėrimais; kovoti su padanges.
y>'a
t
Aviacijos
dieną
surengė
,•
it
neduoda.
Geriausiai
dirbo
’
lietuviškai
angliškas
ir
girtavimo papročiais per
«
LAK
Panevėžio
skyrius,
kuį
e
?
malūnai.
Maždaug
normaangliškai - lietuviškas, tdpa
t
vestuves, krikštynas, vardi
t
liai buvo dirbama saldainiu, ’ 1Skišenyje.
’°°° žodžir
L?bai .p^us turėt
t
Gražiai apdarytas dirbtine
nes ir kitas šventes. Šaulių ris yra pats veikliausias iš ^a
t
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir
visų
LAK
skyrių.
Tarėdaaliejaus,
popieriaus,
faneros
♦
šeimoms reikia kurti naujus
t
sreresnio
kišeninio
žodynėlio
lietuvių
.utn b'avalinės pramonėj. Ma- kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”
♦
blaivius iškilmių papročius. mas vos apie 60 nanų ir |sit
t
PARAŠĖ KUN. VALADKA
steigęs tik 1938 metais, tas
• «tatvbo^ medžiaga" žiau buvo dil’bama odų ir Kaina ................................ ;.......... $1.00
•
(4) Nesteigti šaulių na kylius jau išleido keliatą
t
bmin k,/ kailiu, konservu, muilo, me- INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
t
muose kliubų su svaigina civilių lakūnų, vėl keliatas Vlso-^lezinkell° hni^ bu’ ^i.
miknai
SKYRIUS I. Aiš kinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli atėjo
»
talo ir medžio pramonėj. Puiki naudinga knyga, aprašyta
Kristus. Pajroniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
maisiais gėrimais.
kataliku bažnyčios siautimas ir pra
♦tt i
jau baigiama- mokvti. o dar sia1??s J*"11™?- iš W
Ni
Naujų pramonės Įmanių iki džia
nuskriaustoms minioms.
reformos".
Su
daugeliu
puikių
(5) šaulių daliniams kvie daugiau ju rengia’ ateičiai.
,'.r !lvi slauloJ?- tJ ge
į
.............. $1.00
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
t
Dabartiniu metu prie sta gegužės mėnesio Įsisteigė 8 paveiksiu.' 21 s »usi
sti talkon sąmoningus ūki Šįmet skyriaus pastangomis
(3)-Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
t
♦
ninkus ir darbininkus kovai j vra
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
teoretiniai tybos dil ba al>ie 600 <larbi♦
surengti
t
su vartojimu naminės degti-jįaviacijos kursai, kuriuos ’ nink%.^z?noh.Xk,i, ™ k.T
«
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
t
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
nės. Kur veiklus šauliai, to lanko 90 asmenų. Paskaitas
t
‘00„da ","ku-Atlygi,s ku‘ PAŽANGIEJI AMERIKOS
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
»
je apylinkėje degtindarių ir skaito aviacijos karininkai. n.^
t
.skcc a
..
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
•
naminės degtinės vartotojų Be tO, tas
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
s'kyrius
aa 1 65 et.
į
LIETUVIAI!
tac en
viliu? padėjo ^™—
.
į
sunkesniu
neturi būti.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
«
«
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
(6) Ruošiamuose šaulių mam 'avo anįalui;’kuri nu. j darbų mokama iki 1 lito va- LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENE NORI ŠVIES
t

piežius
Kristaus
Vietininkas?

cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė.

TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

maistais gėrimais.

Blaivus ^‘‘^ir „ė^iaK , Tec-h?ik‘nį,^1?on?,?vS;

vakarai mažiau pelno duo- , p.;,, ^i.™ , usti sklandv- f'aro į technikai n statybos
da. bet blaivybės idėja J?a
darbų vedėjas inž. Manobrangesne uz ntolamų va-statomas sklandytuvas, imaitIS>
karų tariamaų pelną.
•
?lato amatų mokyklos
(i) Visų
Pareiga moj<jnja|
Skyrius plačiai APLEISTI DVARAI PA
visur ir savo tiesioginese pa- Ugdo gausius aviomodelistų VEDAMI APYLINKĖS
ŪKININKAMS.
reigose ir sav^o darbo tarny-1 kadms, kurių daugumą subose griežtai kovoti del blai- daro gįmnazįjų, amatų moŽemės tvarkymo pareigū
vybes idėjos; nusikaltu- fcyįių įr pradžios mokvklu nai, kurie prižiūri, kad ūki
siems del girtavimo neteikti rn,Akiniai.
ninkai įsėtų visus laukus,
jokių lengvatų; neblaivius
Panevėžio LAK skvriaus surado, kad Vilniaus krašte
šaulius bausti visu griežtu parengti lakūnai yra pirmu- kai kurie dvarininkai to Įsamu.
tiniai musų provincijoje iš-i kymo nevykdė, paliko dimokyti skraidyti lakūnai, i dėsnius plotus dykų laukų.
SKUS VILNAS Iš SENU Dabar Panevėžio LAK skv- Dabar šie laukai perleidžia. KAILIŲ.
rius yra gavęs iš centro vie- mi šią vasarą eksploatuoti
Odų fabrikas Vilniuje nu- ną lėktuvą, kuriuo panevė- apylinkės ūkininkams. Kad
tarė įrengti skyrių, kur iš se- žiečiai lakūnai trenimojasi,; dar butų spėjama apsėti,
nų kailių bus skutamos vii- o norintieji niokosi skraidy-, tiems ūkininkams ateinama
nos.
ti.
“L. Ž.” su įvairia pagalba.

A

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTl’RA.

Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Pievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamsinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai. veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas. įdomus
ir naudingas.
Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JJ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
dovanų.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litu: Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų S2.
Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA"

ŠIAULIAI, Tilioa gak. 153, Lithuania.

R. D. 2, DALTON. I’A.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO9 KNYGYNE

J
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Aštuntas Puslapiu.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Policija ruošiasi areštams.

VALYS MASS. VALS
TIJOS WPA.

No. 26. Birželio 26 d., 1940 m.

Jakubonis Dorchestery
sulaikytas.

Namas Parsiduoda
i
2 šeimynų, i* kambarių medinis na
mas su visais patogumais
2 karų
gatadzius. :»120 pėdų žemės, daržas
.-u vaisingais medžiais, netoli Matta.pan_____
_.......mokyklos ir
Sųuare. arti ,prie

Policijos superintendenas įsakė visiems policmaDavid S. Jakubonis, 30
Į nams apsiginkluoti “riaušių_____
______
metu _______
amžiaus,r ...
nepeisenai
; buožėmis” ir privežti į poli- i įaleistas iš valstijos kalėjikN>
cijos nuovadas sulankstomų mo. vakar vėl buvo sulaiky- 25a Broadway, South Boston,
Mirė jauna lietuvaitė.
lovų. yisiems policijos au-’tas ir pastatytas po $5,000 VAIKAMS NUPIGINO
tomobiliams
įsakyta turėti kaucija Dorchesterio teis
VAŽIAVIMĄ.
Birželio 19 nuo sunkios po 3 “riaušių buožes.
”
me. Jį kaltina už pabėgimą
opeiacijos mirė
Marytė
Jaunuoliai nuo 5 iki 14 metų
Polici ja buvo šitaip aprū
Usevičiutė. apie 20 metų pinta tik 191S metais, kuo nuo teismo iš Bangor, Ale. amžiaus galės važiuoti už 5c.
šaunuolė. Velionė gyveno met buvo daromi dideli ko-, Ten jis buvo įpainiotas už ant Boston Elevated Railuay
-u savo tėveliais E. Bridge- munistų areštai. Nuo to lak ginkluotą apiplėšimą $3.750 pradedant su ketvergu. birželio
birželio 14 d.
\vatery, kurie turi gražią
ko “riaušių buožės” buvot
Bangore apiplėšė Yiners 20 iki ketvergo, rugsėjo 12 d.,
ūkę ir plačiai žinomi musų sudėtos į arsenalą ir polic
Shoe Co. kasininku ir trys išskiriant skuboto laiko nuo 7
apielinkėje kaip rimtus lie manai jų nesinešiojo.
žmonės dėl to buvo policijos iki 9 ryto ir nuo 4:30 iki 6:30
tuviai ir pavyzdingi žmonės.
Įsakydamas policijai iš sulaikyti. Du tebėra Bango- i vaka.ro
va,Kj!ro,- kuomet
Kuomei karai
Kaia būna per
Alante draugavo su Petru
naujo tomis buožėmis apsi- ro kalėjime. Be Jakubonio, ^kl;vtl važiuojančiu j darai ir iš
Biržiniu iš Montellos ir iau
darbo
rengėsi prie vestuvių, bet ginkluoti, superintendentas: policija jieško da vieno. Jašventadieniais ir nedėliomis
netikėta Marytės mirtis jau paaiškino. kad šiuo laiku i kubonis, kaip policija nurobut pasiiuošus viso- do, sėdėjo 6 metus su vii- per vls* vasarą tas 5c. teras
nuolių gražias svajones pa reikia
kiems netikėtumams.
sum valstijos kalėjime už! ',aik»ms bus Patinas visą
kirto.
i dieną.
įsilaužimus ir vagystes.
Bii želio 23, Marytės kū
i Po šiuo patvarkymu, vaikai
Prapuolė Navickutis.
nas buvo palydėtas i Kalva
iki 14 m. galės važinėti kaip ir
rijos kapus Brocktone. Lai Povilas Navickutis, 15 me
kiti pasažieriai. kurie mokės |h>
CASPER’S BEAUTY
dotuvėse
dalyvavo labai tų amžiaus, kurs gyveno pas
10c už fėrą. Vaikams specialių
SALON
daug lietuvių ir didelis skai tėvus ant 142 Bowen st., So. j
tikietu nereikės.
čius jaunuoliu. Laidotuvių Boitcne. nedėlios rytą anks-Į
apeigas pildė Zaleckas iš ti išvažiavo
dviračiu į į
4. J. NAMAKSY
So. Bostono.
Stoughtoną pas gimines. Pa- i
«
»
Kcal Estate & Insurance }
Velionės Marytės tėveliai nedėlio vakare, tėvams jieš«
i «•
Zigmas ir Julijona Usevi- kant paaiškėjo, kad vaikas
414 W. BROADM’AY.
«
SOUTH BOSTON. MASS.
čiai. brolis Alfonas ir mvli- Stoughtono nepasiekė ir pas
•i Office
Tel. So. Boston 0948
mas jos draugas Petras Ber- gimines ir draugus visai nei RES. 2,1 CHESTNUT AVĖ,
<
žinis prašė pareikšti visiems apsilankė. Povilas yra 5 pėJamaica, Plain. Mass.
«
Res.
Tel. Arnold 1028
kurie paruošė velionės kapą dų^ 5 colių aukščio, sveria
i
gėlėmis, dalvvavo šermeny- 1-5 svarus, tamsiai indus
LITHU ANIAN
ir laidotuvėse, pareikšti plaukus ir akis. apsivilkęs!
FURNITURE CO.
šviesiai rudu džiaketu ir pil-J
jų nuoširdų ačiū.
APDRAUSTI
kom kelinėm.

Valstijos \YPA administ
ratorius Penis W. Delaney
šį panedėlį pranešė spau
dai. kati iki panedėlio liepos
1 dienos bus apvalyta WPA.
Visi darbininkai, kurie dir
ba prie \YPA darbų turės
sudėti po prisieka liudymus
kad iie neturi jokių bendrų
reikalų su naciais ir komu
nistais. Bile vienas, kuris to
ki liudvma padai vs neteisingai.
bus
baudžiamas
dviem metais kalėjimo arba
S2.000 pinigine bausme, ar
ba abudu kartu.
Federalės pašaipos pa
skirstymai 1941 metų aktu
draudžia naudot pinigus
mokėjimui algų (1 > nepilie
čiams Suv. Valstijų, arba
tokiems,
kurie priešingi
S. V.: < 21 jokiam asmeniui,
kuris nori nuverst spėka Su
vienytų Valstijų valdžią,
arba kurie yra nariais orga
nizacijų. kurios skelbia S. Y.
valdžią nuverst: (3) bile
asmeniui ateiviui ar komu-1
nistut. arba bile nacių bundo organizacijos nariui.
Už šūkį “hurray for nazis’
Netik aktvvus nacių 11 užsimokėjo $10 pabaudos. Lietuvių radio programos.
komunistų partiios nariai
Alichael Green is Roxbu-’ Birželio 29 programa per
bus prašalinti iš \YPA dar
bų. bet ir tie. kurie nacių ar į l io. teismas nubaudė užsi- sloti WORL 920 k. nuo
ba komunistų veikimui pri-'Įmokėti $10 užsukavirną Bo- S:3(j ryto: (1) žinios: (2)
______
i stono sode “hurray for na- muzįka ..
įr dainos.
taria.
Birželio 30.
nedėlioję,
Nėra abejonės, kad tas I ZiS‘ . Green as yra miesto
ir
daug'
c
^.
r
^tninkas,
jis
dirbo
pne
programa
per
stotį
WORL
“valymas” palies
nuo 9:30 lyto: (1) Jaun.
nekaltų žmonių ypatingai t Longino
Buinio Cavaliers
kur
i
važiuot
p
ateiviu. Yra tikru žinių.
ork.
iš
So.
Bostono: (2)
vienas So. Bostono komuni-:
GREYBODND
LENKTYNES
Jaunuolių
Grupė
iš Lawrenstas įskundė Bostono majo
I REVERE
ce'o vadovaujant
Anelei
ro ofise vieną asmenį, kuris
Lėras IOc. per Ma\erick
Markevičiūtei:
(3)
fleitisapraše “Laisvėje” nepalan-Į
tas
Frank
Comparone
kiai apie Tobiną.
“EL” Lavvrence'o; (4) dainininiš
kas Alfonsas Tatarunas iš
Klebonijos skiepe užkasti
La\vrence’o; (5) pianistas
merginos kaulai.
; Edmundas Bulota iš LawPo viena klebonija Cam
1 rence'o.
St. Minkus.
bridge'uje pereitą sąvaitę
buvo iškasti jaunos mergi
DIDELIS PIKNIKAS
nos kaulai. Ten pat buvo pa
5 imlu jubiliejinės sukaktuvės atidarvm., Keistučio Svetainės.
slėpti ir tūlo vyriškio kaulai.
OAKLAND GROVE,
DEDHAME, MASS.
Tas liekanas darbininkai
rado kasdami klebonijos
Rengia kartu su St. Bariaus Postu American Lcgion Benu.
skiepe duobe aliejaus tan
L1EPOS-JULY 4.
KEISTUČIO PARKE
iai įstatyt. Aliesto daktaras
Bus puiki programa—"SOFT BAl.l. GAME" tarp Boston Beer
Kelieher tuos kaulus išegzair Keistučio teams. Bus Beno koncertas. ŠOKIAMS gros 12 asme
minavo ir nustatė, kad vy
nų orchestra. Bus ir kitokių pamarginamų.
Pikniko pelnas skiriamas dėl nuvežimo Beno Į Salisbury, j
riškis galėjo but 35 metų.
American Lcgion State Convention. atstovaut lietuviu vardą. Visus
Alergines amžiaus jis nepa
lietuvius prašome paremt Keistučio Draugiją ir Lietuvių Beną.
Visi į Pikniką 1 Li< pos į Keistučio Parką. Dedhame.
sakė, tik pareiškė, kad ji bu
Bl SAI IŠEIS iš So. Bostono nuo Lietuviu E street svetainės ir
vusi iauna mergina ar mote
nuo Posto namo. C street, kaip 12 vai. ir kaip 1 po pietų.
ris. Kaulai buvę užkasti jau
KVIEČIA RENGĖJAI.
senai.

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURAI.Ę SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plauku padarome
PERMANENT WAVE su speciališku tam aliejum. Darbą garantuojam.
83* L Street
SOUTH BOSTON.
Tel. 1G45

Nash is biggcr and better built—the
cnly car with the thrilling smoothness
of that Arrov.-Flight Ride ... the Convertible Bed ... the terrific pick-up of
a Manifoid-Scaled enginc (yes—a class
tvinner in the 1940 Gilmore-Yosemite
Rua with 23.76 asiles per galio.-.'.

The extra value Nash gives you in
fincr engineering . . . in 300 pounda
morc weight than the small cars (for
extra comfort and safety)—meana
higher resale value years from now.

Perk raustom
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinam*.
326 BROADNVAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

J Tel
j

28624

DrJoseph A .Gaidis;

Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6.
tuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
n usitarua
AKU DAKTARAS
♦! Isiaivu defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą Išeg
4»a,muoju ir priskiriu akiniu*

!

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 3-8
Nedėlionti* ir Aventadiealaia
nno 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman *L arti Central ekv.
CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

114 Summer Street.

4

LAMRENt'E. MASS

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET.
LAMKENCE. MASS.

AJI. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius
Ablenai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 355 E Street.
SOUTH BOSTONE.

Tel. KUt 7119

Paulina LnzeckasHJ.
LIETUVE GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.

31 RICHFIELD ROAD.
ARLINGTON. MASS.
Tel. ARL 4926

400 BROADWAY

Cambridge, Mass.

Vienoda Šiluma
Jūsų Namuose

Tel. Univaraity 94M

Dr. Susan
Glodienes-Curry

Ar reikalinga jums vargintis
per ilgus žiemos šalčius su angli
mis ir kęst nesmagumus pavasa
rio ir rudens drėgnose dienose?
Paklausykit kaip lengva to iš
vengti.
$139—įdėsim į jūsų Boilerį ga
rantuotą OiL BUKNĖRJ su Tan
ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa
spaust guziką. Galite gaut ant <
metų išmokėjimo ir nereikės pra
dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio.
Nelaukit rudens, tada indėjinias
bus brangesnis. Klauskite dabar.
Jūsų lietuvis Flumberis ir Gas
fitteris,
CHARLES J. KAY
(KUČINSKAS)
322 Dorchester Street

LIETUVA DENTISTt
VALANDOS: 8-6 ir 7-8.
678 Massachusetts AveM
(PRIE CENTRAL SKVĖRO)
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
I.igų, taipgi Kraujo ir Gdoa

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną,
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
ISO HUNTINGTON AVĖ.,
BOSTON, MASS.
Tri. Comm«nwealth 4*70.

SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU 0316

Telephona

SOUth
8

Dr. John Repshis
(REPAYS)

Gyv. 31132

OPTOMETRISTAS

Tel. TRObridge 6830

BAY YIEW
DR. G. L. KILLORY
SCOLLAY SQUARE, Room 28
Telef. Lafayette 2371
MOTOR SERVICE 60BOSTON.
prha Somerset 2044-J

Sueik fu Linksma, įvairiu
Publika Naujos Anglijos
Pirmam Lenktynių Suėjima!

Boston

Lenktynės Kasdien

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

1058

Prasideda 2:15

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Rrekais.

Nauii l’nett Pradėjimo Vartai

Grandstanl. .',0c. 4 liibhouse. sl.oo
Taksai Įkaityta.
Daily Double Langai užsidaro P. M.

SUFFOLKDOWNS

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Tel. S0U 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Taisymo ir demonstravimo rietą:

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

I HAMUN STREET
Kamp. East Eighth St.,

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Lowest Price Ever!

O.k._lets Talk Price!
It you’re buying that way this ytar—
let's forget the fun you find in a Nash
and just ccmpare it dollar for dollar
with cars in its class.

PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Dorchesteriui šįmet suka
ko 310 metų nuo jo įkūri
mo.

6

for a full
cu. ft, 1949

Come in—drive a 1940 Nash today—
the biggest ncw car value in town!

KASK
fi/G 6 MSSfNGER

S E DAN

See how rnuch guality your money

Dti/YfRED H«£

£897

Wa vrent you to drive it! Your Nath deaJer ho»
one reedy, vvith the enįine runninį. Got in and įo/

SEK YOUR NKARKST NASH DKALKR

FIRESTONE TAYER1US ir TŪBAS parduodam už cash ar mokant dalimis.
TJ/SfllfF

VISOKIUS KARUS IR TROKUS.
Kiekvienam darbui yra
gerai patyrę mechanikai.
Darbą gvarantuojam.

GASOLINO, prisipiikit pas mus. Patėmysit kad jūsų karas bėgs gyviau.

BOSTON STREET GARAGE
PETFR PILVINIS
119 BOSTON STREET,

NASH SALES & SERVICE

xkiu cof6 rr

SOUTH BOSTON.
oboooooooooioeeooeoaooeeooooooooeooooooooooooe^

• FAMOUS METER-MISEP.

• BIG SUPER FREEZER ĮVITH
FREEZER DOOR
• STAINLESS PCRCELAIN IN
FOOD COMPARTMENT

'• 4 BIG ICE TRAYS VVITH AUTO
MATIC TRAY RELEASE ON
EVERY TRAY
• AUTOMATIC INTERIOR LIGHT

• 1-PIECE ALL-STEEL CABINET
• AUTOMATIC RESET DEFROSTER
• S-YEAR PROTECTJON PLAN

... and many other Frigidaire High-Quality Features!
• Here’» real honest-to-goodness refrigerator value. Think of it! At a price
never before thought possible, you can own a full 6 cu. ft. genui ne Frigidaire
with many features andadvantagesofmodelscosting u p to $100 morc. Every
model brand new. At this low price why acccpt less than Frigidaire cjualit)?

Come in! See our “PROOF- OF-VALUE” Demonstration

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 4649

SOUTH BOSTON, MASS.

