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Balkanuose Jau Karas;
Rusai Puola Rumuniją

Meksikoj Laukiama CI Ą C
Prez. Rooseveltas
Pirmni Virini
Vietoj.
Riaušių Per Rin OLA oeimoi Pirmoj
Spėjama, kad demokratų
kimus.

Nutarimai

konvencija pastatys jį savo
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SOUth Boston 3071

METAI XXXV

Už 60 Dienų Prasidės
Svetimšalių Registracija

Ateinantį nedėldienį, 7-tą
kandidatu.
liepos dieną. Meksikoje bus
APIE 3,500,000 NEPILIESOVIETAMS
SULAIKYT
giau tankų, daugiau kanuo renkamas naujas preziden Laukaičio skundas atmestas.
Republikonai
PraleiBagočius
užfirtas
vienbal

ČIŲ
TURĖS SPAUSDINTI
HITLERIS SIUNČIA
tas. Į prezidentus kandida
lių ir daugiau kareivių.
siai.
Centras
paliekamas
PIRŠTUS.
BOMBANEŠIUS.
įvairiais
dienos
klausimais,
do
§12jMOftOO.
Šio utarninko naktį Ru tuoja du generolai — gen.
New
Yorke.
šiomis dienomis teiravosi.
pl:i.„1a1„i,;1o(
munijon atskrido iš Vokieti Camacho, valdžios partijos
Rcgestruotis reikės paštuo
Vengrija ir Bulgarija taipgi jos daug bombanešių ir nu kandidatas, ir gen. Alma. .«.
.
, —
* žįmo^yus turi rl si 11 i a 11 ^1 š^m apskaičiavo, kad republiko- se. Tam darbui Kongresas
reikalauja žemių ii
sileido
rumunų
armijos zan, nepriklausomas. Pasta
paskyrė $3,500,030.
Rumunijos.
aeroporte netoli nuo Braso- rasis turi daug šalininkų in
Pereitą subatą preziden29 birželio, išpo- (’alu ateinantiems preziden......
ir 5,’j 1. .
Rnnseveltas nasn-aso
Rašant šiuos žodžius, te vo. Manoma, kad tuos bom- teligentų tarpe, nes jis yra ; pasibaigė
«ėdžiaves 6 nilnas dienas to rinkimams. Pasirodė, kad .. ’.
PaJamy- 11,. ta
Koo.e\eita.
pa.it ast
griežtai
nusistatęs
prieš
ko

legrafas praneša, kad Ru banešius Hitleris atsiuntęs
' Svarbesni =Xo nutari- S kiekvieno 100 demokratų, į V >udu Pne tos Gailimės Kongreso priimtą įstatymų
munijon lekia didžiausiais prieš rusus. Jeigu tik rusai munistus, kuriems Meksikos mai biTOMesvetimšaliams registruoti ir
stoja už Rooseveltą. štJ P"elna™,:
.
.
pulkais Hitlerio bombane peržengtų per Pinto upę ir gyventojai, ypač inteligen mai ouvo šie.
.
Republikonai savo kon- jų pirštų antspaudoms da
Atmesta adv. Laukaičio kaip išėjo balsav.mai.
šiai. Jy tikslas esąs sulaikyti 'įneitų į senąją Rumuniją, tija. nepritaria. Dabartinė
ivenciįos metu suvalgė 90,- ryti.
Už Rooseveltą—92
valdžia
su
prezidentu
Carreikalavimas,
kad jis butų
Sovietų Rusijos raudonąją tai bematant karas apimtų
000 “šuniukų.”
Įstatymas sako. kad re
Už Hullą—3
aimiją, kuri staigiai įsiveržė visus Balkanus, nes vengrai denasu, dėl savo kairumo, pripažintas SLA prezidentu.
Išgėrė
140.000
bonkų
sogistracija
turi prasidėti po
Už Garnerį—2
Rumunijon. Tai įvyko perei griebtų Rumunijos Transil yra skaitoma prie “raudo Penas Laukaitis reikalavo,
i
dės.
60
dienų
prezidentui
jį pasiUž Farley—1
vaniją, o bulgarai—Dobru- nųjų,” taigi lyg ir komunis , kad butų panaikintas mažų
tos sąvaitės pabaigoj.
Kasdien
vartojo
po
15.000
lašius
ir
turi
but
pabaigta
Už McNutt—1
tinė. Tačiau šitą Įtarimą ji jų kuopų balsavimas, nes,
i taxi’ų.
per 4 mėnesius.
Rusų žygio prieš Rumuni žą. Vokiečiai gi duotų Ru dabar išblaškė, nes vos tik pagal jo supratimą, konsti
Už kitus—1
munijai
paramą
prieš
rusus.
k
>
Laikraščių
reporteriai,
ap

Registruotis reikės paš
ją senai jau buvo laukta, bet
Demokratu partijos
šiomis dienomis areštavo tucija neduodanti teisės balŽinios
iš
Rumunijos
sosti

rašydami
konvencijos
eigą,
tuose,
kurių Jungtinėse Val
niekas nesitikėjo, kad jis įapie 30 komunistų dėl pasi suoti"t"oki'omš'kūoĮ)oins, ku- vendja, kuri nominuos savo |
nės
sako,
kad
vengrai
jau
stijose
yra apie 45,000. Tų
vyktų taip staigiai, žaibo
kėsinimo užmušti Trockį.
Sikios
kuopelfc
padavė
daS
į
gos
miešti
liepos
15
d
'
pradėję
karo
veiksmus.
Jie
paštų vedėjams jau išsiunti
greitumu. Matyt, prie to pri
Taigi rinkimų atmosfera
600 konvencijos delegatų nėtos reikalingos instrukcisidėjo tas veiksnys, kad Ru nori atsiimti Transilvaniją, yra labai įtempta ir bijoma giausia balsų už adv. Bagojęs, nurodančios, kaip regi munijos karalius pereitos kurią po didžiojo karo si, kad balsavimo metu ne cių, tai jų balsus atmetus,! REPUBLIKONAI NOMI skraidė orlaiviais.
aliantai
atėmė
iš
Vengrijos
Jie
surukę
108.000
pake'
(ravimo ir pirštų spausdinisąvaitės pradžioje pasisakė
kiltų riaušės. Valdžia už prezidentu butų išrinktas p.; NAVO PINIGUOČIŲ
ir
atidavė
Rumunijai.
Perei

!ių
cigarečių
ir
16.250
eiga'
mo darbas turi but tvarkouž nacišką politiką ir liepė
WILLKIE.
draudė žmonėms tą dieną Laukaitis. Todėl jis ir spy-i
to
nedėldienio
naktį
vengrų
1U.
mas.
visiems Rumunijos gyvento
nešioti ginklus ir sutraukė rėsi, net teismu giąsinda
Republikonų konvencija
pasienio
būriai
jau
pradėję
30,000
Be
to,
Registracijai paruošti, jai
jams pakeisti visus savo nu
kariuomenę tvarkai palai
veržtis
Transilvanijon.
Susi

pravesti
ir rekordams laiky
sistatymus
ir prisitaikyti
kyti. Meksikos konstitucija
šaudymas
tęsėsi
kelias
va

ti Kongresas yra paskvię prie nacizmo. Iki šiol tarp jo
duoda prezidentui teisę at
$3,500.000.
valdžios ir naciškos “Gele landas.
šaukti rinkimus, jeigu jis mą atmetė. Prezidentu pasi k, «“n
n™ i tinės ir kitokių “zbitky" priPer du mėnesiu nuo da
žinės Gvardijos” ėjo atkakli
mano. kad rinkimai gali su liko Bagočius.
šių Wall Streeto šulą. Jis
yra1 darė, tai tas, žinoma, nėra bar valdžia žada vest Įtemp
VOKIETIJOS NACIAI
.o,™
kova. Da pernai šitos “gvar
drumsti visuomenės ramy f Toliau.
Commonvvealth :kelbiama.
UŽĖMĖ BORDEAUX.
seimas atmetė Southern
tą vajų ir aiškinti, ko ši sve
dijos” nariai buvo šaudomi
bę. Tokiam atsitikime jis i inešimą kelti SLA centrą į korporacijos prezidentas ir
timšalių
registracija siekia
Franeuzai
kelia
savo
sostinę
miestų aikštėse ir kariami
gali pasiliktu prezidentu ne i Pittsburghą. w
ima $75.000.00 algos me AMERIKOJE PLEČIASI ir ko nesiekia.
į
Clermont-Ferrand.
ant lempų stulpų.
ribotą laiką,' arba gali už
Taip pat atmestas Jurge- tams. Šita jo korporacija yMARAS.
Šis vajus busiąs vedamas
Žinios iš Ispanijos Imno leisti vietą “laikinajam” ' lionio įnešimas suvaržyti ra supirkusi elektros kom
Kaip tik Rumunijos kara
Jungtinių Valstijų viešo per ateivių laikraščius, ku
lius pereitą sąvaitę pasisakė praneša: netikėtai Vokieti prezidentui, kuris taipgi ga ; Pildomąją Tarybą, kad ji panijų šėrus ir jas kontro
sios
žinybavaprane,sveikatos
, v„kai.inėsp
istii<>- rių čia yra anie 1.000, per
keičiąs savo frontą. Sovietų jos armijos daliniai okupa li prezidentauti neribotą neturėtų teisės pavesti savo liuoji Willkie yra milionie- .
Racl vaRai inese valstlJ°- draugijas ir kliubus, per
Rusija tuojaus pastatė jam vo Francuzijos laikinąją so laiką.
! galios komisijoms arba ki rius ir atkaklus priešas Roo- į e maras
vėl pasirodė. Pir bažnyčias ir radiją.
(ištark:
ultimatumą, kad jis tuojaus stinę Bordeaux
tiems asmenims. Reikia pa- sevelto administracijos, kuri mu kartu ši plėga buvo pa
Pasirašydamas šį bilių.
atiduotų Sovietams Besara Bordo), kur buvo persikėlus FRANCUZŲ LAIVYNO Į sakyti, kad buvo atmesti vi- pradėjo gaminti ir pardavi stebėta 1900 metais San prezidentas Rooseveltas pa
DALIS PASILIKO SU i si Jurgelioniu sumanymai, nėti žmonėms elektrą daug
biją, kuri po didžiojo karo Francuzijos valdžia. Birže
Francisco apylinkėj ir nuo reiškė, kad registracija neANGLAIS.
buvo atimta iš Rusijos ir lio 30 Francuzijos valdžia
už kuriuos jis taip karštai pigiau, negu pono Willkies to laiko iki šiol buvo jau 499 uždėsianti niekam dėmės ir
piijungta prie Rumunijos. pei-sikėlė vėl naujon vieton,
Iš Londono pranešama, į agitavo per “Tėvynę.” Ta- korporacija.
susirgimai ir 314 mirimų. nerodysianti, jog užsiregist
Prie to da Maskva pareika butent į Clermont-Ferrandą, kad franeuzų admirolas Mu- Į čiau redaktorium seimas pa210 mylių į pietus nuo Pa selier išgelbėjęs dalį Fran ■ liko jį ir toliau. Jis gavo 121 ATEIVIAI PRAŠO PILIE Per pora pastarųjų metų ji ravęs svetimšalis yra blogas
lavo ir Bukovinos.
čia
buvo lyg pranykusi, bet šio ar nepageidaujamas
TYBĖS.
cuzijos laivyno ir prisidėjęs : balsą, o kitas kandidatas, p.
Taip staigiai užkluptas. ryžiaus.
mis dienomis vėl pasiro žmogus. Registracija esanti
Šiomis dienomis Bostone džiusi Vakaruose. Tą ligą reikalinga tik tam, kad val
Rumunijos karalius sutikę RUSAI NORI DARDANE- prie anglų. Tie laivai dabar Bajoras, gavo 113 balsų. Už
padėsią
anglams kovoti Jurgelionį balsavo tautinin 21,033 žmonės prašė Ame platina žiurkės.
Sovietų reikalavimą išpil
džiai butų lengviau sekti
LIŲ KONTROLĖS.
prieš
italus
ir vokiečius. Bet kai ir komunistai. Komunis rikos pilietybės. Iš jų pir
dyt, ir raudonoji armija tuo
j svetimų valstybių šnipus ir
Budapešto žiniomis. So kiek jų išgelbėta ir kur jie tas Miliauskas jį ir perstatė. muosius popierus gavo 10,- DABAR ESĄS LAIKAS ■ kitokius kenkėjus, kurie da
jaus pradėjo žygiuoti tas
Nutaita. kad ateity naujai 324. o antruosius—10,709.
provincijas užimti. Rumunu vietų Rusija pradėjusi rei dabar randasi. Londonas
bar yra vadinami bendiu
PIRKTI AR STATYTI
nepasako.
Matyt,
jų
nėra
Mat,
numatoma
nauji
pa

susidariusios
kuopos
nega

kalauti,
kad
Turkija
priimtų
armijos generolai Bukovi
“Penktosios Kolonos” var
NAMUS.
noj nenorėjo savo karaliaus Rusiją talkon saugot Darda- daug. Taigi išrodo, kad di lėtų tuojaus rinkti savo de tvarkymai ir daugelyje vie
du.
Amerikos laikraščiai pra
klausyti ir pradėjo rusams nelius. Dardaneliais vadina desnė Francuzijos laivyno legato į seimą. Kuopa turi tų nepiliečiai darbo negau našauja. kad namu statyba
“Registracijos tikslas yra
priešintis. Įvyko kruvinas si siaura perplauka, kuri dalis pasidavė vokiečiams, but susitvėrus 6 mėnesius na. Butų gerai, kad lietuviai neužilgo bus daug branges-i apsaugoti netiktai musų samušis. Pirmutiniai rusų pul kontroliuoja įnėjimą į Juo kurie dabar galės jį vartoti prieš seimą, kad galėtų rink kuo greičiausiai tuo reikalu nė, negu dabar, nes brangyn' H- bet ir tuos svetimšalius,
pasirūpintų.
ti savo atstovus i seimą.
kai buvo atmušti ir nuvaryti dąją Jurą. Iš to Rusijos rei prieš Angliją.
eina medžiaga ir turės kilti! kurie yra lojalus jos šve
Seimas
priėmė
dvi
rezo

atgal. Bet greitai pribuve kalavimo daroma išvada
dai bininkų algos. Kongre-j čiai.” pasakė prezidentas.
jiems pagalba ir rumunų kad Rusija rimtai yra susi VOKIEČIAI UŽĖMĖ DVI liucijas. Viena jų reiškia iš $3,700,000,000 DEFICITO sas vra paskyręs $5,000,-;--------------PER METUS.
tikimybę Amerikos demo
rūpinusi savo apsaugų stip . ANGLŲ SALAS.
opozicija buvo nušluota.
000,000 ginklavimosi pro- JUDŽIAI NEVERTI PI
kratijai,
o
kita
protestuoji'
rinimų.
NIGŲ.
Liepos
1
d.
baigiasi
Jung

Šį
panedėlį
vokiečiai
pa

gramai, kuri tęsis per kokius
Užimtoj teritorijoj rusai
prieš Sovietų Rusija dėl Lie inių Valstijų f iškabai me
sigydė
pasauliui
jau
“
pasta

5 metus. Karo pramonei rei- Port Arthuro miestely, Terado daug vokiečiams skitę savo koją ant Anglijos tuvos nepriklausomybės pa tai,, kuomet
suvedamos
visos
,
.
.
_
.
.
kės labai daug medžiagos ir Xas valstijoj, vienas teatro
į iamos medžiagos, kuri tuo ŠVEDIJA PALEIDŽIA
NORVEGIJOS KAREIžemės.” Aiškiau pasakius, žeidimo.
valstybės įkaitos. Taigi darbininkų.
Viskas pa-i savininkas ' negalėjo prijaus buvo konfiskuota arba
Sekantis SLA seimas bus per ką tik pasibaigusius brangsią. Todėl dabar esąs traukti publikos į savo teatVIUS.
jie
užėmė
dvi
mažutes
šaki

sulaikyta. Pavyzdžiui. ChiliPittsburghe.
mętus Jungtinių
geriausia laikas namus pirk-į rą, todėl sugalvojo tokį banjos uoste prie Dunojaus bu Vokiečiams užpuolus Nor kes tarp Anglijos ir Francuidymą: jis paskelbė įleisiąs
vo vokiečių javų bendrovės vegiją. apie 5000 norvegų zijos. Viena jų vadinasi PRASIDĖJO FRANCUZŲ valdzia turėjo apie $9,600,- ti ar naujus statydinti.
kareivų
perėjo
Švedijos
pu

Guemsey,
o
kita
—
Jersey.
000.000
išlaidų,
kas
padarė
--------------i
visus nemokamai. Jeigu kos“Dunarex” dideli javų ma
VOKIEČIŲ DERYBOS.
sėn
ir
buvo
tenai
internuoti
Abidvi
jos
guli
Francuzijos
$3.700,000,000
deficito.
PABRANGO PRABAN : tumel iai jausis, kad jo rodogazinai. Dabar gi Sovietų
Wiesbadene, Vokietijoj,
GOS DALYKAI.
komitetas kartu su mieste Dabar Švedija pradėjo siųs pakrašty, abidvi mažutes ir
į mi judžiai yra verti 25 cenTURKIJA MOBILIburmistru tuos magazinus ti juos atgal Norvegijon. jokios strateginės svarbos pereitą subatą įvyko pirmu
Nuo šio panedėlio teati’ų tų, tai jie gali užsimokėti išZUOJASI.
Kas sąvaitė sugrąžinama neturi.
tinis franeuzų-vokiečių pasi
bilietai. cigaretai, degtinė, j eidami. Iš kiekvieno šimto
konfiskavo.
tarimas dėl karo paliaubų.
Iš Istambulo pranešama alus, gazolinas ir kiti daly- žmonių
šiaurės Besarabijoj stovė 1,000 norvegų.
uužsimokėjo tik
JUNGTINIŲ
VALSTIJŲ
Franeuzų delegacija suside kad
Turkija pasiruošusi kai. kurie skaitomi praban- vienas.
jo ilgos eilės vagonų su cukKARO LAIVAI TIES
da iš apie 40 žmonių.
šaukti prie ginklo 1,000.000 gOS daiktais. Ju kainos pa
įum Vokietijai. Rumunų GRAZIANI PASKIRTAS
BALBOS
VIETON.
MONTEVIDEO.
KAIP TAPTI INTELI
vyru, jeigu Bulgarija pa- kilo dėlto, kad kongresas
valdžia bandė tą cukrų išga
MASKVOS
LAIKRAŠTIS
GENTU?
skelbtų savo armijos mobili uždėjo jiems aukštesnius
benti. bet kaip tik gyvento
Į Montevideo uostą, Urug
Pereitą sąvaitę žuvo Ita
zaciją.
jai sužinojo, kad jų kraštas lijos oro jėgų mai’šalas Bal- vajuje. pereitą subatą Įnėjo! SMERKIA ANGLIJĄ.
mokesčius. Norima tais moDr. Balyeat iš Oklahogrįžta prie Rusijos, jie nelei bo. Dabar iš Romos prane du Jungtinių Valstijų karo į Rusijos raudonarmiečių
--------------I kesčiais sukelti per metus ma City patiekė Nevv Mexido to cukraus išvežti.
šama, kad jo vieton paskir laivai, “Witchita” ir “Quin- organas “Krasnaja Z vėzdą” ITALAI PULSIĄ EGIPTĄ.!$i,ooo,0<K),000 krašt«» ap- co daktarų suvažiavimui re
Italijos radijas paskelbė.1 saugai, kitaip pasakius — feratą. kuriuo jis aiškino,
tas
maršalas Grąžiusi (iš cy,” nes fašistai tenai pra-' pereitą subatą išspausdino
Žinios sako. kad Hitleris
tark:
Gracijam).
straipsnį,
kuriuo
aštriai
kri

kad
laikas esąs jau pradėti apsiginklavimui.
dėjo
ruoštis
demokratinę
;
i kad galvos skausmas esą;
su Mussoliniu užtikrinę Ru
valdžią griauti.
--------------tikuojama Anglija, kad ne karą prieš Egiptą, po kurio’
; inteligentiškumo
ženklas.
munijai pagalbą, jeigu rusai
LATVIJOJE KOMUNIS*
nusiimi usi pakankamai pa neitralumu koncentruojama YRA DAUG NORINČIŲ Galva skaudanti dėl to. kad
eitų į Rumuniją toliau.
KANADON ATVEŽĖ VO ramos Francuzijai.
TAI LEGALIZUOTI.
anglų armija. Egiptas yra j MOKINTIS ORLAIVIŲ
žmogus turi labai išlavintas
Noi-s Maskva šį panedėlį
KIEČIŲ
BELAISVIŲ.
Anglijos
globojamas.
MECHANIKOS.
smegenis ir labai jauslią
paskelbė, kad Sovietų Rusi
Iš Berlyno pranešama,
jon tikslas jau pasiektas ir kad rusai privertę Latvijos
Užsidarius Amerikoje vi nervų sistemą. Bet mes ži
Šį panedėlį Kanadon at NUSKANDINO 3 ITALŲ
KARO LAIVUS.
VOKIEČIAI RUOŠIASI
įaudonosios armijos žygis valdžią legalizuoti komunis ėjo iš Anglijos laivas su vo
durinėms (high school) mo nom, kad ji daugiausia žmo
PULTI
ANGLIJĄ.
Rumunijoj užbaigtas, tele tų partiją. Ir valdžia jau iš kiečiais karo belaisviais. Jie
kykloms. tūkstančiai jau nėms skauda pagiriom. Tai
Anglai praneša pereitą
gramos tačiau sako, kad ru leidusi
patvarkymą, kad busią internuoti Kanados subatą nuskandinę 3 Italijos
Italijos fašistų spauda ra nuolių jieško progų pasimo gi išeitų, kad norint buti in
sai eina vis toliau, ir į užim nuo šiol komunistai skaitosi gilumoj. Kiek jų atvežė, ži karo laivus, butent, vieną šo, kad neužilgo vokiečiai kinti per vasarą aeronauti- teligentu, reikia išgerti paintę degtinės.
—
tas vietas atvyksta vis dau legalė partija.
nios nesako.
naikintuvą ir du submarinu. pradėsią atakuot Angliją, ,'kos.
1

Anlnt Pnabpls.
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MAŠINŲ KARAS EUROPOJ

i lingą poziciją ir už mūrinio
namo skubiai paruošiame
i Dabartinį karą tikrai ga-! ?a)_ ? Pat!
^aa
įlime
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dikalių reformų ir gauname
sakyti, kad žmogus dabai ti- ’ taike Į belstą ir dabar jau
Per 20 merų su viršun; pranešimų, kad krašto ne
niame kare nebeturi reikš per žiūronus aiškiai mato
priklausomybė ir vidujinė
Sovietų Rusija skelbės: santvarka nepažeidžiamos.
mės: ne, žmogus šiame kare me, kad musų granatos vie
skriaudžiamųjų globėja, ma
turi nemažiau
reikšmės, na po kitos ardo bokšto mū
Bet štai ką sako kitos ži
žujų tautų užtarėja. Dalinai
kaip ir buvusiuose karuose, rus. Priešo artilerijos ugnis
tiems jos Šukiams kai kurie nios :
gal dar net daugiau, nes ir darosi dar stipresnė. Šovi
buvo linkę tikėti.
“Ryga, birželio 26.—Latvi
tos pačios mašinos turi būti niai krinti’, vis arčiau musų,
valdomos žmonių, ir tai mėtydami Į orą grindinio
Lietuva, didžiulių kaimy joj panaikinta šaulių sąjunga.
stropiai paruoštų, išmokytų akmenis. Mums reikia trau
ninių valstybių sugniaužta, Piliečiams Įsakyta nunešti
žmonių. Šis karas mašinų ktis. Kai mėginome kartu
visada glaudėsi prie tos ginklus i policijos stotis ir ati
karas yra todėl, kad pat; gabentis ir patranką, iš vi
“mažųjų užtarėjos.” visada duot viršininkams.
"Lietuvoje paskelbti pana
žmogus ilindo i mašiną, sų pusių sutarškėjo kulkastengėsi but Rusijai drau
žmogus apsikalė geležimi, ir ^aiGzlaL .Peikia gelbėtis,
ginga. Bet kas nori šunį kar šus Įsakymai. Gyventojai turi
tą geležies masę—mašinų Tl ls valandas truko praga
ti. tas ir virvę randa, sako atiduot savo ginklus tuojaus
Sovietų Rusijos kariuomenės
paleido visko triuškinti ir riška visokių ginklų kano
lietuvių priežodis.
nada, bet vakare nutilo ir
viršininkams. Rusijos kariuo
naikinti.
Ir štai, nei iš šio, nei iš to. menės komanduotojo Lietuvo
: Iki šiol didžiausią vaid- mes galėjom pasiekti savo
ta “drauginga” Sovietų Ru je kontrolėje bus visi prašy
; meni šiam kare suvaidino patranką.”
sija apkaltina mažutę Lietu mai leisti laikyt susirinkimus
Vienas amerikiečiu laiklėktuvai ir tankai. Jei Lenvą ir gegužės 25 d. Įteikia ir demonstracijas ruošti. Ru
raštininkas.
dr. Vortonas,
i kija žlugo per 18 dienų, jei
jai notą. “Naujienų” kores sų kariuomenės komanduotoparašė
straipsni
‘Tankas
Olandija ir Belgija greitu
pondentas apie tą notą ko jas prižiūrės ir kitok’us lietu
laiku turėjo pasiduoti, tai atakuoja tvirtoves.” kuria
mentuoja taip:
vių veikimus."
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tik todėl, kad vokiečiai ma- me lašo, kad karui Įsilieps
siniai panaudojo šiuos mo nojus, vokiečiai turėję 6000
"Tos notos tikslas mums nė
Nereikia manyti, kad Francuzijos užėmimas vokiečiams nieko nekainavo, Jų nuostoliai
Taigi jau pradeda aiškėti,
tankų, franeuzai 3000, o an
derniškuosius ginklus,
ra žinomas. Ir visai galimas kokių “laisvių” Lietuvos
buvo sunkus, nors ir netaip dideli, kaip francuzų. štai, ir šiame vaizdelyje matom sudaudaiktas, kad ta nota gal ir ne liaudis gaus iš savo didžiojo
žvta vokiečiu tanka. Tokiu laužu liko mušiu laukuose šimtai.
i
Kadangi
santarvininkų glai su amerikiečiais tik ke
turėjo tiesioginiai paliesti Lie kaimyno.
kariuomenė techniškai taip liatą šimtų. Daugiausia pa
tyrimo tankų kare turi vo
tuvos valstybės interesus, c
skrido iš Romos Į Chicagos didžiojo karo Italijoj kilo kragtuose
Lenkijoj, iš pat yra gerai ginkluota, tai kiečiai. Dabartiniai tankai
Tačiau
lietuviški
komu

gal ja norėta tik trečios vals
... civiliu pirmutiniai
t.:...— r gaus galime suprasti, kokia baisi
nistai šitą svetimos armijos parodą su 24 lėktuvais. Su- suirute,
,
,Balbo pasakė, kad , visu
tiek pat menkai panašus Į
tybės dėmesys atkreipti.
gryžus
jam
iš
šitos
kelionės
parlamentas negalįs tvarkos vafol vokiečiai. Valgiai mašinų kova, koks baisus! Didžiajame kare vartotus
atneštą
nelaisvę
užgiriu
ir
"Juk *visai pasitikėtina. kad
džiaugiasi. Gyvendami lais namo, Italijos fašistai pra atsteigfi, kad tam tiksiui kas tenai atsimins apie karo geležies ir plieno susiduri- i tankus, kiek ir šio meto lėk
kuri nors trečioji valstybė la-;
mas ir visko naikinimas vyk- į
dėjo jį ant rankų nešioti. Jis reikalinga organizuota spe- belaisvills ir atbėgė]ius.”
tuvai. lyginam juos su 1914
bai yra susirupinusi tomis voje Amerikoje, jie kala re pasidarė didžiausis jų did ka. kjnp karininkas, jisai,
sta
Vakarų fronte.
.
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.
zoliucijas
“
visų
lietuvių
”
svetimos kariuomenės Įgulo
Vienas anglu korespon-| —1918 metų “skraidančiais
vyris. Mussoliniui tas nepa- suorganizavo 100,000 juod- Okupuota šiandien ne
vardu
ir
garbina
svetimus
kaistais.” Didžiajame kare
mis. kurios dabar Lietuvoje'
tiko ir Balbo tuoj buvo iš- marškinių žygi Į Romą ir pa- viena Lenkija. Okupuota dentas. kuris dalyvavo fron- tankai galėję važiuoti 3—4
okupantus.
Reiškia,
jie
kala
Įkurdintos.
retėžius Lietuvos liaudžiai
kur jis buvo ėmė valdžią. Taip Įsigalėjo yra Čekoslovakija. Olandi- te su francuzų priešakiniais mylias Į valandą, dabartinių
"Toje pačioje notoje mes
paskirtas
Libijos
gubernato Italijoj fašizmas. Mussoli- ja. Belgija, Norvegija ir di- kariuomenės daliniais, Įdo- tankų greitis siekia 25—30
sukaustvt.
net galėtume pastebėti kai ku
rium.
Tuo
budu
Mussolinis nis šitam judėjime iškilo tik • dėlės Francuzijos dalis. To- miai aprašo pačias kovas ir i mylių sunkiausiose sąlygoPažangieji Amerikos lie
rių nenuosakumų. Juk toje
kaip kalbėtojas.
dėl bado busią visur. Bet tankų puolimus prieš vokienusikratė konkurento.
notoje kalbama apie tokius tuviai. kurie buvo priešingi
Balbo
buvo ir fašizmo iš i Taigi tikrasis fašizmo tė- blogiausia busią Lenkij'oj, čių tankų ir auto transporto, Ve, o lyguma tankas gali vafaktus, kurie Įvykę veik notos savajai diktatūrai, juo la radėjas, nors tą “garbę” pa- Į vas buvo ne Mussolinis, bet kur jau ir dabar tūkstančiai griūtį, kuri be paliovos slin 1 žinoti iki 60 mvliu i valanDr.
Įteikimo dienoje. Reiškia, tie biau bus priešingi svetimam sisavino Mussolinis. Kai po Italo Balbo.
ko iš Maso
su UpeS siėniu. i dą.
- Toliau
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, Vortonas nu
“žmoniu neturi 1ko valgyt.*■
jungui.
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kariuomenė? va-' P*>ak°.ia’ ka?P vok iečiai
faktai, paviršutiniu požiūriu
Kanuolės ir bombos- žudo Francuzu
pažvelgus, negalėjo būti taip
mūšiuose, bet dabas dovybė & žvalgomųjų lėk- į atakaY? Belgijos . Maginot
MILIONAI ŽMONIŲ PASMERKTI žmones
asibai- tuvu
gavo sKuoų
skubu pranešima,
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žudys juos ir karui pasibaituvų gavo
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gus, ir jis paims daugiau au- kad vokiečių priešakinių
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------kų. negu bombos ir kanuo- pulkų užnugaryje koncentkiu.
Vienoje
mylioje
jie iš
duoti. kad štai. sakysime, ka
ruojamas ištisas tankų kor“Laisvė” mano, kad LieToM likimž* Europos gy- rupinti. Taigi Europoj yra lės, sako prof. Lewis.
reivis galėjo išlįsti per van tuvoje gali jau ir “socialisti- 'entojams pranašauja H*1* 30,000.000 žmonių, kurie
Amerika turi didelę kvie- pusas. Po.kelių valandų lėk- sirikiuoją mažiausiai 100
dentekio trubas. Tokių didelių nė santvarka” Įvykti. Birže- vardo universiteto profeso- valgo pirmutiniai. Kas nuo Čių atsargą, bet ji yra tik la- tuvai pranešė, kad korpusas tankų. Prasilaužti pro 12
mylių pločio sektorių, vokie
vandentekio
trubu*■ iš viso mu- lio 29 d. laidoje ji rašo:
,
: J'1U| H- T- Lewis. Jis sako, jų lieka, tai gauna civiliai šas palyginus su alkanųjų sujudėjo ir žygiuoja i priesų krašte nėra. kad pro jas
kad Europos skurdas skau- gyventojai. Gi okupuotuose ‘ milionais
ki. Tačiau priešo planai ne čiai koncentruoja bent 10
žmogus galėtų išlisti. Gal kur
"Jeigu vien Kaune, kuris džiai atsiliepsiąs ir Anienumatė kad yra paruoštas ginkluotų divizijų su 4000
turi
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kitur? Gal? čia inžinieriai tik
rikai.
pasipriešinimas, ir todėl vo tankų. Puolimas beveik vi
riau galėtų pasakyti. Septy jų, i Komunistų Partijos su
kiečių tankai be didelio rū suomet prasideda auštant.
Milionai nekaltų žmonių
nias dienas nevalgyti ir van šauktą susirinkimą susirinko jau šiandien yra pasmerkti
pestingumo Įvažiavo Į fran Tankų motorų triukšmui už
dens negerti, tai reikia turėti 70.000 žmonių, kurie karštai bado mirčiai, jis sako, ir jie
cuzuc. kariuomenės užimta*. slopinti kartu startuoja ir
lėktuvai. Vokiečių artilerija
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dį. Kas badavo, tai žino. kad panaikinti žmogaus žmogumi
Prof. Leivis yra žymios! PaY110, . LFa UhTu nriemrti reikšmin- 1S vlsli PusnJvokiečių tankus tankinių pabūklų pozicijas.
išnaudojimą,
tai
jau
galima
jau ketvirtą dieną žmogaus
evvenimo reikmenų
oro-1
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mu>ų
ko-;gesmais
. . - politkaliniais.
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d . pradėjo pulti francuzu leng- Tankų pirmoji banga suke
gytemmo
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pio
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džiausBet
pum iidnvuz.ų ivii^,
pajėgos pusėtinai išsenka, o • suprasti. kokis milžiniškas dukcijos ir paskirstymo au- muni-lal ne!u e?ia _ziau.*7 «alima tikėtis da i’- blooiau vie-11 ir sunkieji tankai. \ o- lia dideli dulkių debesį,
;mu. Ju spauda, kalbetoiai ir galima tikėtis na ir oiogiau ,. .
, .
ctinriu« šioms 15 iki 20 tonų maši
protas labai silpnai dirba. Bet džiaugsmas darbo žmonių, pa try.it
idiliniai nariai šnkania di- —susaudvmu. O ruskiai tam R
tankai rtitiko silpnu. noms, slenkančioms pirmyn
prileiskime. kad taip tikrai žangios inteligentijos ir visų. .ontetas.
Nežiūrint kun puse karą
nai.iai spRauja oi
- lindi ia tai nao-ar- pnesus.
hrancuzai nepaneišven- d?‘ęH?L,_L!elu.val..
P^« greičiu . puolė vokie- 15 mylių i valandą, kulkabuvo. Tad. jei SSSR tiki Lie kurie myli laisvę, kultūrą ir laimės, badas bU ncisvcn
seje Maskvos teismai ir kiti
s*'-*'-*” , svaidžių ugnis priešakinėse
tuvos draugingiems santy trokšta geresnio, malonesnio giamas, jis sako. nes milio- Plačiausią laisvę, pilniausią masiniai
sušaudvmai Sovie- eiu tanklJ kolonas. Tai iuDczicijose ntexo
nieko negali
kiams. tai atrodo, kad pirm. ir smagesnio gyvenimo 1”
nai stipriausiu darbininku nePĮ įklausomu bę n etc. Del
vęs siaubingas vaizdas. Ypa-! pozicijose
negau papa
tijoje.
tingą
vaidmenį
suvaidino
daiy
ti.
Pnmoji
tankų
banga
negu skelbti notą. derėjo tuos
Žinoma, malonesnio gy dabar vra atitraukti nuo to skaudaus Lietuvai uzduoĮvykius bendromis pajėgomis
,u.?10 komunistai renKomunistai
džiaugiasi, mažieji francuzų tankai, ku- ‘?laiai!Z;a Aaa
venimo visi nori. Bet kui lauko darbo. Tie milionai ši* giafmdžiaugsmo
mitingus.
išsiaiškinti. O rodos, nėra jo yra
kad Lietuvos nepriklauso- rie naudojo savotišką takti- euzų artilerijos pozicijų, per
garantija, kad dabar jis pavasari nieko nešėjo ir nie10 minučių ji savo tikslą jau
kio pagrindo Įtarti, kad Lietu-:
bus malonesnis? Štai, tele- ko nepjaus. Žiemai atėjus skelbia džiaugsmo rezoliu- mybė dabar yra užtikrinta, ką: jie iš geros pozicijos
va dabar norėtų pyktis su gramos praneša, kad rusų prasidės badas, o su badu cijas su karštais sveikini- Džiaugiasi tuom ko jau nė- staiga puola milžinišką prie- atsiekia ir *20 tonų sunkumo
kūnais naikina viską, kas
SSSR. Juk tokie klaikus laikai,
ranka-rankon eina ligos ir mais naujosios vyriausybės, ra. Šalį valdo jau svetima ša ir visu smarkumu .suduokariuomenės
vadovybė
jau
ir vienas iš kaimynų toksai ne
epidemijos,
nes nusilpęs susidanusios po Sovietų di- valstybė. Lietuvai gal paliks da dideliam priešo tankui iš kelyje pasitaiko. Po jo seka
Įsakiusi
visiems
Lietuvos
gy

ramus ir taip Įžūliai puola ma
žmonių organizmas nebe rektyva. Bet tas džiaugsmas šiokią - tokią autonomiją, šono, kurį tuo budu apver- antroji tankų banga, kurios
pergreitas, isteriškas, Juk bet ir toji atrodo kad kybo čia. Tokie susidūrimai teikė tikslas išnaikinti prieštanki
žesnes valstybes, kad. rodos. ventojams atiduoti visus tu tenka atsparumo ligoms.
Lietuvai nei Į galvą negali lįsti rimus ginklus, o kas to Įsa
,
. : nesidžiauk •die ly? ant a^uto- Girdai eina tikrai nežmonišką vaizdą, nių pabūklų lizdus. Trečioji
“Kad ir rytoj karas pasi vra sakoma
kymo
nepaklausys,
bus
sun

tokios mintys, ar pasikėsini
baigtų.” jis sako, “milionai na be vakaro. Daleiskime, pad toji didžiulė Sovietų ar- Kova. esą, užtruko tik vieną banga jau naikina kulko
kiai
baudžiamas.
svaidininkus. Šioje bangoje
mai šiuo metu su Sovietų Ru
kad toji naujoji tvarka ir mįja Pabaltėse pastatyta ap
Susirinkimai be raudon turės mirti badu. Vienoj tik reikštų kokį nors Lietuvai saugai nuo Vokietijos. So- valandą.
sija pyktis. Juo labiau, kad
Ne mažiau idomiu dalyku Įeina lengvesni, 8—10 tonų
armiečių vadovybės leidimų Lenkijoj šiais metais is bavienas iš neramių Lietuvos
do mirs 1,000.000 gyvento- gerbuvį, bet jis neįvyks taip vietai tuos gandus nuginčy- ir vokiečiai papasakoja apie tankai, kurie greičiau eina
taipgi
esą
uždrausti.
kaimynų savo atsakingų vals
jų. Mirties
iiudvme galės staigiai. \ os spėjo randon- ją. Jeigu to nėra, tai ko- kovas vakarti fronte. Vokie- ir geriau sugeba manevruo
Mirties liudvme
Nėra abejonės, kad yra ir but parašyta, kad mirties arniieciai jmm suot1 į mažu- kiems galams tas prisirengi- čiai savo radijofonuose kas ti. Įkandin jų jau eina pėstitybės stambių pareigūnų lupo
Po to tankai sudaro
mis yra pareiškęs, kad Euro kitokių suvaržymų. Na, tai priežastis buvo plaučiu užvalstybėlę, tai sulyg ko- mas? Na, o jei du milžinai dien pasakoja kovu vaizdus.1 P1
; ir grįžta atgal į
poje neprivalėtų savarankiai koks čia gali but “socializ degimas arkitokialiga, bet ^tmistų, visos liaudies bė- Lietuvoje susikautų, tai kas dargi paįvairindami plokšgyvuoti mažos valstybės. Sa mas” ir koks “malonumas.” tikroji
kuriose užrašyti jiems iš anksto numatytas
tikroj priežastis bus stoka dos ir skriaudos ta pačia \ a- paliktų iš tos mažutės ša- telėmis,
ko. Europoje gali likti tik koks. kada žmogui atimta visokia maisto.
landa stebuklingai pranyko. • Hes? Pelenai, durnai ir ba- kautynių garsiniai vaizdai. pozicijas. Tačiau priešui da
nespėjus
poras ar tre.iatas stambių, di laisvė?
v
..atsigauti nuo pir“Daleiskime, kad šalis tu Kiek tame sveiko proto ir das. Ar ir dėlto galima štai? vienas vokiečiu ariileatakon eina
delių valstybių, kurios tvarky
rimtumo, kiekvienas, kuris džiaugtis? Reiškia, abelnai-ristas pasakoja apie Dizo
puolimo at
ri
šiokią
tokią
maisto
atsar

tų visus Europos reikalus...
ŽLUGO FAŠIZMO IŠ
savo protu gali orientuotis, tik Į tuos faktus pasigilinus, forto puolimą. Belgai, esą, natu.os tankų b angos. Šį
gą.
Kariaujančio
j
šaly
jis
Šiokių faktų akivaizdoje negi
iau lemi
lemia didesnės
lengvai
apčiuoptii. O Hptnviški sviptzy ‘‘R’ointn- ;
v.ninnmQno
Kaitą jas jau
RADĖJAS.
turi but paskirstytas pagal
Lietuva dabar gali leisti sau su
Pereita
draugingomis
valstybėmis
dieni,
oi
pyktis.”
; Fronte ritasi ištisa geležie;
srovė—tankų voras.

Laisvoji Skaitykla

simušė

Ir Lietuva pildė visus Ru maršalas
sijos reikalavimus. Tačiau paskelbė, kad jo orlaivį nu- na. Kai kareiviai pavalgę,
patenkinti Rusijos imperia mušę anglų lėktuvai Afriko- tada žiūrima karo pramonės
listinių apetitų vistiek nepa je; bet Londonas tvirtina/darbininkų, kurie gamina
jėgė. Rusija pastatė ultima kad anglai neturėję su juo armijai ginklus ir kitus jai
tumą, reikalaudama, kad kontakto: 'jis, veikiausia, reikalingus daiktus. PaprasLietuva Įsileistų daugiau busiąs nušautas Mussolinio ti fabrikų darbininkai palieraudonarmiečių. Davė tik Įsakymu. Balbo buvęs labai kami paskučiausioj vietoj
vvras tarp Itali...»
v ••• •
keliatą valandų atsakymui. Donūliarus
popunąius
tarp nūn
“Mano
apskaičiavimu,
Lietuvos valdžia sutiko ulti ios fašistų, daug populians- Europa dabar turi po ginklu
matumą išpildyti. Nežiūrint dčinM^PlKni?llhSOpadai-ęš
Kiekto, birželio 15 Sovietų armi-' uei .viussomik
paodię. vicnam ginkluotam kareija jau įsiveržė Lietuvon ir ’am«al«. .
viui turi but du vyrai jo užnuvertė jos valdžią.
Balbo daugiausia pagal- nugary kad galėtų jį karo
Tiesą* naujoji Lietuvos sėjo 1933 metais, kai jis at-lauke palaikyti ir viskuo ap-

ir pusė milijono. Raudonar-;
m
*
miečių užplūdo pusmilijoAnglijos valdžia džiaunis. Kalbama, kad Lietuva giasi, kad paskutiniais laiturės sudaryt reguliarės ar- kais pradėjo smarkiai kilti
mijos net 200,000. Reiškia, gimimu skaičius. Per s,«.itrecdal) Lietuvos sudaro mi- ę dabar gimstą daugiau
l'tanzuoti žmones, kitaip kaip 14.000 kūdikių. Kiek
pasakius, trims gyvento- per sąvaitę numiršta, nepajams vienas karys. Bet Lie- sakyta. Jungtuvių skaičių?
lųvai toji invaziją nei eika- taipgi pašokęs. Prieš dabarlmga, tas buvo jbtukta lai tini karą Anglijoj per sąvai-

kad priešas turi labai gerą
stebėjimo punktą. Žvalgai
mums pranešė, kad stebėji
nilnktn« vra irpntrt»« vio™°mPe aukštame Siame
bokJte Dabal.
uždavi_
nyS ,u lengva lauko iiatranVa nri«inrtinfi li<ri vAifcnlin.
p.ns Bo7;cįios ii^unaikirti
/ebit/us. Piiešo art;ipr:;os
tokiu
prievarta. Taiklu- jau čia tę budalę aoiG.000 jung- jj
j,?anX
tos Lietuvai laisvės? Kur tuvių, o dabar jau esą apie *0. n:iva:'xi:,al,xti
yra jos neprigulmybė i Pa-. 9.000.
i laimingai pasiniame raiką“

kams nieko kito nelieka,
kaip gultis ant žemės, ir
laukti, kol tankai pravažiuo
ja, ir tik po to stoti kovon su
puolančiais pėstininkais.
Tuo budu tankai tapo vie
ni iš svarbiausių šio karo
ginklų. Baisusis geležies ir
plieno karas Vakarų fronte
tebevyksta: jis naikina ir
triuškinte triuškina žmones,
gyvulius, augmenis, trobe
sius ir viską, ką tik pasauly
je sutinka.

KAS SKAITO, RAiO
TAS DUONOS MBPBASO

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Genovaitė H. Vaitukaitytė- vių. Kų musų komunistai>
White, užbaigė biologijos pasakytų, jeigu Japonija,
mokytojos mokslą.
Anglija ar Vokietija įsi-į
Vaitukaičių duktė GenoSųŠtSk^i
vaite jau baigė biologijos »• o „e’S“aau“te švfno^?
mokytojos mokslą North
įad « į kolnuniį.:
Carohnos biuversttete Ji tej ^uktu; ..i^pelialistai i
ten mokinos, keturis metus. už
,ž ^bininkfeką tėvv-i
Jos graduacya ryko birže- n/ir stat0 tokią valdžią, kit-!
holO ir gavo Bachelor of f
. .
imneriaHstam< ” '
Art laipsni. Taipgi gavo mo- g
af kitainP na<jeĮ„ė įa
kytojos kad
diplomą
su raide A, ; “
bjnįnkiška
” baltės
Sov Rusi
ia
reiškia,
gali mokytojauodar
kupuoda
L pa
vals" FgVa1tuSe-y,a gana'^ ją_ta£ir Lietuvą.

ŽSLX

frvtlaa Puslapis.
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Užkamuflūzuota Kanuolė.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Cicero Progresuoja, Bet į Kurį Galą?
Cicero, III. — Musų mies
telis nestovi ant vietos. Jis
! progresuoja, jei ne pirmyn.
: tai atgal. Į kurią pusę jis
progresuoja dabar, tai skaitytojas galės patirti perskai! tęs ši «train«neli Dalvkas

Toje pat šv. Antano “Pranešėjo” laidoje musų jegamastis prisispyręs reikalau4?
sav.° pąrapijonų, kad
Jle Pasl?kubmtų sudėti dar

yra toks:
Musų miestelio parapijos
klebonas savo taip vadinamame “Pranešėjuje” birže-

Girdi, musų kvota yra $8(X».
o mes tesudėjome tik pusę
tos sumos. Todėl jis noris,
kad visa kvota butų sudėta.

.tęs SĮStraipsneų.

i V.° 5

Reikalauja $800.00 iš pa
rėpijonų.

Dalykas $4(M)

katalikų

labdarybei,

Laisvamaniai gai tuoj pam our klaus, kas ta kvotą nustatė

sta’- kok^

zimą:
M e ha ve
ęhurch a First Class Relicof
St. Anthony of Padua. This
Relic will be given every
adoration and will
be left exposed įn church
for adoration bv the public.”
Taigi skaitytojas dabar
mato, kad musų klebonas
i nėra užsimerkęs. Jis daro

musų parapijai? Ogi airys
vyskupas. Ir laisvamaniai
negaus tų pinigų pauostyt.
jęegaus> žinoma, ir musų ka
tulikai. Tie pinigai eina i airių vyskupo diocezijos ka
są. O kam jie bus sunaudoti,
tai ne musų parapijos biz
nis.
Žinoma, jei tokia suma

Rėjas kriaučiuose, ALP j Birželio 21 Klasčiaus sveKliube ir šv. Jurgio draugi-! tainėje Įvyko lietuvių su si
joje. Iš amato kriaučius.' rinkimas. Tą susirinkimą
.Kaip F. Vaitukaičio, taip ii susišaukė pasitamsios tarpe
jo žmonos Vaitukaitienės savęs trys redakcijos: “Vietroškimas buvo. kiek galint' nybė,” “Amerika” ir “Nausuteikti mokslo savo vai-Į joji Gadynė.” Kalbėjo nuo
viską bizmskai. Kur jis gavo pjnigų butu sunaudota musu
kams. Jiedu abu dirbo iri visų trijų laikraščių atstotą pirmos klases sv. Anta- lietuvių pavargėlių
„‘ovo.ąrsi;., csušel,»Soi:
taupė. kad tom sutaupom j vai. Jie nurodinėjo, kad Lie
pa dėt vaikams moksle. Ją tuvos nepriklausomybės jau
troškimai, ju siekiai prade- ■ nėra. Sovietų Rusija ją sū
f ,
,.
UdZ.II V CfUS- UIIIU. U'
dą pildytis, Genovaitė jau i naikino melu ir apgavyste.'
:
story
pas
žydeli
pasiskolino.
ieikalingi airiams. Ir musų
bahrė biologijos mokytojos i Sovietų Rusija apie Lietuvą
i
ta
?
.parapijonams
neturi
ruklebonas nori pasirodyti aimokslą. Jų sūnūs Algirdas j nuo pat jos įsikūrimo gra
j
P
i
Ct
r.Užtenka
to.
kad
J
1S
P
a_
riui
vyskupui, kaip geras kobaigia daktaro mokslą. Juk žiai kalbėjo. Net Vilnių per
ši
nuotrauka
buvo
padaryta
kur
nors
Francuzijoj.
Ji
parodo
užkamuflažuotą
fran

!
skelbe
bažnyčioje
ir
per
salektorius
jis via. žiūrėkite,
nėra didesnio džiaugsmo, vedė Lietuvai su tuo supra
cuzu kanuole.
,
vo
••Pranešėją,
”
kad
“
dabar
jis galės pasakyt, žmonės
didesnio malonumo tėvams, timu, kad Lietuva gana
: mes turime pirmos klases skundžiasi, kad blogi laikai.
kuomet jie sunkiai dirbdami drauginga Sovietų Rusijai.
Jeigu statyti tai valdžiai
SIO(JX CITY, I0WA.
: ėmė jos čeverykus ir tiek.' »v. Antano relikviją,
0 štai, žiūrėkite, aš i porą
Bet kas dabar, kad Lietuva
išmokslina savo vaikus.
klausima,
tai
tik
toki.
ar
ii.
.
...
Vvras nusispiovė ir apsigri-! t,.
....a;.,
sąvaičių
surinkau net $800!
Genovaitė užbaigusi mok pasidarė
pavojingą
Sovietų
Rusijai, sako pradėjusi fli.-: 8ai jį galės but Lietuvos
* «
jęs nuėjo atgal į darbą. Bet
Pv *
g Jis pa- Vadinasi, pas žmones pini
slus poilsiauja pas tėvelius.
Antano “nove«n Vokietija KpU-ėto- valdžia? Ar leis jai Sovietų ne “UsipirKU ce\eųhus n ! dllbti buvo neramu, nes ne- „
.< novenos” laiką gų yra. tik reikia žinoti,
Aišku, kad pailsėjus jieškos tnnti
iai ta melą smerkė Su Vo valdžia teikti tas pilietines subatoj po pietų nuėjo mies- ?hioj°
žinnin tikrai
.. ona
P i. ,kas vakarą turi kaip juos iškaulyti!
^kjąi kain
ka*P viskas
viskas ton
ten parapij
mokytojos vietos. Galima
T"?
,SP’LkS k'aUtUVėj< įvyko. Issimaine rubus n SUgįrinktį bažnyčion. Na, su
Suprantama, airys vysku
tik palinkėti, kad jai kuo- kietija ne Lietuva flirtuoja- >afeve.s’ api?
si,
bet
pati
Sovietų
Rusija.
dlen
kalba?
Vlsl
zm0
kad
eever
>
kus
grįždama
namor
grįžo
namon.
Issiklause
pas
pas
už tokius pasitarnavigreičiausiai pavyktų vietą
s klesusirasti ir tėveliams pagel Tos pa
O
bėti išleisti savo broliuką armijo:
eina
Algirdą i daktarus. Smagu Rytų
rnoapie tokius rižtingus jau tokios
ie.
nuolius prisiminti, kad jie pradėjo
nesuklupo, bet žingsnis po sijos kareivius.
ną, sausas jau neišeisi. At- Matyt, ir musų klebonas nu
kalbeti apie plačias pilieti te. jis. Kaip gerai pažįsta
kad jo pati pn ėjęs turi išklausyti ilgą n raudonos kepurės. Kai
žingsnio siekė prie tikslo!
Ypatingai Laučka nuro nes laisves, tai da nereiškia, mas, tuojaus užkalbina Š., nupasakoja,
sikabinusi
ir
norėjus atimti graudenantį pamokslą, ku- buvo_ rinkliava Vilniaus nu
Genovaitė labai troško but dinėjo, kaip Sovietų Rusijo
prasideda
kalba
ir
N.
pava

kad
tas
galės
pasilikt
Lietu

iš
N.
naujai
pirktus
jos šiu ris paprastai baigiasi ragini- kentėjusiems, tai musų kie
mokytoja ir tą pasiekė. Vė je buvo gerbiamas A. Smedina
Š.
atsisėsti
budon.
Nu
voje
ant
visados.
Gali
atsišius,
jie
parodo
Š.
ir
tuos
če- mu dėti kuo didžiausias au- honas nesisielojo taip daug,
linu ko geriausio pasiseki tona. Jo parašytos kny gom tjkt ta« kaip keturi metai
ėjo
budon
ir
visi
Susėdo.
N.
.
.
,
.
verykus.
Žiuri,
kad
čevery' ka“
mo jos profesijoje.
Antano relikvi- nors vilniečiai lietuviai bubuvo išstatytos puikiausioje atga, Ukrainoj, gali visi
ir io moteris jau buvo gerai i kai pirkti J. C. Penny
store.
!
E
•.....'! jos. O jau šv. Antanas tavęs vo tokie pat romiški katalivietoje Maskvos parodoje.
..............................
tarp
kaip tvirtino jo
žmona. neužmirš. Jisai pasirūpins kai- kaip ir airiai. O vis dėl
Didelis lietuvių sujudimas Dabar Smetona jiems bai valdininkai but pastatyti ■ patraukusiu, bet paprašė saKlausia x>. kokiuih suirę i
nir>va kad už tą to, jis nepaskyrė nei vieno
dėl rasų okupavimo Lie sus. Bet čia ne Smetonos prie sienos ir sušaudyti. Iri liunininko atnešt visiems po
dabar
susidariusioji
Lietu'
stiklą
šnabės
ir
po
stiklą
jie
tuos
čeverykus
pirko,
1
‘
tuvos.
auką tavo pageidavimas bu- sekmadienio, ir neparagino
klausimas eina, bet pačios vos valdžia galės but ap- alaus. N. pasidarė da links
jam paaiškina kad pirko pas tų išklausytas.
per pamokslą, kad ot, šianLietuvos
likimo
reikalas.
Biiželic 15 pasiekė ži
šaukta
kontrevoliucionie- mesnis. pradėjo dainuot, bet kokį ten sirijoną ir paprašė ‘
‘
,
.
dien
mes turėsime rinkliava
Musų
šalis
okupuota
sveti

nios, kad Sovietų Raudono
riais. išdavikais. Jeigu da- ir da pasišaukė po stiklą' važiuot persitikrint. Š. sutin
Bet
lei
tavo
pageidaviVilniaus
badaujant iems, Na,
ji armija užplūdo Lietuvą. mos valstybės armija, o tas bar Amerikos lietuviai tik- šnabės ir po alų. Gerai ikai- ka. N. prašo, kad tas store mas nebus įklausytas ir jei
j h. neverta> pes vilnieč5ai
Visi Brooklyno lietuviai nu reiškia, kad jos nepriklau rai nori but nuoširdus Lietu- tę nutarė važiuot namo. N. nekalbėtų, nes jis pats pa kartais pasiskųsi klebonui, *eturi airių vyskupo.
stebo. Vieni kitų klausinė somybė paneigta. Mes lietu- vai, tai turi sucementuoti pasišaukė “taxycab” — visi kalbės su pardavėju. Įėję kad uz tas aukas jokio pi eBeje. reikia prisiminti,
jo: “Kas pasidarė? Kodėl viai, kuriems rupi Lietuva ir savo spėkas ne prieš nauja- susėdo ir nuvažiavo. Š. savo krautuvėn, N. klausia par žento nuo s\. Antano nega- kad niuSų klebonas yra ga
okupavo sovietai Lietuvą? jos likimas turime susiburti ją Lietuvos valdžią, bet naujus
ceveiykus turėjo davėjo: “Ar mes šiandien vai, tai klebonas tau paša- Vęg nuo Lietuvos valdžios
Ar vėl mes busime rusina į krūvą pamiršt politinius ir prieš Sovietų Rusijos vai- rankose. Bevažiuojant N-nė čionai pirkom ceveiykus?” kys:
Vaikeli, nemokėjai
.......................
mi? Ar vėl musu brolius siųs įeliginius įsitikinimus ir d£ią, kuri sulaužė savo prie- ištraukia iš Š. rankų čevery- Pardavėjas atsako: “Yes.” melstis prie šv. Antano. Gedimino kavalieriaus ordi
ną, liet vistiek $800 nori su
veikti iš vieno. Reikalau žadą neliesti Lietuvos nepri- kus ir sako, “čia mano čeveį Sibiriją?"
Duok daugiau aukų, o gal linkti Cicero vyskupui. Na.
N.
išvynioja
iš
popieros
ir
Komunistai birželio 17 su ti. kad Sovietų Rusi jo4 klausomvbės ir nesikišti i rykai.” Š. bandė atsiimt, bet sako: “Ar tuos čeverykus tada jis atsimins ir tave. Gal
rengė mitingą. Žmonės žin aimija butų iš Lietuvos že- jos naminius reikalus. Tai N. nepasidavė. Š. pamanė. čionai pirkom?” Pardavėjas ir tavo meldimo išklausys.” ar ne pavyzdingas jis patrio
tas?
Cicerietis.
protinga kova, tai visu kad jos kaiminka tik juo- pažiūrėjęs sako: “Pirkote.
geidumo dėlei ėjo pasi mes ištraukta. Kol Rusijos
na
bos
ijetuvoie.
tol
«
•
s
•
r,•
......,
__
______
_-i
j
r,
-.!
Žinoma,
laisvamaniai
sa

klausyti, ką tie svieto lygin aimij'a bus Lietuvoje, voi jaj«Vę gerbiančiu lietuviu kauja, nusileido. Privažia-;bet ne Situos; „jus .pirkote
DETROIT, MICH.
. verks
- - seno-- vus netoliese Š. namų vėl vi-į ludus. Šitos kompanijos če- kys. kad tai yra tamsių žmo
tojai, mažųjų tautų “užta mes lietuviai draugiški ruKurie
rytojai” pasakys. Jie savo sams negalime būti.
sios valdžios, senų tradicijų, si išlipo ir N-dai vėl eina i veiykų mes nei neturime.” nių mulkinimas ir nekrikš Lietuvių jaunimas sugabus.
kalbose džiaugėsi, kad Rau
Laučka reiškė naujai
naujai Lie
Lie- jų verksmas tautai nėra nuo- kitą saliuną, liet Š. tvėrė už
nuraudo ir paprašė Š. nu- čioniškas jų išnaudojimas.
Chas. Martinas suorgani
donoji Rusų armija okupa tuvos valdžiai neprielan- širdus. Jie verks vienos gru- čevervku ir sako, “atiduok ejt kiton vieton, ir dar kiton. Jie sakys, kad “pirmos kla zavo lietuviu beizbolės ku
sės šv. Antano relikvijos”
,
,
vo Lietuvą. Lietuvą mylin kius komplimentus. J. Pe- pės diktatorių.
mano čeverykus, aš einu na- bet nieko nesuranda. Paga- yra
vartojamos
nešvariam
vardu
Lithuanian
tiems žmonėms toks jų leckis daugiau gyvenęs LatSusirinkimui buvo per- mon.” N. butą tvirtesnės, |jaus atėjo Į tą vietą, kur suAlliance
of
America.
Jau
džiaugsmas nepatiko, kaip vijoje. Krėvė - Mickevičius skaityta rezoliuci ja, kurioje Čeveiykų neatidavė ir įėjo j §itiko su Š. moteria ir klau- bizmui. Kad tai yra tiesiog prisirašė daugiau kaip dvibaisus
pasityčiojimas iš
ku rie pastebėjo: “Vot mu ženotas su žyde.
žmonių
lengvatikystės.
Pa- dps.inV JaunŲ vaikinų ir tansų užtarėjai! Vot musų pa fašistų rėžimo
sityčiojimas
iš
tikybos.
Kad
kiai daro praktikas Matyti,
triotai! Pirma skelbė, kad muose už
bažnyčia yra paverčiama kad lietuviams neblogai n
Lietuvos vidurinė tvarka veikimą. Laučkos
priklauso patiems lietu tai buvo silpni... Jeigu jie nys, sunku suvaikyti kas jo- pirko čeverykus o š. nori iš dama paliko,” ir ryšulį ati- kokiu jomarku. Taip, laisva- sekasi. Jie debatayo jau keviams susitvarkyti, o ne sve budami Lietuvos piliečiais, je pasakyta. Jeigu trijų jos atimti. Š. tvirtina, kad tie duoda. Tas atriša bundulį ir maniai toki šmugelį kriti- hs kaltus su svetimtaučiais
timiesiems, o dabar džiū veikė prieš tautininkų rėži- Brooklyno laikraščių redak- čeverykai jos, nes ji juos tik randa rudus čeverykus. kaip kuos. Bet geri katalikai lais- ir lietuviai laimėjo. Kredigauja, kad Lietuvoje tvarką mą, tai parodė savo rimtą cijos šaukė masinį susirin- nusipirko ir N. iš jos atėmė jam aiskino pardavėjas. N. vamaniu neklauso. Ir musų tas. veikia duoti ( has. Martiklebonas tatai žino. Todėl aui už pasidarbavimą. Dapadalys nišai...”
eurie norės kimą, jos turėjo išdirbti bevažiuojant. Bet Š. blogai ——i——
u—* jis nieko nebodamas savo ^ar tur!s huoso laiko jauniKomunistai nebūtų komu
tirpti, pasi- projektą, bet ne ant greitu- kalba angliškai. N. mokėjo
“Pianešėjuje” rašo: “šv. mas turės užsiėmimą, vienistais. jei jie nepameluotų.
šai. Tokia- jų pamėgdžiot komunistus, geriau nupasakot. SavininAntanas,
musų parapijos *on stumdytis ant gatvių
Jie pasiūlė šimto žmonių su me momente, kuomet sveti- kurie apsvaigę džiaugsmu, kas saliuno palaiko N. pusę klausė kad N. turi namus ir
globėjas,
yra
didelis stebuk- kampų, kur išmoksta vis. >sirinkimui rezoliucijas, ku mos valstybės armijas už- rėkauja, kad Sovietų Rau- ir paliepė š. išeit. Parėjus tuojaus
juos užareštavo. ladarys. Kas meldžia Dievą kių nepadorumų, galės lariose sakoma, kad Brookly plūdo Lietuvą, kuomet tau- donoji armija padėjo pa- namon Š. daugiau susikrim- N. su Š. susitaikė be teismo,
per šv. Antano užtarimą, vintis nors beizbolę mušti.
no lietuviai masiniame susi tos vadai pabėgo, sudaiyt žangesnius ’
Rep.
daug Dievo malonių apturi.
rinkime kopilniausiai užgi vyriausybę ir pradėt
Yra prisiųsti klebonui net
na Sovietų Rusijos žygius šalyje reformas, nėra
CLEVELAND, OHIO.
keli
laiškai, kuriuose žmo
Lietuvos klausimu. Šimtas lengva. Ar galima priešintis i džiaugias, o kiti perdaug, čevėrykų. Čia vėl abi motenės dėkoja Dievui už aptu
žmonių, tai musų komunis naujajai Lietuvos valdžiai nusiminė. Kuriems rapi rim- j rys susikibo, pradėjo net
Lietuvių salės valdyba
rėtas malones.”
tams “masės.” šimtas ko už paliuosavimą politinių i ta Lietuvos padėtis, tie turi budos braškėti. Š. pavadino
praneša, kad vasaros laiku
munistinių davatkų, toli kalinių? Ar protinga butų šaltai protaut ir dirbti rim- savo kaiminką vagilka, toji
Tai matote, mano mieli *ak Salin?a Jrąuti tik už L5
U. P-Ias.
gražu ne visi Brooklyno lie priešintis už spaudos ir su- • tai. bet nepult isterijom Ne- jai rėžė veidan, o saliuninin- apykanta.
skaitytojai. Musų Cicero dolerių, viršų ir apačią, bile
tuviai, bet komunistai kalba sirinkimo laisvę? Jeigu nau-! viską galima neigti, neviską kas pačiupęs išmetė lauk iš MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para klebonas yra jau didesnis ir sekmadieni.
visų lietuvių vardu. Didžiu joji Lietuvos valdžia eis tuo, galima nei girti. Reikia pa saliuno. Š. nubėgo prie tele- še August Bebel, vertė V. K. R. už pati popiežių. Romos po.
4
tai svarbiausia ir geriausia kny
ma lietuvių Sovietų Rusijos keliu, ką ji pažadėjo pirmo- laukt, pamatysim kaip Eu- fono ir iššaukė savo vyrą iš Yra
piežius neskelbia laiškų, adBirželio L1 d. SLA 136
ga lietuvių kalboje tame svarbiame
okupavimu Lietuvos, nesi se dienose ir vykins gyveni- ropoję reikalai kryps. Blick- darbo kad greičiausiai eitų kiausime. Pusi. 429. 1916 m. .. SŽ.09 resuotų Dievui. O musų kie- kuopa buvo surengusi Kortų
LIGOS ir kaip nuo jų
džiaugia. bet smerkia ją.
man. ji bus stipri! Ją rems i rigas baisus reiškinys, bet namo. Vyras pamanė, kad I.YTISKOS
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma bonas sakosi gavęs jau ke-!Yaka1'? ir kartu delegatų įsMilžiniška lietuvių di Lietuvos darbo masės, ją kur jam bus galas, da per namieje nelaimė — metęs tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page liatą laiškų, kurie adresuoti • lydėjimą į seimą,
džiuma nepritarė Smetonai. rems ir Amerikos demokra- anksti spėti. Lietuvos padė darbą bėga namon. Parėjęs rinta laida. Karna....................... 26c. jam, kad perduotų Dievui. į
Jonas Jarus.
Smetonos rėžimas Lietuvoje tiniai nusistatę lietuviai. Tą tis baisi todėl, kad į ją kon- randa verkiančią žmoną, su- Rai,°
v***
1
*
Scbniuer
Musų klebo.
.
j
i
sutaisv šernu. Aprašo, kokiu budu Taigi matote.
buvo nepakenčiamas, bet jo turi žinot p. Laučka ir visi i centruojama stiprios sveti- SincrV&VUSię.
ęando išklaus- žmonės rasvti išmoko, kokiu bodu iŠ- nas tarpininkauja tarp zmo- jv. jonui <»iva. Drama vienam*
išvijimas iš Lietuvos nebuvo lietuviai, kurie nori Lietuvai mos šalies armija.
ti kas atsitiko. _ tojįnegali jw.
nių
pro- ninko.
*kT vertėtų kiekvienam
’i!’’’!*”* anu!u
“ ir oDievo. Ar tai ne r
per- raAti*
ir tt. Chicago. 1905, pual. 304.
i ūsų reikalu, bet pačių lietu- gerovės.
Vytautas Katilius. nei kalbėt. Šaukia, kad at- ta
gl-esas?
Įkaityti
....................................................
28t
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Ketvirtu Puslapio.

“TAUTŲ EŽERAS" . XEW

YORKO PARODOJ.

1

Faktų Fakteliai. !

PEKLA-

Iki šiol Vokietija pasiga- |
mindavo po 36.000 aeropla- Į
nų į metus. Amerika pasida
rydavo tik po 15,000 oriai- i
vių j metus, o visoj savo is- į
PARAŠĖ A. M.
torijoj. Amerika yra paga
~Xieluis nėra m u mk taip reikalinga
minusi tik 46,000 orlaivių.
ir naudinga kaip baimė peklos; nes
Taip
sako Aeronautical
ta baimė palaikys musu karūnas ir
Chamber of Commerce pre- i
karalystes...** — pareiškė kataliku
mokytojas.
Jonas
Chrysastam’as
zidentas, John Jouett. Bet
(344
—
406).
Fordas dabar apsiima pa
statyt po 30,000 orlaivių,
Kiekvienas mus sutiksime su tuo faktu,
kas mėnesį.
kad musų draugijoj, ypatingai tikinčiųjų
—;------ .

■ gyvenime, pekla lošia labai žymią rolę.

Tarpe
daugelio W PA Pekla yra baisiausis žodis žodyne. Religindarbo projektų, yra keli gas žmogus nuo kūdikystės yra taip įbauprojektai ir “baltarankiam” į gintas tuo žodžiu, kad vos išgirdęs peklos
bedarbiam. Tai įvairiems į vardą, jo širdis pradeda nenormaliai plakartisiams. buvusiems daini- • ti. Rinkos drebėti. Kiek tas žodis ir tos bar
ninkams, muzikantams ir tt. bariškai baisios pasakos yra išvariusios tiPrie Mass. valstijos muzi- kinčiujų žmonių iš proto, sunku butų atša
kos projekto dirba 840 as- kyti.
menų. Jie duoda nemoka-j Nepersenai teko skaityti Missouri valstimas pamokas bedarbių vai- į jos beprotnamių raportą, kuriame sakoma,
kams, dalyvauja orkestruo-; kad tos valstijos beprotnamiuose randasi
se, rengia koncertus. Visoje ; virš 9,000 abiejų lyčių bepročių. Toliau
valstijoj yra apie 30 WPA į raportas nurodo, kad didesnė pusė tų beorkestrų. Per sąvaitę bedar- i pročių nustojo proto dėl didelio religiško
bių vaikams duodada apie• tikėjimo. Tik vienos valstijos beprotnaYienas Įdomiausiu dalykų pasaulinėj Xew Yorko parodoj yra “Tautų Ežeras.’ kuris va
1,900 muzikos lekcijų. 1939: miuose randasi arti 5,000 peklos aukų. O
karais šviečia Įvairiomis spalvomis ir gaudžia neapsakoma! gražiais garsais. Pernai per
metais šitie orkestrai davė kiek dar toj pačioj valstijoj randasi tokių
“Lietuvių Dieną" jis švietė Lietuvos vėliavos varsomis ir grojo Lietuvos himną. Aplink
3,734 koncertus, kurių klau peklos aukų. kurios pilnai tiktų į tą religijos
ji stovi Įvairių tautų pavilionai. Pernai čia stovėjo ir Lietuvos paviljonas, bet šįmet jis jau
sė 1.874,579 asmenys.
bepročių skaitlinę? Bet jų tenai nėra. Jie
nugriautas.
gyvena su mumis ir skelbia savo “mokslą.”
Tautų Sąjunga — buvo
mes liksime čia ir kiek ap negyvas kūnas. Bet tas nieVisi “Holy Rollers.” “Old Mission” ir
linkybės leis darbuosimės.’ kam vertas kurias snėsdavo Salaveišiai” drąsiai gali būt prie jų pri-

Polemika ir Kritika

KUR JI, KAM
“IR DEL KO?
METEUONIS.

negalėtų nei
baisenybių tam-

____ _

yra pripeckota

viršminėtose knygose, šlykštu ir biauru da
rosi beskaitant jas. Pas mane randasi kny
ga antrašte “PEKLA.” antra laida, spaus
dinta 1879 metais, Vilniuje, ir turi net 489
puslapius. Ant 99 puslapio štai kaip aprašo
peklą:
•
“O pekla! tu plati be
mieros, gili be dugno.
niekados neprisotinta, nes
ryji pavargėlius ir bagoėius,

mokytus ir prasčiokus, jaunus
ir senus, visus be skyriaus
užkietėjusius griešninkus.

/ '
4

O baisiausia pekla!
pilna ugnies ir karštybės,
pilna kartybės ir bjauriausios smarvės,
pilna kančių ir sunkiausių sopulių.
Ten visokie vargai, kentėjimai.
ten baisios tamsybės ir karčiausi durnai,
ten amžina baimė ir sumišimai,
ten nėra vilties išsiliuosavimo,
nei-gi atitolinimo pikto, bet
visokios tyronystės viltimis
plūs ant paskandytų.

Ten cypimai, kaukimai ir dantų griežimai,
ten biaurųs šėtonai be paliovos
didžiausioje smarkybėje” ir tt.

Kunigai visados sako, buk pekla esanti
be dugno; ir vėl sako, buk, “griešninkai”
ir
pekloj visą laiką smaloj virs ir niekados ne
Ii.
išvirs. Bet be dugno pekla virimui taip tin
lnų. Norvegija galėjo ka- jcs išdavikai ir ^aaviKų vjš dar ėmė. Dabar genera duobes, pagaliau sudaužė to kunigo atmin ka. kaip ir be dugno puodas...
Ar Norvegiją
l iauti ir laikytis, jei ne tie auklėtojai,
lai sprendžia,
sekretorius
Joseph čiai iš akmens padalytą paminklą ir išsineužkariavo? Ne. R. Mizara “nardavimai.” Tai vra ne- pats skaitytojas.
Kita. kiek mažesnė knygelė, tai “Garsas
iAvenol. nranešė tiems tar-' šč jo šmotelius. Visi šitie fanatikai savo
“Laisvėje” sako. kad—
Apie Baisybes Dievo Sūdo ir Kankinimai
Pragarmėj.” (Su paveikslėliais), čia ant
paveikslėlių parodoma, kaip velniai už vi
sokius “gi*iekus” “gyiešninkus kotavoja.”
Jie kankina už girdėjimą, už regėjimą, už
dasiiytėjimą, už pauostymą. už gardumą,
-nio
naidavre f- 1
,
.1“.f----- h.aium hu«u> svaious uaiv. .........j.,., ....
Kaip
zm.a. .uj-it
Pal(la)>^-.butu nehuve ir pardaviku— ka< Kai Sovietu vvriausvbė ras.
- iš vienos -pusės žodis “-pekla” tam- už apsirijimą, už godulystę, už tinginystę...
tęs. žmogų net siru pas kre- :Ma\.iku tai vįstiek nepįl- iik\:id.lvo įidaviku« (troc?iems
Parapijonims yra baugus ir baisus,
“Apsirijimas” būna tada, jeigu kaimietis
cla;. , . ,*
!
i
nai trijų milijonų tautelė ki<tu/ Hitleriui pasidavėGeležinkeliu valdybos ap-: {alP
k?^ P^ės kunigijai ir išnaudotojų užauginęs vištą, vietoj atiduoti ją “Dievui
Kad salies pardayikų yra nebutu prieš Hitleri atšilai-iiu\) ’ Raud<)no J <rmįįoi
skaitliavo, kad 32.000 as-! klasei jis yra geras ir reikalingas Kum- ant apieros”—kunigui suėsti, ima ir pats ją
či?X-:SeSe'hatn’J'?ū kiust ‘
viso pakulio soiii menų kas naktį miega Pull-Į gams, vyskupams ir kitiems meklenams suvalgo.
ujama? taktą.. Ii \pat jų
p
k - žmonės sake, iistu lyderiai dėl to ia olų- man miegamuose vagonuo-; z°dp? pekla yia tiesiog neissemiamas aukso
Knygutėj taipgi parodoma, kad tinginiai
padaugėja karo metu. kuo- ..Riekvienas Laučius ant sa- do ‘
K
se. Reiškia, tiek žmonių va- i šaltinis. Parapijonai vien tik dėl to užlaiko pekloj retežiais taip surakinti, Jiad nei pasi
met pnesas leidžia nulijotonnni;, *• T vtri:„*
;.TzU
j ]ht žinėja kas nakti. Jei pridė- \ kunigus, vyskupus ir kitus “dvasiškius,’ judinti negali. Šitas paveikslėlis musų kuni
“
‘
kiek žmonių važiuoja i kad šitie juos išgelbėtų nuo “baisios pek gams galėtų būti labai nemalonus... Juk jie
paprastuose karuose, gautu- los” ir pasiųstų į “linksmą dangų.” Kas patys yra tinginiai, šita biauri knygelė Lie
keliatą kartų didesnė sako. kad krikščioniškos tikybos pagrindas tuvoj nemažai davatkų iš proto išvarė. Tū
yra Dievas. Jėzus, dangus ir kitoki prasima lose parapijose kunigai buvo uždraudę ją
Karų istorijoj užtinkame, politinius klarusimus. viyuo- Ras vietas nuo nazių agentų, skaitlinė.
nymai, tas arba nežino ką kalbąs, arba ži- net platinti.
Kad kaius laimėdavo ne tiek met
mp; stengiasi
■sten<da<i baltinti “visa- tai šiandien, veikiausiai, pahutu
Suvienytu
Amerikos
Vai;
modamas kalba netiesą. Yra neužginčijagalingoji aimija. ne tiek galio” Stalino žygius ir pulti veikslas Norvegijoj
Kunigai pirmiau įbaugina lengvatikius
‘ stijų kariuomenėj 1920 m.' mas faktas, kad pekla su visomis baiseny- peklos baisenybėmis, o paskui pasako, kad
ginklų tobulumas, kiek ge- savo oponentus, pirmoj ei- kitoks.”
lai organizuotas špijonažas.
ocialistus. Aukščiau paTįk dabar Mizara mums- buvo 280,000 vvru. Dabar bėmis, Liuciperis ir visi kiti velniukai yra visi tokie eina į peklą, ir tu ten eisi. štai,
krikščioniškos tikybos pamatas. Ačiū tik kaip tokis gąsdinimas skamba evangelijoj:
Pasaulinio
kai o istorijoj
Kad nebūtų šalies išdavi
kų... reikia pasimokyt iš
Juozo Stalino “čistkos.”

randame, kad Austrijos ge
neraliniam štabe buvo tokių
parsidavėlių, kurie priešo
šnipam leido nukopijuoti ir
nufotograluoti visu? Austrijos karo planus, Jų pačių
Austrijos aukštų pareigūnų
visos žinios buvo nugabentos tiesiog i Petrapili i usams. Ir »u-ai būt nupliekę
avstivs ir vi?as karas butų
gal pakrypęs ir baigiąsis visai kitaip, jei čia butų neisikisu-i \ okietija.
Taigi. šnipijada — parsidav'ma; kare taip sena. kaip
senas pats karas. Ne veltui
Aapoleonas yra pasakęs.
kai! už vieną gerą šnipą jis
nepagailėtų atiduoti visą
pulką kareivių. liet kad išvystyt geią špijonažą, kad
papirkti aukštus pareigūnus,
kad suorganizavus gerus sabotažninkų kadruę — reikalingi dideli pinigai. Ir is daba!' kariaujančiu valstybių
didžiausiu piniguočium yru
Anglija, štai kodėl autorite
tingi karo žinovai tvirtina
kad hitlerinė Vokietija jo
kiti budu nepaklupdvs Ang
lijos.

tieji

.
,
-t- i • •--------------------------------------- butu buvę ka “atpirkti” ir “išganyti.” žotų tekę su norvegais pana* .
dateOu LIETUVIS PATEKO BE- ^žiu sakant, visai nebūtų buvę kunigijai
šiai susiremti, kaip teko ne
pasekę^
DON UŽ HITLERĮ.
ta.p pelnmgo tarno.
garbingai susikirsti Stalinui
suomiais.
“vuagalis” Stalinas ir nuWest Orange, N. J.—An-! .. h' n«dlen kunl?al J™ 'įskuo apsirūpinę:
Kad p. Mizarai nerupi ėjo tai}) toli. kad gali nelikti tanas Barnett, 43 metų am- Jle turi £eras pajatnas giaziai gyvena, tun
dienos klausimus gvildenti ne tik bolševizmo, bet ir pa-,žiaus lietuvis, sušuko: “Hur-į puikius automobilius, kas metai poiai me
objektyviai, matome iš že- čio^ Rusijos. tai, esą, taip ray for Hitler” ir buvo ūžta' : nesiM važiuoja atostogų, dažnai į pajui į,
miau telpančios citatos. Jis reikia: tokia io “šventa va- nuteistas kas subata ateiti
gražuoles maudosi. Kaip matome, dvasako:
lia.”
i miesto skverą ir atiduoti i «?kija sau puikiai gyvena ne dėl to kad
“Pasirodo, kad ‘socialistiBeje, čia „.mėtysi a Iii- saliutų Amerikos vėliavai.
*’*' ‘°'
kad velnias baisus ir pekloj karšta.
nė’ Noivegijos valdžia prižaros paklausti, kas gi Rusi
I
auklėjo išdavikų kiekvie- joj
ITALAI
SKANDINA
Pašalink iš katalikų tikybos peklą, velnią
priauklėjo išdavikų?
nam kampely. Kur tik buvo Juk ten socialistu jau senai
LAIVUS.
ir kitas baisenybes,—ir ilgai netrukus tiky
trategiškesnė vieta, ten bu nėra: jie išžudyti.
Kaip matyt iš Londono j ba subyrės į dulkes. Kai neliks žmogui ko
vo pastatytas išdaviką?
Naivus tie musų bo’ševiš
pranešimu, italų submarinai! bijoti, nebus reikalo palaikyti kunigus, nes
pro-nazis valdininkas.”
kėliai!
Krilovo Ainis.
Kini*, nuskandina labai daug lai- jie neturės ką veikti; jie turės patys sau
Kodėl čia p. Mizara žodi
vų. Per vieną sąvaitę jie pa-' duoną pelnyti, savo prakaitu...
“socialistinė” rašo svetim- FRANCUZŲ ARMIJA NE
leido jūrių dugnan 192,000
§taj dglko kunigai nenuleidžia nuo savo
ženkliuose? Todėl, kad ko TEKO 1,500,000 VYRŲ.
tonų
laivų.
Per
tą
pati
laiką
liežuvio
peklos, velnių ir kitų baisenybių,
munistai skelbia, jog tikra
Francuzų generolas Char pnglai sakosi nuskandinę 11 jje įahai bijo, kad jų parapijonai nesužinosis socializmas tik Rusijoj
įų apje peklą teisybės, nes tada jie nustotų
les
de Gaulie apskaičiavo, Mussolinio submannų.
yra vykdomas: vadinasi, tik
kad
Francuzijos
aimija
per
aukavę dešimtines; tada tikrai musų jegaStalino valdžia tikrai sočia
RADO PRIGĖRUSIĄ
kokias 5 sąvaites neteko
masčiams ir jų gaspadinėms butų pekla.
listinė. O jeigu socialistai
MOTERĮ.
apie
1,500.000
kareivių.
kur sudaro valdžią, tai ji nė
Žmonių bauginimas pekla ir velniais yra
Apie 09,000 buvę
užmuš.a,
......
Fitchburg, Mass. — ši pa naudingas
ra socialistinė ir todėl ją
daiktas kunigijai, ponijai ir vi
eikia dėti i svetimženklius. upio 31)0,000 sužeista ir apie nedėlį vaikai rado Putnam sai išnaudotojų klasei. Nes kol žmogus tam
Noivegijos socialistai net 1.000.000 paimta nelaisvėn, ežere nežinomos moterį
sus, bailus, bemokslis, tol jį lengva yra pašnipų “priauklėjo,” kad sa Kiti sako. kad francuzų nuo- lavoną.
‘ vergti ir išnaudoti, štai kodėl visi dykaduo
‘-----------vo valdžią Hitleriui “par stoliai buvę daug didesni.
niai ir išnaudotojai vienbalsiai sutinka, kad
Vien tik užmuštų skaičius CHICAGOJ 3.384,550
duot.
”
Taigi
bolševikas
Mi

religija yra reikalinga, ir visi ją bendrai
Nenusimano, ką kalba.
siekiąs 600,000 kareivių.
GYVENTOJŲ.
zara šmeižia Norvegi jos so
palaiko.
Toliau p. Mizara svietui cialistus
Paskutinis cenzas parodė,
“išdavikais,” o
Tame laikotarpy, kada Lietuvoj lietuvių
“viiozina,” kad—
šmeiždamas juos, jis kartu NEW YORKE SUSIKŪLĖ kad Chicagoje dabar yra spauda buvo visiškai uždrausta, už nekal
DU LAIVAI.
3,384,550 gyventojų.
“.Jei aukštieji Norvegijos taiko savo purvus ir i visus
čiausio turinio lietuviško kalendoriaus išleiNevv Yorko upėj, ties 52kai minkai ii- valdininkai ne kitus socialistus.
DrvrvtMiAt
dimą gręsė daug metų caro kalėjimo, arba
Bet Norvegijoj taip nebu raja gatve, anksti pereitos
būtų šalies vokiečiams par
POTylNIAI.
'net
Sibiras; bet tuo pačiu laiku Lietuvos
subatos
rytą
susidūrė
du
di

vo.
Pats
Mizara
(jis.
naba

davę. tai pastarieji jokiu
Nuo didelių liūčių Texas i kunigija gaudavo iš caro valdžios leidimus
budu nebūtų galėję taip gas, ant rytojaus pamiršta, deli laivai. Vienas jaunuolis valstijoj kilo potviniai.
spausdinti ir platinti lietuvių kalba tokius
:engvai, tai}) urnai užimti ką vakar “Laisvėje” rašė) prigėrė, kiti išgelbėti.
šlamštus, kaip ve:
TIk&IIMV ISTORIJA.
pač a? strategiškiausias kra sekamuose “laisvės” nume
Parašė P. D. Chantepic dc la Sau- ■
“Pekla, arba Amžinas Piagaras”;
SUĖMĖ MOSLEY’O
saye. Teologijos profesorius
Vertė '
riuose papasakojo tokią pa
što vi -’as ir uostus.”
lietuvių kalbon J. liaukis. Knyga di- Į
“Garsas Apie Baisybes Dievo Sūdo ir
ŽMONĄ.
Ka i Noi vegijoj buvo iš- saką: “Norvegijos socialis
,
. . įlelio formato. 1086 puls. «u daugs’be i Kankinimai Pragarmėj”;
AllglijOS Žvalgyba suėmė paveikslų Visokių tikėjimu dievų, die
oavy.-cių
mes to neginči tai ir unijų vadai pabėgo už
žinomo
’ fašistu• vado Mos- čių ir tt. Gražiam tvirtais apdarais, ii “Vaitai Dangaus”,
jamo. labiau nesutinkame sienin. Bet komunistai pasi
,
.
Ir kitas.
levo
žmoną.
^Chicaco, ĮSH. Kam?. -------- ... *?.«« |
~n Miz oa kad \ i<i “mikš- liko Ju vadas pasakęs:

"Platus kelias ir platus vartai, katrie veda
į prapultį labai daug tokių, katrie per tuos
vartus įeina; o kaip siauras kelias ir siauri
vartai, katrie veda į gyvenimą; ale mažai yra
tokių, katrie tą kelią atranda.”

Sulyg biblijos nurodymais, tai tuos “ke
lius” ir “vartus” taip sutaisė Dievas. Reiš
kia, Dievas dūšių danguje nenori.
Arba vėl, vienas šventųjų sako. kad iš
miesto turinčio 10,000 gyventojų, vargiai
vienas įeis į dangų. O šventa Teresė dar
geriau tą išaiškina. Esą, tūlam šventam
žmogui pasirodė iš peklos prapuolusi dūšia
ir klausia to šventojo, ar dar yra žmonių ant
svieto? Nes paskutiniuoju laiku pekloj du
siomis snigte snigo ir todėl ji mananti, kad
gyvų žmonių ant svieto nebeliko: jau visi
pekloje.
Parapijonai palaiko kunigus tam, kad
šie juos išgelbėtų nuo baisios peklos. O šv.
Teresė sako, kad parapijonų dusiomis pek
loje net snigte sninga ir kriste krinta, kaip
lapai nuo medžių rudens metu. Taip vadi
namas šventraštis rašo ir kunigai tą kartoja,
kad kas jau sykį į peklą papuolė, tas jau
per nepabaigtus amžius iš ten daugiau ne
išeis. Knygoj “Pekla” telpa nemažai su
rinktų “prirodymų,” kuriuos liudija iš pek
los išėjusios dūšios. Butų įdomu žinoti, kas
čia meluoja?
Apie peklos ugnį knyga “Pekla” štai ką
sako: “kaip pekloje taip ir čyščiuje baisios
koronės. su ta ja tiktai atmaina, koronės
pekloj amžinos, o koronės čyščiuje tėra iki
laiko.” O šventas Augustinas sako: “ta pa
ti ugnis, katra kankina prakeiktuosius pek
loj, ta pati (ugnis) čystija išrinktuosius
čyščiuje.”
Mes iš šventraščio gerai žinome, kad
peklos pečkuriais yra velniai, kurie bedug
nėj smalą verda. Bet kas pečius kūrena ir
smalą verda čyščiuje, to šventas raštas ne
pasako.
“čyščius” buvo sugalvotas katalikų du
sių skalbimui ir priimtas kaij>o pastovi dog
ma katalikų susirinkime, Florencijoje,
1439 metais.
(Bus daugiau)

H
No. 27. — Liepos 3 d., 1940 m.

KELEIVIS,

Penktas Puslapis

SO. BOSTON.

ANGLIJOS LĖKTUVAI
UŽMUŠĖ lo VOKIEČIŲ.
Vokietijos žinių agentūra
DNB praneša, kad nakti Į
Įsteigta liaud ės milicija. ! biiželio 21, Anglijos lėktu
Legalizuota komunistų
vai atakavo Vokietijos papartija.
i klasčius ir numetė iš orlai(IT-r Lietuvos Gen. Konsulatų. I j vių apie 400 bombų, kurio; mis 16 vokiečių užmušė ir
Lietuvos Generalinis kon 41 sužeidė.
sulatas New Yorke gavo iš
Kauno žinių, kad 1 liepos
dieną buvo paleistas Lietu
Stanley Ridentas. is Lietuvos pa
vos seimas.
einu iš Nei'imtbičiu. Teisiu apskr.,
Kauno guK.. pajieškau savo giminių:
Darbo ministeriumi esąs Ignaco
Ten ūko, Povilo Stoškus ir
paskirtas kažin koks Marti- Juozapo Stočkos, .Marijono ir Zofitz
1_
1 * u- j°s Tenukaitės ir Marijonos Konėainas Kučinskas, o valstybes;
ir kitu pažystamą ;r draugu.
kontiolierium --- Liudas A- Prašau jų atsišaukti, kurie žinot kur
1
1
. •
,
jie randasi, malonėkit pranešti.
(G
dcmauskas, taip pat nežinoStanley Aident
mas amerikiečiams žmogus. ' 4564 p<nn stdeetGary, in<i.

PALEISTAS LIE t
TUVOS SEIMAS.

Iš Kovų Lauko Francuzijoj.

AMER1KA

RENGIA 5000

KARO LAIVYNUI KARI* i

FORDAS AMERIKAI
LĖKTUVŲ NEDARYS.

Amerikos apsiginklavimo komisijos naiys Knudkurįs yl a įr General
Motors korp£racjjos pirmi.
ninku, pas£lbė, kad henry
por(jas atsisakė gaminti lėktuVų motorus Anglijai, dėlto £ Suv Valstijos susitari-'
mą £U Fordu tųJmotorų ga.
minimą turi atšaukti.
Su Fordu buvo susitarta
pa(jaryt 9000 Rolls Royce
^ypo motolų
lėktuvams,
g00Q tų motorų buVo skiriadraugų Vimo URMAI.O
Žinia priduria, kad Vil ir Pajieškau
Jono REVUTO. taipgi ir jų ses. ru.
ma Anglijos orlaiviams, ku- i
niuje, Kaune ir visoje Lietu Iš Li< tuvos jie paeina iš Galimų kai
j įuos leidžiama nusipirkt Amo l.azdijų parapijos. Jie gyveno
voje vykstą gausingi darbo kur
nors apie Seranton. Pa Kurie ži
merjkoje. o kitus 3000 tokių
žmonių mitingai ir demon note kur jie randasi, prašau pranešti,
pat motory guv Valstijų 01lai atsišaukia.
pj)
stracijos. Esą. žmonės džiau arba patys
.Mr. John McCanes.
laiviams. Fordas sutinka
giasi, sveikina naujaią Lie 413 Madison st., Jack.-ui, Mich.
djrbd Rolls Rovce motoms
tuvos vyriausybę ir Sovietu i Aš. Marijona Šlikaitė-Siivestravi.
Amerikai,
bet atsisako
Sąjungą. Mitinguose esą ke lėienė, iš Panevėžį, miesto, pajieškau
dil.bt: Anpiiiai
savo vyro Jono Silves.i avaiaus. Kė
liami buvusio Smetonos re i dainių
apskr., Airiogaios valsčiaus.
Rolls Royce motorai yra
H
-s?'
žimo
nusidėjimai,
svarstomi
■
Anglijos produktas ir turi
sV
jo darbeliai.
kai kurias paslaptis, jie at
•T
vėsinami skysčiu ir daugiau
Kaunas, birželio 25 d.—
ištvermingi. Todėl Ameri
Dalyvaujant
70,000 organi
MEKSIKOJE PRIVERSTI ka ir stengėsi gaut iš Angli
ši nuotrauka buvo padaryta da Francuzijai nepasidavus. Ji parodo kareivius lipant iš ap
zuotų
kauniečių miniai.
NA KARIUOMENĖJE
jos tų motorų gaminimo tei
.t*kasu ir einant šturmuoti priešo pozicijų.
Kaune
Įvyko
milžiniška
ses. Atsisakius Fordui daryt
TARNYBA.
liaud ies manifestacija pa
tuos motorus Anglijai, ANETIESA, KAD LIETU
UŽBAIGĖ
MOKYKLĄ.
sveikinti Lietuvos liaudies
menesy
Liepos mėnesy susirinks merika turėjo sutarti su juoi
VOS LAISVAMANIAI
vyriausybę
ir draugingos
Meksikos kongresas specia- atšaukti.
SUSKILO.
Sovietų Rusijos atstovybę.
So. Bostono aukštesnę' Yuškauskas ir Stasys Zabliai sesijai. Yra du svarbus
__________
“
Keleivy
”
buvom
pami

mokyklą
(high
Kalbėtojai reiškė džiaugs
cbool)
ši-!lackas.
;
projektai, kuliuos toji sesija 250,000 .SIUVĖJU UNIJA
nėję
“
Lietuvos
Žinių
”
pa

met
baigė
229
mergaitės
ir
mą
dėl išsivadavimo iš Sme
Taigi,
viso
So.
Bostono
svarstys. (1) Įvedimas MekGRYŽO I ADF
aukštesniąją
mokyklą
baiduotą
pranešimą,
kad
Lietu
162
berniukai,
tarpe
jų
ir
tonos
nelaisvės ir padėką
sikoje priverstinas tarnavi.
‘
„
lietuviu
vaikai.
*
Gravos
laisvamanių
draugijos
Sovietų
vyriausybei už pamas kariuomenėje, (2) už- International Ladies < Qar- geras skaičius lietuvių.
ge o3
gyrimas Meksikos valdžios nient u orkers L nijos koncentre pasidarė nesutari- galbą, apsaugą ir reikalavo
Su
atsižymėjimu (ho- zaus pasisekimo jiems!
sutarties su Sinclair komna- vencija Nevv t o:xe anądien nors) baigė: Aldona A.
J. K—is. mas ir kad dėl to iš centro tuojau legalizuoti Lietuvoje
pasitraukęs agr. Jonas Dau- komunistų partiją. Ministrų
nija, kurią pasirašė dėl alie- Rutal® 6t0 balsais prieš 12 Norvilas, Sophie H. SabaSCOTTVILLE,
MICH.
jaus nusavinimo. Meksika gL'zti atgal i Amerikos Dar- liaUskaitė, Uršula A. Švagžgėla. Dabar gi Daugėla pra- Tarybos vardu i sveikini(Čia jo paveisslas. >
ncša “Laisvoj Minty,” kad mus atsakė Gedvilas, išdėssutiko apmokėt Sinclair *3° * ederaciją. Tūlas laikas <įis jr Leonas Turinavičius.
Ūkininkų būklė.
lioįnsiškių
kaimo paskutini sykį jis
tai netiesa. Jis išstojęs iš tydamas vyriausybės pa- Įgyveno I imington.
kompanijai už tų turtų nu?aP.as’.traH^įAs
Kariškių diplomus gavo
Ont. draugėje su
Vėsus ir drėgnas pavasa- centro valdybos ne dėl to, stangas kuriant naują lais j ruski', vėliau girdėjau
vinima $8.500,000.
ADF ir prisidėjusi prie CIO. Juozas Zai kauskas — pulbuk ii užmu
šk- Kenora. Ont. Kurie :-.ei”t kas i
---------------- Metai atgal ji pasitraukė is kininko, Kazys Vinickas ir
ris prabėgo, prasidėjo vasa-įkad butų Įvykęs koks skili- vą darbo Lietuvą. Dekano-1 juo
atsitiko ir kur jis raudasi, malo
VOKIETYS 13 DŽIAUGS- CI0 ,ir dabar vėl susidėjo su Vincas Yankauskas—kapi- ra. Laukuose viskas atrodo J mas ar nesutarimas, bet dėl sovas sveikinimo kalbą bai nėkite pranešti: busiu dėkinga.
Mrs. Mary Siivvster
("i
MO IŠĖJO IŠ PROTO,
senąja organizacija. Ji sa- tono; Pranas Gaidamavi- gerai. Šieno jau senai tiek to. kad pasikeitė jo tarny- gė: “Tegyvuoja SSSR-Lie- 141 (įtieen
st.. Kast,
,
, .. .
-9?1 tuI.’intl Jungtinėse Vai- čius.
Jonas Grigaliūnas, daug ūkininkai turėjo, javai binės pareigos ir jis neturįs tuvos draugystė, tegyvuoja ‘
Toronto, (‘nt.. Cana.la.
Neiva. Golumbijoj, 26 stijose irKanadoje 250,000 Pranas Masionis, Povilas ilgi gražiai bujoja. Ūkinin laiko dalyvauti laisvamanių laisva lietuvių tauta.” Mani-*
Petronėlė Lamsargienė
metų vokietukas ErrfU Alex- narių.
Plevokas, Vincas Prėskinis, kai pradėjo jau šienaut, bet draugijos valdyboje. Sutari- festacija praėjo pavyzdinUžlaikau
LIETUVIŠKAS
ander. kaip išgirdo kad Hit-------------Albertas Rūkas ir Juozas kad lietaus perdaug tai šie mas tarp laisvamanių esąs gai. Ilgai gatvėse aidėjo be GYDUOLES visokias
nuo visokių ligų. Kuris
turite kokius nesveikumus, kreipkileris laimėjo karą prieš PRANAŠAUJASAUSROS Sedleckas__ pilnio
leite- ną bus sunku išdžiovinti. kilo gražiausis.
siskirstančiu dainos.
pas mane: duosiu gulą patarimą
----------------------Francuziją iš didelio džiauMETUS.
nanto; Algirdas Rasimavi- Musų apylinkės labai gra-į
ir busit natenkinti.
U-’S)
žios/ viskas žaliuoja-žydi. i UŽDĖJO AREŠTĄ DANĮKaunas birželio 26 d — •
PfcT. LAMSARGIENĖ
gsmo išėjo iš proto. Jis buvo
Geologas Halbert P. Gil- čius
" — antro leitenanto.
siaucius, .jis sunaikino visas ..lette
JOS LAIVUI.
Legalizuota Lietuvos komu-! ĮSI4 S. VYatcr St.. Rhiladelphia.
.... pranašauja,
.......... .... . .................
Iš mergaičių
mokykla Ūkininkai daugiausia ver-]
kad Amesavo mašinas, išdalino turtą ,.ikoje prasįdėsia
dideli baigė: Mildra Balutis, Ade- ciasi inemnmkyste. Orui at- East gostone stovį 0anį. nistų partija. Įsteigta darbi-! PANAIKINKIT
ir diabužius ii^ išėjęs ant gjmgmečiai — tokie dideli, lė Boris, Regina Glineckiu- silus lietuviai ūkininkai pra- jps motol.inis laivas -Emma ninkų milicija. Steigiama' PLEISKANAS ir
gatvės pradėjo šaukti “Heil kokju nėra buvę per 2000 tė, Nellie Jasiukevičiutė. dėjo įengti piknikus. Lietu-; jjaerek,'’ kini pereitą savai- Darbo Ministerija. Įsteigtas
Hitler!
u" Ji~
---- -------------**’ TLeokadija Kaminskaitė, Bi- viai savo piknikais pasižy-į. darbininkai apskundė dėl liaudies kulturos fondas. Sustiprinki t
Hitler! Mums jau nieko ne- metu>
Jis remia
savo spėjirdkm, nes mes valdom visą ma įclŲ duogsniais. kurie luta Kazmauskaitė, Virgi- mi. kitataučiai piknikų tieki neišmokamu
v .- k
£
,
Dar5o
jiems
algų.
Darbo Rūmai numatomi PLAUKIS
pasauli!”
15 darbininku, profsąjungų centru. Kauno I Vartokite Alesander's Castiie Olive
Policija jį suėmė ir nuv
jis esąs skolingas burmistru paskirtas Dr. Gar-j < u shamp«o ir Stiprinanti Tonika,
o mes prisiųsižė Į beprotnami.
! darbą. Jungtinių mus, Vilniaus burmistru An- S,rcisįųSpJiucentus,
cc
komisionierius tanas Krutulys. FaKeisu
Pakeisti ap
apaifyan
ALEXANDER
’S CO.
VOKIEČIAI TVIRTINASI
buvę
jRobbins uždėjo laivui areš- skričių viršininkai, atleisti
412 W. BROADUAY.
miestu susilaukti.
PIETŲ AMERIKOJE
kotarpis, bet dabar jis jau Ona Pileckiutė. Teresė Pet. .
i tą iki teismo. ’
kalėjimų kapelionai. VySO. ROSTON. M (SS.
R Aio-pntinn< įtrina ži- baigiasi ir prasidėsiąs saus- raitis, Ona Stenis. Sofija kiekvienais
,
. . vtnetal!' «c?na| ‘__________ riausybė iškilmingai pagerniu ted VoSia Xkbi
Urš. švagž- daug miestiečių tuom laiko-; 17Q
jMunuoiiu viena
170 jaunuolių
viena diena
diena bė nežinomojo kareivio ka
tarpiu
atlanko
ūkininkus.
Įstojo laivyno tarnybon.
pa.
oiįanizuojarf Pietų Amen„ rtp, . ~ ,
džiute, Ptrane Tamosmnaite,
k<š tespublikose. Aigenti- A1GLU ORLAIVIAI
Vitgm.a Tmntdaite Beati Bostone liepos 1 Įstojo Į
MYTAI APIE KRISTŲ
PARSIDUODA NAMAS.
Birželio 12 Jieva.Juodai.j,aivvno jgulos pratimus
noje ir Urugvajuje yra di- ATAKAVO VOKIETIJĄ ce Valeika te. Ona a ban
i
Dviejų šeimynų, p<> 7 kamirarius. Knytroje rasite icgentia- apie Kristų,
deli Vokietijos centrai. Vo- Britų oro ministelija paLlena V uikonis ir gyvulius ir stubos rakandui g“™* talPe
35 * visi naujoviški įrengimai, apie l'zjkaip jisai buvo jdievinta-', ir kaip
žemės, gera apielinkė. Mainy. ! tapo Dievo sunumi.
kietija deda dideles pastan- skelbė, kad birželio 27 d. e.??° a ^enc cn
Haivardo universiteto ir 17 akerio
ėiati ir ant mažos properties. Klaus
TIKIME J KRISTŲ. todėl turime
išsipardavė ant varžytinių. iš Bostono kolegijos.
kite: Joseph Diamond. 19 Hanson et. žinoti kaip mytai api-- Krislu susiilagas atitraukti Pietines Ame- anglų
lėktuvai
atakavo js ,
•
Savo
ūki
turėjo
pagarsinus
(iš Eastern ave.l, \Voburn, Mass. (’> -ė. Žinosite kaip krikščiones pa- isabaigė ši,.
-.
likos respublikas nuo sus;- Ruhr srityje esančius kari’ Vincas
cino nuo pagonu pa aka -mie K ristų,
ELIZABETH, N. J.
Ba- “Keleivy” pardavimui. Todėjimo su Suvietytom Vals- nius punktus. Vieno britų .
PARDUODU LIETUVIŠ Kalėdų ir Y'elyl ti švoni- s. < .’a'rar
Gaidamavi- dėl daug pirkėjų atsišaukia, ‘‘KELEIVĮ’’ galima gaut pa
I krikščionys
ad na pagonis
tijom prekybiniais' ir karo lėktuvo numestos bombos ronas» *rana*
KUS BALANDŽIUS.
h
' nepardavė.
‘
..........
! iais. Atrasite kad n*'t Rd>'iia n.-4ičius.
Jonas
Grigaliūnas,
Anda
Ūkis
i*
’
vieniais numeriais, sekančioj
reikalais.
' pataikė i aliejaus sandėlius. tanas Moceįunas, Franas triobos geros, žemė pirmos Vjetoi:
kada Kristus cnm.', nrrė ir kada
Juodgalviai, rud ! •»o
ii-ai buvo nukrvžiavotas.
galviai, geltonMasionis. Albertas MaMaus- įusies, L. U. Ž. draugija tą Mrs. V. Petkus. 227 First st.
gaiviai ir bal! j MYTAI U’IĖ KRISTI knyga tugalviai. Prisiun- !-i 111 ptj-lapių. Kaina ti'-’ai 35 cenkas, Pranas Mikėnas, Povi dieną prirengė pietų-, davė jj užlaiko Saldainiu ir kitokių
ėiu į visas dalis '’ai. Galima gauti "Keleivio" afise arAmerikos lx>ml»aneš;ai lekia
(-)
Suvienytu Vals >>a pas
las Plevokas, Vincas Prėš- gei us užkandžius ir padarė smulkmenų krautuvę.
tijų
ir į Kanadą.
kovos formacijoj, ši nuotrau
$13
pelno.
Publikos
susinn
T. J KUČINSKAS.
kinis, Povilas Pranevičius,
GEO.
ka padaryta per laivyno ma
Algirdas Rasimavičius, Al ko daug. Juodaitienė irgi
3312 So. Halsted St.,
BENDORAITIS
WORCESTER, MASS.
bertas Rūkas. Ričardas Se padarė gražaus pinigo iš
52<l M’ilson ^jt..
nevrus San Franciseo pakraš
CHICAGO. ILL.
varžytinių, nes viską bran
Aalerbury, Conn.
rafinas,
Juozas
Šilalis.
Aityje.
ger. Stupelis, Eugenijus Va- giai Įvarė.
lianta,' Vincas Yankauskas,
Musų kolonijoj mirė du
Juozas Žarkauskas. Viso 19.
seni
ūkininkai. Jonas BobiSmagiausias pasi žmonėji mas
Be tų, industrinės koope
nas,
62
m.
ir
Agota
Kasparacijos kursą baigė Hany
GERIAUSI lASIGfiRIMAl
Si.
IR VALGIAI.
Kosakevičius. Jonas Razga- i ienė, 75 metų. Ūkininkas.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai
vičius. Alfredas Šlageris,
ir visokių išdirbysėių ALUS.
Jd norite iiaoti apie karą ir kitus pasaulio
Leonas Turinavičius, Kazys Kada ir kokiu budu gali nvietas kadaTaipgi
gaunamas
ir
“
KELEIVIS
’
Įvykiai tau skaitykite “Naojienaa*
Vinickas, Vladas Janaus- nors pasibaigti Parašė prof. Dr. pavieniais numeriais.
kas,
Cbester
Murauskas,
Al'
v,
:
h
ll
'
1
^
r
Y?
!
,
..
...
...
te J. Ilgatidas. Kas non dasizinoti, ka90 MILLBURY STREET
"Naujienos* yra pirmas ir didiiausias lietuvių
bertas Naudziunas. v mcas da „ k„Kiu būdų gali svietas pas ibi
dievaitis Amerikoje.
WORCESTER,
MASS.
ti. tegul skaito tų knygelę. CnicaNINKU ATSARGĄ.

n .j .
o
Prezidentas Rooseveltas
pasitaręs su laivyno virsi*
ninkais reikalaują paruosb
kas met laivynui po 5000
jaunų karininkę.- Į tą tarnybą bus imami savanoriai
jaunuoliai nuo 19 iki 26 metų amžiaus.
...
Karo Departamentas taipgi skelbia, kad trumpu laiku
veik visi esantieji reguliaies
aimijos tai nyboje kai mmkai, bus paskirstyti lavint
didinamą salies kariuomenę. Taipgi apie 9000 kanninku esančių atsargoje bus
pasaukti tarnybon.
Naujokus juių tarnybai
pradeda imti nuo birželio
27 d. Visi sveiki vyrai, baigę 19 metųiir turį bent dviejų metų kolegijos mokslą,
gali
„ob istot jurininkų
nnnnmVn laVimmosi tarnybon.
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Ar Buvo Kristus?

CHESTNETS
CANTEEN

ras nuropoję

r-,

pu«| 125 Apdaryta

Uisiraiykite "Naujienas* ii and i en. Naujienų
prenumerata metanas Amerikoje (išimant Chi-

«

KELEIVIO” KA
LENDORIUS

Kurie ji ližrisakė visiems
išsiuntinėtas. O kas da ne
užsisakė, gali prisiųsti užsa
kymą dabar. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams — 25c.
Prašome adresuoti taip:
“Keleivis,” 253 Broaduay,
So. Boston, Mass.

.»

....

*

VIRĖJA

cag|)« >5.00. Chieafeje ir Europoj* — >8JX).

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petr kienė. išleido A. L. D. L. D.
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
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NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CHICKGO, ILLINCIS
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Beitas Puslapis.

moterims
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VILNIAUS KALNO “TRYS KRYŽIAI.”

Populiarė Judžių Artistė.

Ką. reiškia tie balti trys rą. Vyriausiu vietininku bu
kryžiai, kurie rymo ant Vil vo paliktas Algirdo vyres
niaus kalno ir j kuriuos su nysis sunūs, bet ir jo tuo me
pagarba žiuri tikintieji, tur tu taip pat Vilniuje nebuvo.
but. nedaug kas lietuvių ži Susirinkusi miesto tarvba.
no. Gal but. kad ir daugelio Į išklausiusi kaltinimus, nutatikinčiujų pagarba tiem? į rė dekreto keliu visus viekryžiams kyla iš nežinoji- į nuolius iš Vilniaus ištremti,
mo jų praeities.
tačiau vienuoliai atsisakė
Trijų kryžių istorija sie alikti vienuolyną. Tarybai
kia net 1365 metų. Keturio esiryžtant iškraustyti, žmo
liktame šimtmetyje Lietuvą nės dar labiau įniršo ir. nie
be paliovos plūdo Įvairus ko nepaisydami, ėmėsi pa
vadinamieji
krikštytojai, tys veikti. Būriai nepaten
neaiškus pasaulio perėjūnai, kintųjų patraukė į vienuoly
kunigų bei vienuolių asme ną. Dalis vienuolių ryžosi
nyse. Jie i Lietuvą gabeno bėgti, o dalis užsidarė vie
krikščionybės prietarų mok nuolyno mūruose. Atėjus
slą, kuriam smarkiai prieši minia išlaužė vartus, įsiver
nosi musų seneliai, turėję žė į vidų ir surado čia pasisavo tautinę, lietuvišką reli- slėjusius 7 minoritus. Minia
išvilko juos į prekyvietę ir
Į gijąčia, viešai, visų akyvaizdo
Didžiajam kunigaikščiui je, nukirto jiems galvas.
Algirdui viešpataujant, su Paskui minia puolė vytis pa
daugybe kitų krikščioniškų bėgusių vienuolių, kuriuos
bastūnų, atsikraustė Į Vilnių pagavo Antakalnio kalnuo
iš Mozurijos
(Lenkijos) se. tris iš jų užvilko ant kal
broliai minoritai, kitaip va no viršūnės ir čia pakabino
dinami pranciškonais, kurių ant trijų pastatytų kryžių, o
musų seneliai iš tolo kratėsi dar kelius vienuolius nu
ir vijo lauk iš savo namų. gramzdino čia pat apačioje
Tie vienuoliai—kunigai bu tekančios upės bangose. Iš
vo be galo landus — jie su viso vienuolyne buvo 14 miSiUR
as
gebėdavo prieiti prie didi noritų, ir visi jie žuvo.
kų. susirasdavo sau galingų
čia yra parodyta Miss Diana Letvis. populiarė 21 metų am
Grįžęs iš žygio, Algirdas
užtarėjų,
ir globoje tokių di
žiaus Holhovooč.o artistė, kuri šiomis dienomis ištekėjo už
labai
skaudžiai nubaudė
džiūnų
kartas po karto
\Villiamo Pow-.Ho, 47 metu amžiaus indžiu veterano.
vilniečius
už savališką teis
skverbdavosi vis gilyn į liau
dį. kuri buvo labai ištikima mą. Aukštam žyniui (seno
Gytotojo rekordinis
STEIKAS ŠVEDIŠKAI
senovės lietuvių tautinei re vės lietuvių kunigui), še
honoraras.
PAGAMINTAS.
šiems miesto tarybininkams,
ligijai.
3 svarai bile steiko.
neDidžiausia
visais laikai:s
Mozūrams
minoritams dvidešimčiai pilies valdinin
,
...
kų bei tarnų ir trisdešimčiai
miesto gyventojų buvo nu
kirstos galvos, arba jie buvo
pakarti.
Lenkai kunigai šitiems
mozūrams atminčiai pastatė
3 šaukštai ištirpyto lajo; gavo honoraro 90.000 svarų rfie broliai minoritai, Goš- tris kryžius, kaip atminimą
2 šaukštukai druskos
sterlingų ir dar 1,800, svarų tautų ir kitų apsikrikštijusių pergalės, kurioje daug lietu
1 o šaukštuko pipirų
stei lingu kelionės išlaidoms, didikuį globojami
globojami, susisuko vių kraujo buvo pralieta. Is
1 sauro lapelis.
Be to, jis priedo gavo savo Vilniaus pilies pašonėje sau torijos nežinantiems religi
supiaustvK
Supiaustyk šteiną
steiką ii ues
tiek pacientes portretą, bajoro saugią gūžtą, iš kur galėjo niams žmonėms gal ir bran
gmotu kįe’K asmenu valgvs. titulą ir metinę pensiją 450 drąsiai skleisti prietarus ir gus tie dominuoją ant kalno
Suma‘išius mi!tus, <^4^ svarų sterlingų.
skaldyti vieningą lietuvių balti tkryžiai, bet sąmonin
pįpjrus apibarstyk mėsos
tautą, mačiusią juose brolis gam lietuviui patriotui jie
abj puses ir su mediniu
kos vienybės ardytojus bei byloja apie atėjūnų įsigalė
šaukštu arba tam tikru mušjimą, sužlugdžiusį ano meto
kiršintojus.
tuvu gerai sumušk i mėsa.
tvirtą ir vieningą Lietuvą.
1365 metais Vilniuje pra Tai—Lietuvos pavergimo ir
gudėk j Jabai karšl?lajų fr
dėjo siausti kažkokia lim sužlugimo ženklai.
ab)- pUses apspirgink, kad
pama liga, nuo kurios daug
apiustų Įmesk lapeli, užpilk
J. Rindaugas.
vilniečių ėmė staiga mirti.
Gaištom tonieitėm ir užden
Mieste sklido gandai, kad NAMŲ DAKTARAS.
gus virink ant lėtos ugnies;
tie
broliai minoritai pasklei Parašė daktaras A. J. Karalius.
apie porą valandų. Jei rei
nauja knyga užpildyta vien re
dė nuodų, nuo kurių ir krin Ši
kės daugiau sunkos, dapiik
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
ta žmonės, kaip musės. Šios vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
karšto vandens. Apveisk'
šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
pavojingos ligos siautimo ta
mėsą kelis kartus kad neprimų Daktaras yra vienas iš reikalin
metu kunigaikščio Algirdo giausių knygų kiekvienam lietuviui.
sviltu.v
Koki*
inusvalandi
• 1>
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, anie
ir Goštauto Vilniuje nebu 300
prieš nuėmimą nuo ugnies,
puslapių. Kaina
vo. jiedu buvo išvykę į ka- Audeklo viršeliais ................... $2.50
galima įdėti nuluptų čielųį
svogūnų ir bulvių, kad kar
tu išvirtu.

KAIP BEVAIKIAI DYKA
DUONIAI MOKINA VAR
GINGAS MOTINAS GIM
globa. parama gausiu sei- re: grindini. Gali but. kad
DYT VAIKUS.
saunai
me y - ti
rKą<ic. vaizdai ir atbukino jo
Niekas neturi tiek prašy- m a}btėvams ip
R
žmoniškumą, nes jis pasata m neprašytų globejy gf-r.j •
b
nytoių ir Įvairiausiu kuoku; |
j b j
j či
_ kodavo apie tai visiškai šal
tai. tartum tai}) ir turėjo
rupintoiu.
kaip
motina
n.
•
•
“
d
„
• -ainti. norint kao seimą butu būti.
seimą.
Genesniais
- gausinga,
.
■ laikau.
• - !>\eina. atT pari- ir
Grįžtant iš Rusijos i Lie
motiną ir seimą ypatingai u : išsprendimas visos eilės kisavotiškai globoio kunigą ' .u socialinių problemų, ku tuvą, Kostas nežino kur din
gt' jo motina. Tuomet jis pa
ir dvasininkai, padarydami
lių
mes
čia
negalime
įsvarleko
; prieglaudą. iš kur vėmoteri vvro verge, o šiaiiaikais motinos ir seimo: iamt;' talp paI ‘uri (lldeie> liau ir buvo atiduotas pas
ūkininkus tarnauti. Bet šie
globėju pasišauna būti valsvien tik medžiagi
lybė. valdančioji partija a nėje srityje gludi negerovės. ; jam parūpindavo tik darbo.
šiaip visuomenės organiza : Jų netrūksta ir teisinėj bei 1 o apie jo dvasinį peną jiems
ga.lv “S neskaudėjo. Kostas
ciios bei komitetai.
■ moralinėj srity. Pasakykit, mėgdavo skaityti, o ūkinin
Vienas populiariausių ša
komitetai.’ kurie kai drausdavo. Turi dirbt
kių. skelbiamų šiandien mo gerbiamieji
uosiai "Motinos savaites darbą, o ne knygas skaityt.
tinai ir šeimai vra—gimdv ' 'r "šeimos savaites.'' kaip
kitę ir auginkite kuo dau .uri jaustis tos šeimos, kurių Kai Kostas pi adė jo gauti
skaitymo iš komunistų, jis
-1
giausia vaikų. Xa. ir šauki; tėvai, nenorėdami
laužyti persiėmė ir jų dvasia. Ūki
visi.
savo Įsitikinimų, negali su
Viengungiai
vienuoliai dalyti santuokos aktų ir ne ninkus jis pradėjo vadinti
kunigai ir puošnios mieste gali savo vaikų imetrikuoti? buržujais ir darbininko prie
poniutes
pamoksluose ii Ar neteisingas jų traktan i- šais.
Po kelių metų teko skai
laikraščiuose kala ir zalati- mas viengungiais, imant iš
tyti
laikraščiuose, kad Liudja apie dorovę ir gausia iu didesnius mokesčius ii
vinavo
apylinkėj. Mariamšeimas. Daugelis tų paniueit
neduodant
prirasv
ti
vaikų
p
O
Įės
apskrity,
Kostas Ba
pačios neturi ne tik gausių net ligonių kasoms, priside
bet jokių šeimų, jei neskai da prie tautos prieauglio ranauskas jau sugautas su
kitais savo draugais plėšiant
tyti jų šuniukų, tačiau jo
-katmimo?
Ar
Įvairios
kliuukininkus. įr nuteistas sun
pasišauna atstovauti motiną
irs
mokyklose
dėl
metrikų
kjuju dal-bų kalėjimam O
ir kalbėti apie šeimą, visiš
neturėjimo
m
pravamziaugį
andien. štai, ateina žinių,
kai neturėdamos supratime
mas
"benkartais
nesuztitas mažas knvgu mėgėnei apie tos šeimos kasdieni dzia motinos širdies ir ne"
‘‘
nius rūpesčius, nei apie rei kelia ioie * ru^'vviiina atfik- ?a?- ‘la-a Pasn}erRtas mirti
7iQimis vnmo-vnrlrc nkalus. kurie darbininkės tvena jO.iC I.uS-.t\ IHiią aillA
šeimai šiandien yra labai
opus. Užtat juokingai ir iš
eina. kai šunimis apsikars
čiusios damos imasi mokyt
bent pustuzini vaikų užau
ginusią motiną, liaudies mo Įstatymai. nesirūpina joks
mirti uz tai.
tiną. plušančią darbininke komitetą
Agota Luskus.
ar valstiečio šeimoj, kad tau
‘‘Laisvoji Mintis.”
tos labas reikalauja dau
DasilvtėjU- poison
r------ įvy
- . 7
giau gimdymų.
KOSTAS BARANAUS tuoj
įeikia geiai nusima^goIki šiol taip buvo daroma
daugiausia fašistiškoj Itali KAS BUVO APLINKY ti geltonu skalbiamu muilu.
BIŲ AUKA.
netik lankas, bet n \hą kujoj ir Vokietijoj, o paskuti
niais laikais jau ir musų Lie
Lietuvos laikraščiai pa ną, o tąsjk įetai ja uz.-ikretuvos ponios pradėjo rūpin duoda žinią, kad tenai buvo
tis, kad paprastos motery, teismo pasmerkti mirti keli
~
... ~
.
‘•netinginiautų.” Jos suruo plėšikai, tarp jų ir Kostas , Surūdiję lovų sprmgsai,
šia motinoms arbatėle, pa i. Baranauskai .Apie ši žmo- saidytiu-ų lenųnos u kiti
dovanoja k< -kią gėlių pluok |
norėčiau ši-tą parašyti metaliniai daiktai ganma
štę. paskaito paskaitą_ apie
Keleivyje.*'
_ i -‘_____
.
nes 1921 me atnaujinti a.ummo maliava.
tamos prieauglio mažėjimą. Į tais man gyvenant pas giparagina daugiau gimdyti minės Lietuvoje teko jį pa VOKIEČIAI BUVO SU
na. ir desimti ar daugiau žinti. Šeimininkas pasisam LAIKĘ AMERIKOS LIE
vaikų turinčiom motinoir dė prie ūkio darbų darbinin
TUVAITĘ.
padovanoja skarelę ir kok ką, kuris ir buvo tas pats
šimtą litų. Susirūpinimas Kostas Baranauskas. Tuo
rodos, didžiausias, nuošir met jis turėjo apie 19 metų
durnas nt-aiįsakomas 1 Ro amžiaus. nei;dUctl SYazavu
dos. tik imk. liaudies mote veido, bet gražiai augalotas,
rie. kurk šeimą, gimdyk gana rimtas, nemėgdavo iš
kaip pasamdyta, ir džiauki* dykauti. mokėdavo neblokad pildai biblijos ir poniu Ta; rašvti ir labai mėgdavo
KAIP GERIAU PROSYT.
cių norą — o.augmtis ir pri >h.ai
-L--'-'-c
knygas. Koki; tik
Prosinant staltieses ge
pildyti visą žemę! Kaip tv Aiivca pamatydavo, jis tu
riau
yra sulenkti jas išilgai,
vargdiene gyveni, kaip tau rėdavo Putinai ją gauti ir
o ne skersai. Išilgai prosyta
dienos lupesčius palengvin pei skaityti.
šeimininkas
staltiesė lygiau gulės ant
ti. kaip -veikus vaikus išau oats irgi mėgdavo kaliais
stalo ir daug švelniau atro
ginti, kaip juos aprengti, pa -ų-tą pasiskaityii, tačiau nedys.
valgydinti ir išauklėti, je manvdavo. kad io pusberViršutinius vyrų marški
reikia visą dieną dirbti fab niui reikalingas skaitymas.
nius ekspertai pi ošina pir
rike ar kitur dėl duonos ką-- ; Pusbernis pasamdytas darmiau
išvirkščią nusę ranko
nio,—visa tai i programa ; bą dirbti. < ne knygas :kaigalių,
o paskui nešiojamąją
neįeina.
j tyli—galvodavo jisai.
pusę. tada prosina lanko-.
Mums.
laisvamaniams,
Karta paranau?Xas man
ves,
apikaklę, marškinių užtautos _ sveikas prieauglis • :-kUndėsi. kad jis gavęs pasil’-l-j Dcrothy Matelis.
pakali ir baigia su pryšakiu, i
s\ei..a seimą n ' GclKa?.no11'i skolinti didele knvgą, Kuri
Grižtant i Lietuvos i A- Taip nrosinant marškiniai
na ne mažiau rupi. Tik to vadinasi Spėka ir Medžia- menka.
ant ruoeziaus tarp visados atiodys gražiau iškiomis
, , . ,priemonėmis,
, ... . pa- ; ga.” bet šeimininkas liepęs Austrijos ir Jugoslavijos, pvosyti.
meksiam a ai ratelemis, mes i<me-Ti ja iš namų, o jei ne, vokiečiu. slaptoji policija
'
•
netiKime. Norint pakeiti \ai-j laj g-ras:,nes Baranauską pa- sulaikė p-le Dorothv There- VĖSINANTIS GĖRIMAI.
kinpima įeik,a pažvelgti -, faHntfis ,jalb(1. -Tokia 1;„v- ,a Matcfiufe. Jie į sulaikė
I* stiklą gingerėliaus p.rn
Įdėk
realų gyvenimą
iš jo
jo na-da
mną uir is
ne...ri b,;. mano namuo- kaipo i nužiūrima šnipe. Neryti išvada kokių priemo- ^;.
akes kateg kiškai ,ik kad iškrėtė Visa ios ba- F'iėz.ni Jemeno, kad butų
J>
nių įeikia t Kriui paniekti, j šeimininkas. "O man r >do gažą. bet privertė ją visiš ivairesms skonis.
Sumaišyk pusiau šaltą)
Lietuviškoji liaudies bei! kad joje nėra nieko biogn.” kai nusirengti ir bandė viso
darbo moteris savo motiniš-į aiškino man Ko-tas.
kiais gudriais klausimais su- gingerėlių su pienu. Tai ge- į
kają pareigą atlieka. Skur-' Aš tuomet Ja nebuvau tos pamioti. Kaip ji pati sako. ras ir vėsus gėrimas vasaros
(ižio-t lūšnose tėvai ir mo- Į knygos mačiusi
•au jie davė jai tikrą "third de metu.
Į šaldytą arbatą įdėk grie
tino* mušdamiesi su vargu i apie ją jokio- m; o.'oroš. Bot gif-e.” Iškrėtę ir iškamantižinį
lemeno, orandžio ir ke-1
nevisada išgali vaiku t-n- vėliau, kai gavau
ns ją nėję, galų gale paleido ir
lis mėtų lapelius.
kainai aprengti ir pavalgy perskaityti.
pe-si
mau. "epe sau toliau keliauti,
dinti, todėl jų mirtingumą- kad ištiesų nieko bai aus joV'ateliutė 1935 metais iš ĮVAIRUS PATARIMAI.
Jei
kituose
čia yra dideli
j e nėra.
Ik i 'molės išvažiavo i Kaukiaštuose iki 1 metų am
Metu >abaitrnie
o :
univertitetą mokinti-,
Nuvalymui gipsinių daik-i
žiaus vaikų miršta iš šimto pradėjo lankvtis a- ieną
‘ ■ ■ ji grižo pas broli Va- tų geriausias būdas yra ap3 ar 4, tai tas skaičius siekia žinoma komum.-tą, ■ u j;- į. ną i M'ashingtoną. Ji tepti juos tiršta nevirinta
Lietuvoje net 12!
susitikdavo u lutam ganu- n ė Baltimoiėje, labai gra- šalto krakmolo koše. ApteTaigi, tokiose sąlygose šiais draugais ir gaiaiavo -s ž ir gabi mergina, moka ge- pus reikia palaukti kol krakponiutėm^ veltui yra kalbėti ių komuni'tiškos liti aturos rai k<‘lias kalbas, todėl ne- molas išdžius, o tąsyk pa-'
ii .-karinti tuščiais žodžiais pasiskaityti, čia ir praside- . bėrina. 1-ad vokiečių poli- lengva, nespaudžiant, pervaikų prieaugli, bet reikia jo Kosto dvasioje- permaina, rija galėjo nužiurę’ ją kaip teklių nudžiuvusio krakmo-,
Jokių giminių Ji-'j nežino- šnipę Kuru nors priešingos lo nuvalyt. Gipsiniai daiktai
susirūpinti ir šaukte šaukti
I atrodys kaip nauji.
apie dideli mirtingumą ii jo. Tėvo nebeatsiminė. Tik valstybės.
pu

r
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

i pasakojo, kad prieš didiji
karą gyvenęs su motina
Kaune. Nuo katro motina su
juo pabėgo i Kurijos gilumą
ir tenai Kostas pergyveno
žiaurią revoliuciją. Jis pasa
kojo matęs savo akimis.
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LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
net

*eight

PO/NOS

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA

$1.00.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Are^ Boston, Mass.
I>vacsaaae«aQattManaaaaMMamMMMaaMMa*ttatae«>Q»sr<%4rs.l'

SIELOS
BALSAI
REIKALAUKITE TIK

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.

Klue Ribbon Malto ir jus tik

Knyfra papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapiu dydžio, apie 150 Įvairių eilių.

rai jrausite pilnus 3 svarus ge

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

riausios rūšies malto. Todėl

DARBO VALANDAS.

milionai malto vartotojų sako

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

—“Duok man gero seno Blue

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

Ribbon Malto.”
Copyright 1340. Pahst BrewingCorr.nany. Milvmnkeo

KAINA TIK S1.00.

Audimo apdarais $1.25.

BLUE RIBBON
MALT
Ampruns Bigcjpst Spllpr

Kiekvienas turėtų papnoiti nava
minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs k
tų knyn
iĮiangn. Pinigus geriausia
siųst "Money Ordcnn.” Popierinius galima siųsti tiesiog paprastame konverte. bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus marką.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

MaaaNoaaanMmmaaimiiaiamaNmama

»
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KELEIVIS, so. BOSTON.

Daina Apie Žemaičių Kraštą.

Prie Kritusio Draugo.

Mes dainavom apie dzukus—
Lietuvos narsios anukus.
Apie tai, kaip vėjai, smiltys
Išnešiojo dzūko viltis.

Kain Veikia Kurčiu- kaip arbušauskienė
UP
, Y? ±
i NUŽUDĖ SAVO VYRĄ.
Nebylių
Institutas
a
, Birutes kaime. Garliavos
Kaline.
j valsčiuje, netoli nuo Kauno,
n.

i

--------Pirma j j
kurčių-nebylių
institutą Kaune Įsteigė Žmogaus globos draugija. Kitais
metais buvo Įsteigtas antras
iąstitutas
Kurčių-nebylių
globos draugijos, kuriai bu
vo perduota prof. Radzyicp.
kio
palikti i10,000 ntą.
litų. Daniu panau
bar abu institutai suvalsty-

gyveno Arbušauskai.
Arbušauskas
tarnavo
“Maisto” fabriko kontoroje,
o žmona Adelė šeimininkavo. Be to, su jais kartu gyveno Arbašausko motina,
Arbašauskienė kuri laiką
gyvenusi užsienyje, moka
jiškaį jr vokiškai be to
bJįus stcnografljos’to.sus.

Kur pas ežę. palei kelią
Lauką saugoja smutkeliai.
Kur Akmenė srauni l>ėga—
Kruta dirvoje sermėga.

Munis jaučiasi didvyriu —
Traukia daina tarpe vyrų.
Krapšto litą, antrą, trečią.
Garsiai giria lokės pačią.
,

O sermėgoje — žmogelis

O už mylios, palei upę.
Nuolankus, tarsi smutkelis — Trobesiai seni suklupę.
Vaikų šešetas ant gonkų
Užumiršęs dalią menką.
Laukia tėvo su barankom.
Akmenėlius krūvon renka.

j

Esantis Šunskuose Vilka “Laisvaja Mintim.” Misijoviškio kooperatyvo “Žie nierius šaukė neskaityti be
das” skyrius įsteigtas tik at dievių leidžiamų laikraščių,
gavus Lietuvos nepriklauso deginti bedieviškus rastus,
mybę. Kooperatyvas per ypač “Laisvąją Mintį.” Už
daugeli metų spėjo Įsigyti tai siūlė didelius atlaidus,
visos apylinkės ūkininkų Į Bet ir tai nieko negelbėjo,!
pasitikėjimą.
Tačiau per1 neskaitant vienos kitos mo-į
tiek metų neapsirupinama i terėlės, kurios, grįžusios iš
tinkamomis patalpomis, vis- bažnyčios, buvo besigriekas norom nenorom turi bu- biančios tos kovos priemo
li sukišta. Į vieną ankštoką nes, nes vyrai keikiamus
kambarį. Be to. be krautu raštus užsiprenumeruodavo
vės yra dar pašto agentūra, kitais adresais.
kuri užima ir taip ankšto
Paskelbtų atlaidų, tur but
kambario geroką kampelį. taip ir neteks suteikti.

Munis skuba, geria. moja.
Ipkė antrą pakartoja.
Dvokia prakaitas, degtinė —
Ipkės pučias piniginė.

i

Tai ir buvo pradžia dabai Ji -'kijsdavusis, kad Lietuvoje esą nuobodu, ji norinti iš
egzistuojančių net dviejų vykti Į užsienį. Buvo kalbų,
Kurčių-nebylių mergaičių ii kad ir draugas atsirandąs
berniukų institutu, kuriuose su ja užsienin važiuoti.
dabar mokosi jau apie 70
Gal iš dalies ir dėl to, gal
mokyklinio amžiaus vaikų.
Institutai turi bendrabučiu.-, <lel kitų priežasčių, bet Ar
virtuves ir valgy klas. Auklė- bušausku namuose taikos
tiniai prižiūrimi kultūringai, nebuvo, nors abu Arbušaus
kai atrodė lėti ir ramus žmo
Per trumpą laiką pedago
nės. Ir, štai, Arbušauskas
gai jau spėjo Įnešti i šių ne dingsta.
da
Tarnyboje jo pasi
laimingųjų buitį daug kul gendama, kaimynai neat
savo
draugą.
Vokiečiu
kariai
apžiūri
sunkiai
sužeistą
tūrinės šviesos. Kad jie bu
kreipia
dėmesio.
Arbušaus—
vo to reikalingi, neginčija
KLEBONAS LANKO
! KAIP VEIKIA LIETUVOmai tvirtina faktas, kuris kai turėjo dvi dukreles — POLICIJA KONFISKAVO
vieną
3
metų,
antrą
vienerių
g
MAIŠUS
ŽUVIES,
LAISVAMANIUS.
JE PAŠTAS.
metasi i akis žvilgterėjus Į
metu
amžiaus.
Didesniąją
Zapyškis
.
Kauno
apsk.
—
Vandžgirys.
—
Sausio
mėi
Šunskai,
Mariampolės ap
jų uolumą
uolumą besimokant
jų
besimokant. į jų , , : ,
Arhušauskienė R- „
fKls’ £a.4no
,
elgesį ir Į bendrą ių, pada- llu£iel£ Arbusauskiene is /apyskl0 policija
pačiupo nešto
nesu pabaigoje pas mus at-: skritis.—Esanti pašto agenryta pažanga. Kas žino, gal gabenus pas savo tėvus į Se- bev62ant i Kauna draudžia- vyku
/ko naujas klebonas ir ėmė i turą Šunskuose iš Mariama -v1da. uošvė
uošve taip
tam pat
uat buvo
buvo pa
na_ > laiku
-i... L.......
kt______
..U..-, vizituoti... laisvamanius. Va- j polės pašto turi 3 kartus są mu
gaudytas
Nemuno
ateityje
sitas negausus, ges dą,
išvykti. .
kt « j-.
* ,žuvis. Žuvų buvo vežama salio mėnesy neprašytas ap-; vaitėje parvežti korespontais ir mimika kalbantis prašyta
^uzudzius
savo
vyrą.
Ar-1
itjn nemažai, net 8 maišai, lankė laisvamani Vincą Ši- denciją. Kadangi vežiko atjaunųjų ratelis, duos tautai
busauskiene
jr
pati
nuvazia-j
kurįos buvo konfiskuotos.’ muli, kovo mėnesy atsiuntė skirai nėra nusamdyto, tai
žmogų, kuris savo amatu ar
u
žuvis Į Kauną vežė du Za- pas jį vargonininką ir kvietė korespondenciją tenka pakūryba gražiau prabils už vo pas tėvą į ^edąlevas
ją
paklausęs
ar
pyg
kj0 gyventojai, samdomi Šimuli pas save užeiti, bet čiai vedėjai gabenti, arba
eilini atvirų lupų individą.
vyrą nužudei, kad pas mane i žvejų. Konfiskuotos žuvys tas nėjo. Balandžio mėnesy samdyti vežiką. Deja, sam
Deja, kalbant apie turi- atvažiavai?
”^vo parduodamos vietos buvo užėjęs pas Vincą Ta- dant gaunamų 40 litų mėne
mus rezultatus, nepamiršta- nė nuo to klausimo sumišu gyventojams po 50 centų ki- mošaitį, bet nerado namie ir sinio atlyginimo neužtektų
mi
pusiausvyros, pra logramui. Daug kas prisipir- pažadėjo dar kartą užeiti. nei pusei mėnesio apmokėti
. ...ir .trukumai. Apžiurėjus netekus
----- r
įnrtitu.ų patalpas, skverbia- dejus nervuotis ir pasisakė -j. t ir jas parsinešę i Matyt, klebonėlis nusistatęs už parvežimą koresponden
si akis tų patalpą visiskas tėvui kad vyrą is tikrųjų
u. kas
mė
• po vieną
.
,
pusę jų išmėtė ,/
lauKas menesi
dūšią
cijos. Dėlto vedėja vra pri
netinkamumas mmetom į- nužudžius. .
•
>
j.
..
.v kan, nes buvo pasmirdusios. išgelbėti, tik iki šiol vis ne- versta prašinėti ūkininkų,
staigom.
Pamokų klasės ii+
i
Tėvo patariama ji .sugrįžo pirkdami žuvis negalėjo tik- pasisekė. Mat. kieti tie lais- važiuojančių į Mariampolę,
bendrabuciai tapyta net Kaunan ir atėjo į kriminali- ,rjntj nes uvo poli eijos bus- vamaniai, skaito knygas, o kad tie parvežtų korespon
ketunuose nariukuose, vi- nę policiją savo nusikaltimo tinžj i?i
d 1 dideįė
klebonėlio ir nelaukia.
denciją. Taip gabenant ko
sai nei nepritaikmtuo.se rei- pranešti.
fi<,
ę
F
respondenciją yra nelaiku
kiamai paskirčiai. Nors čia
Ji smulkiai papasakojo iri
''________
MIRĖ ŠIMTAMETIS SE- pristatoma i agentūrą. Čia
praeinama pradžios mokslo nužudymo aplinkybes. La- ŠIAULIŲ LAISVAMAgalėtų prisidėti valsčiaus sa
NELIS.
kuisąs, bet pati įstaigos kon- f vonas buvo kirviu sukapotas NIAI TVARKO SAVO
Žemaičiu Kalvarija. Ge- vivaldybė ir pridėti bent 20
stiukcija žymiai skiriasi ir rastas rūsyje po grindiKAPINES.
gūžes
5 d. mirė seniausias litų mėnesiui kelionpinigių
nuo pradžios mokyklų, čia mis, po nužudymo išbuvęs Šiauliai. — Gegužės 10 ir apylinkės
gyventojas Kazi- pašto agentūros vedėjai, ar
mokiniai netik kulturina-, jau apie sąvaitę* laiko,
11 d. laisvamanių kapinėse mietas Viešniauskis, sulau- ba prisidėti prie peivežimo
mi. bet ir išlaikomi. . Todėl, Nužudžius vyrą Aibušau- buvo suruošta vienminčių kęs 97 metų amžiaus. Velio- korespondencijos kitu budu
čia reikalinga nevien tikjskienė pradėjo pardavinėti
—Įpareigojant seniūną par
klasėms kambarių, bet ir į vyro drabužius ir kt. daik- talka kapinėms patvarkyti, nis buvo tarnavęs prie trijų vežti 1 kartą sąvaitėje ko
apsodinti medžiais ir kitaip valdžių seniūnu—rusų. vobendrabučiui, ir virtuvei, iri tus “handeliams.” Išparda- pagražinti. Šiauliečiai iais- kiečių Ir lietuvių. Jo tarnv- respondenciją iš Mariampo
skalbykiai bei dirbtuvėms ■: vinėti
daiktai surastu
surasti.
vmeti daiktai
■ vamanjai tikisi šįmet baigti ba labiausiai atmintina prie lės į Šunskus. Per agentūrą
patalpų.
Arbusauskiene aiskmos,, kapįniy tvarkymą ir pada- vokiečiu, nes Kalvarijoje gaunama dideli kiekiai ko
ikadvvras naktį noreles ia i... J: ‘
_________ =_•____ _ <
respondencijos.
palankų
Likim
GIRTAS IŠDĄUŽĖ LAN
žodi
GUS, O KITI JAM GALVĄ
lai
Kubiliai. Utenos apskr.—
rankas kaip tik ii' reikia pra
vokietis nesuprato, kad yra Sekminių antrą dieną įvy
tinti prie darbo, prie amatų. kirvį.
APVOGĖ ZAPYŠKIO
apgaunamas. Be to, velionis kusioje puotoje vienas daly
Kriminalinė policija, pa-i
KLEBONĄ.
daug yra prisidėjęs prie lie vis, smarkiai išsigėręs, buk
KAIP RASEINIŲ DAVAT- darius kvotą, bylą perdavė! Zapyškis, Kauno apsk.- tuvybės išlaikymo:
1905 pradėjęs daužyti kaimynų
KOS “KONFINSKUODA-' Kauno IV apylinkės tardy- I gegužės 28—29 naktį kaž- metais pas jį slapstėsi Adonamų langus. Vėliau tie,
VO” LAISVAMANIŲ LAI-; toJui- ___________
kokie vagys atsirakino kle- mas Miką ir daug kitų "cici- jam atsilygindami, smarkiai
bonijos duris. Įėję į vidų su- likų” rasdavo pas jį prie- ji sužalojo, sudaužydami
KRAŠTE .
SUNKU SUGRĄŽINTI
■ rado stalčiaus raktą, stalčių globstį. Nors velionis buve galvą.
INKVIZICIJĄ
Raseinių apylinkėje kaij
I atsirakino ir iš jo paėmę 400 daug nusipelnęs, bet amželį
kurie laisvamaniai, užsisakei Jėznas. — Čia prieš porą I litų pasišalino. Pabrėžtina, baigė vargingai, vaikų ne RYMAS, Romanas. Ta knyga yra
versta į visas kalbas, todėl kad yra
“L. Alinti” per platintoja F. i metu įsteigtas laisvamaniu! kad stalčiuje esą buvę dar apketičiamas. Teisingiems rražiai
aprašyta apie Rymą. LietoMa‘eįL negaudavo laikraš- „k dvasjški
• iškas vertimas yra lengvas ir gra
daugiau pinigų stambesniais žmonėms pagarba visur vie- bus.
Chicago. Iii. 1909, pusi. 432._
Drūtai apdarvta ........................ $2.50
i ?
, "S“ liai iabai neapkenčia. Veik- banknotais, kurie liko nepa- noda.
W’. e“ ,-,yWl,'nes,.<??Vat’ lesniuosius skyriaus narius liesti. Alatvt, buvo koks nors --------------------------------------katalikas, kad
nenraivt t'a-sc’ao-'€i įvairiais budais stengiasi at* sąžiningas
.
nepiasjlos nueidavo
P®1:, vesti j “tikrąjį” kelią', o skai- daugiau kunigo pinigų ne
nešti” is pašto punktų be, ; tančius "L. Mintį" dažnai iš-i vogė.
PAŽANGIEJI AMERIKOS
valsčių savo kaimynams lai- • h
j"
svamaniams laikraščių ir, !D ,• ir iš sakyklos baisiau-_____________________
LIETUVIAI!
peklos kančiomis.
Kino sunaikin-onniL-Įr. ;: ^hai
10miS
pasiėmusios, juos
._:„a
PAGARSINIMAI
davo. o žmonėse skleidė i n
LIETUVOS TJAVDIS IR JAUNTOMENfi NORI ŠVIES
KELEIVY
’
šmeižtus, esą nesąžiningas! Bet visa tai nieko negel-1
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAl’G PADfiTI.
! bėjo. Tai matydamas, uolutas laisv
Norint, kad pagarsinimas tilptų
ja " Paa\škX
j! GREIT,
švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
reikia priduoti garsinimą
KtOfevatku dar&jfa.^ Ikovą Prieš '^amanybę tu-, administracijon
nevėliau PANEDSlo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
LlO VAKARO. Siunčiant per paSEv
„iv
■ lą misijonierių. kuris, anot tą,
nalas
KULTTRA.
reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
dabar joms kelias užkirstas, j
turįjo užmigti kiyžiaus | siektų
mus ne vėliau kaip panedė.
KOOPERATYVO BĖDOS.i^'5 su ta-P?klos Pabaisa,!
t. y*
y. su laisvamaniais ir

dabar, pro šitą raštą.
Žvelgsim į 'Žemaičiu kraštą.
Ten kur vilnijantis Mastis
Plauja krantą susimąstęs,

*O

~

! (ia alus gražia; putoja.
Tuoj pralinksmina artoją.
Radijas suktini rėžia.
Įvairias žinias pabrėžia.

ly.
Vėliau gauti garslnimnl | tos
sąvaltės numerj nespėjama patalplnt.
Norint, kad garsinimas nesusltrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant
pikniką
ar kltokj parengimu, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. L’ž dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
LS paJIeSkojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane.
Simus, kaina Cc. už žodĮ. Stambesnėm raidėm antgalvis—15c. estra.

••Keleivio”
prenumeratoriams uS
pajleškoiinius giminių ir draugų, kai

na te. už žod|. Mažiausio pajleSkoJlmo kaina S0r.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kainos.

••KELEIVIS."
SO.
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“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 “KL’LTURĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.

Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas;
ŽURNALAS “KULTŪRA”

BROAOVVAV.

BOSTON, MASS.

ŠIAULIAI, Tilžė* gat. 153, Lithuania.

Paskui aria ir akėja —
Sėja, sėja, sėja, sėja —
Kuiną ragina ir glosto.
Grūdą žemėmis apklėsto.

Eina Munis pasigėręs.
Svaiguly galvą nunėręs:
Sukas žemė. sukas viską.O po kojom, tarsi miškas

sekmadieniui atėjus.
Ar lietus, kaitra ar vėjas.
Parymojęs pas smut kelį.
Eina, skuba i miesteli.

O iš ryto. kitą dieną.
Svarstė gričioje naujiena.
Buvo ponas, gert paprašė
Kuiną, trobesius aprašė.

O

Ten bažnyčia, bokštai žvilga... Blogos žinios, liūdnos žinios.—
Ten žmogus, kaip kloniu smilga: Žaluma laukai dabinos.
Klaupia, keliasi, linguoja —
O jis. aręs ir akėjęs.
Sielą murziną vaduoja.
Dairos kryžkelėn išėjęs.
Klaidžioja šventoriuj Munis.—
Taip jį šaukia kaimo žmonės.—
Vėlai gulęs, anksti kėlęs.
Vis dangun akis pakėlęs:

Kelias veda Į bažnyčią...
Reik palikti mielą grįčią...
Kelias ves i kumetynus...
Atsisveikinkie kaimynus...

Kad brandesnis javas butų.
Visos piktžolės pražūtų.
Kad lūšnoje butų sotu.
Liūtys javo neniokotų.

Seniau šaukęsis artoium,
Guodęs širdi dangaus rojum.
Dabar duonos prašo Munis
Pas gerus ir blogus žmones.

Munis šaukiasi vis dangų:
Sunkios bėdos dūšią rango...
Mena: vekseli žiruotą...
Mena: kelią nežvyruotą...

Tai ir baigsim šitą rasta
Atsisveikinę tą krašta.
Kur smutkeliai pakelėje
Liūdnai šnekasi su vėjais...
D/uko Brolis.

Pasimeldęs, parymojęs.
Šalin snauduli numojęs
Kalbina kaimynus, klausia.
Kokios žinios kraštą rausia.

Vyrai kalbasi protingai.
Pagalvoję, dėsto tingiai.
Apie darbus, apie ūki.
Apie bendrovę "Lietūki.”
Kaip grudus supirkinėja—
Rūmai auga pakelėje—
O pas rampą. nūn. kaimietis
Laukia lito susirietęs.

Vyrai apžvelgia ir karą.
Ir visokio fronto barą.
Kaip gudrus pilkasis ruskis
Ima mašinas už druską.
Susimąsto musų Munis.
Kad dangus apleido žmones.
Tat užkūręs stambią pypkę.
Greitai užsuka pas Ipkę.

UŽRAŠĖ LAISVAMA
NIAMS

“LIURDĄ.”

Kruonis.—Duokiškio lai
svamanių skyriaus beveik
visiems nariams nežinia kas
užsakė katalikišką laikraš
tuką “Liurdą.” Spėjama,
kad tai galįs būti klebono
darbas, nes jis manąs, kad
laisvamaniai skaitydami ti
kinčiųjų spaudą, atsiversią
į “tiktąjį” katalikų tikėji
mą.
ŽODYNĖLIS
LIETI Visk Al - ANGLIŠK AS IK
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, teina
IS.oOo žodžiu. Labai parankas turėt
kišenvje. Gražiai apdarytas dirbtine
skūra, 1C>" puslapiu. Parankesnio ir
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
kalboje nėra. Gaunamas "Keleivy.'’
Kaina ............................................ $1.(10

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i I’a<a di atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S9€ m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją išsaukė.
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 Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras dau* reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam,
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą 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 $2.0(1.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

'KELEIVIO” KNYGYNE
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Ailuntas Poslapis.

PAS MUS KALBĖJO
“LAISVĖS” REDAK
TORIUS.
Antanas Bimba labai džiau
giasi ir kitiems liepia džiau*
gtis. kad Lietuva neteko
nepriklausomybės.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

susidaręs komitetas, kuris
liepos 9 d. rengia Lietuvių
salėje prakalbas Lietuvos
klausimu. Čia. aš manau, be
šališkai bus išaiškinta da
bartinė Lietuvos padėtis,
bus atremti Bimbos l^džiaKad dar mandriau paro mieji burbulai ir tt.
dyt. koki “niekšai” tie MiBukit visi.
K. J-nas

chelsonai, Grigaičiai ir kiti.
Bimba ėmė skaičiuoti kiek IŠGIRSKIT TIESĄ APIE
Smetona yra pasidėjęs pini
LIETUVĄ.
gų Amerikos ir Anglijos
Birželio 27 d. So. Bostone
bankuose. Suskaitė apie mi
lijoną doleriu. Tiek. esą. kalbėdamas A. Bimba pa-

įtūžėlio 27 d. So. Bostone Smetona per 14 metų iš Lie skliede daug melo, daug ne
kalbėjo lietuvių komunistų tuvos prisivogęs. Dar, esą. sąmonių apie dabartinę Lie
“centro biuras." A. Bimba iš Smetona turis plantacijų tuvos padėtį.
Mums rupi. kad Amen
Brooklyno. Tokių “spyčių.' Palestinoj ir Brazilijoj. Ir
sakė Bimba. jie. komunistai dabar tie pinigai bus naudo kos lietuvių visuomenė ži
duosią per visą Ameriką ii jami gynimui Smetonos ir notų tikrą dabartinę Lietu
kviesią visus lietuviu* i "šmeižimui” Sovietu Sajun- vos padėti.
Amerikos lietuviai, nuo
“bendrą frontą.” kad palai gos. Esą. jau dabar Michelkyt Lietuvos “demokratinę' onas. Grigaitis. Stilsonas ir jų atsiradimo šioj šaly vei
valdžią, kad dėkuot ir neat visi kiti. kurie peikia Stalino kė ir kovojo, kad Lietuva
sidėkuot “draugui'' Stalinu imperialistinius žygiu* — butų laisva ir nepriklauso
už suteikimą “Lietuvos žmo “gauna gerai apmokėti iš ma.
Po pasaulinio karo, Ame
nėms demokratinių teisių." Smetonos fondų.'' Kas kitas
rikos
lietuvių milijoninės
Pii miausia. Įeinant i salę galėtų toki absurdą pasaky
aukos padėjo Lietuvai tarpti
(prakalbos buvo Lietuvit ti. jei ne Bimba?
valstybe.
salėje L
buv,)
dalinami
Kad
padarius
biznio nepriklausoma
Todėl,
kiekvienas
Lietuvoje
“Laisvės” pagaminti lape “Laisvei.”
kad
atgrąsyt
liai. užvadinti: “Tegul gy žmones nuo skaitymo kitų Įvykis į mus jautriai veikia.
Liepos 9 d. nuo 8 vakare,
vuoja laisva Lietuva“!
aikraščių, Bimba ėmė pasa
visi
susirinkime Į Lietuvių
Lapelyje kas žodis, ta? koti. kad jie, t. y. “Laisvė,”
salę
ant
E Street, So. Bosto
melas. Kalboje tas pats.
gauna kablegramas tiesiog
ne.
Vietiniai
kalbėtojai ir iš
Kalbą Antanas pradėję iš Kauno. Skaitykit tik “Lai
ne nuo to. kaip dalykai vys svę" — sakė Bimba — nes kitur, nušvies teisingai da
tėsi iki Rusija okupavo Lie tik “Laisvėj” rasite tikru ži bartinę padėtį.

Adomą Stankų išgązdino.

Broliai

Stoughton, Mass. Pereitą

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

lietuviai, paremkit
Beną.

Io {M»24

Gyv. 31132.

Tai. TRObridge 6220

r Joseph A Jiaid is;

Dr. John Repshis

sąvaitę Stanislavai ir Ado
Liepos 4. Keistučio darže.
OPTOMETRISTAS
!
mui Stankams sukako 25 Dedhatne, Lietuvių benas su
Valand<fc : 9 iki 12 i
metai jų vedybinio gyveni Keistučio dr-jos Kliubu ren
nu<> 2 iki 5- i
nuo 7 iki 9.
mo. Parėjus vakare Stankui gia paminėjimą salės atida
S«»redom 9 iki 12!
iš darbo, pagriebė du drau rymo. Rus programa. Beno
ii -u.-itarue
\K1V DAKTARAS
gai už pažasčių ir sako: koncertas vieną valandą, •
xlmi.hu defektuotas akis ir tinka
“Skubinkimės, nes yra svar Minkštos bolės rungtynėsf U
Imu laiku sugrąžinu šviesą l>vg
bus reikalas.” Sugulam i ve tarp Boston Beer ir Keistu-; žeminuoju ir prioktriu akinio*
žimą ir nuveža ant Malaus- čio timo. Nepamirškit, St.
114 Summer Street
kų ir Starastų faunos. Ten Dariaus A. L. posto beno, tai
LAUKES C E. MASS
laukė didelė grupė draugų vienintelis lietuvių benas
ir giminių ir tada man pa plačioj apielinkėj. Jis vra
aiškina kad čionai bus po lietuviu pažiba, malonėkit jį
Vienoda Šiluma
kylis, paminėt 25 metų ve paremti. Žinote, beną be lė
dybų sukaktuves. Puotą iš šų išlaikyt negali. O jis paJūsų Namuose
kėlė labai gražią ir mane su tarnauja visiems lietuviams. } Ar reikalinga jums vargintis j
ilgus žiemos šalčius su augti- i
žmona gausiai apdovanojo. Dalyvaukite visi liepos 4. jo } ££
mis ir kęst nesmagumus pavasa- •
Šiuomi visiems tariame parengime Oakland Grove. j rio ir rudens drėgnose dienose?}
Paklausykit kaip lengva to iš-1
nuoširdų mudviejų ačiū, už Dedhame, Keistučio daiže. 1 j vengti.
_ _
J
tas puikias iškilmes.
Beno manageris,
i SJ $139—Įdėsim j jusu Boilerį ga-}
Ad. St. Stankai.
S.
oušildyt.
.*« lan
w. Janeliunas. } [•"<»«<«
Ratava|
1 ik reikes
pa- j{
o.._ .
‘
~----| spaust guziką. Galite gaut ant. S j
rT’aneslmas.

Lietuvių Radio programos.

Lietuvių Metodistų Žinyčios ministeris B. F. Kubiiius išvažiavo Į SLA seimą
Chicagoje. Lietuvių žinyčios patarnavimo ofisą prižiurės advokatas Petras šimonis nuo 2 iki 4 po pietų ir
vakarais nuo 7 iki 9
L. M. Komitetas,

Liepos 6. programa per
stotį \VORL, 9 20 k. nuo
8:30 ryto: (1) žinios; (2)
muzika ir daino;
Liepos 7, per tą pačią stotį nuo 9:30 ryto: (1) Juozo
Burdulio orkestrą iš Worcesterio: (2) šešios Birutės
iš Bostono, vadovaujant Va
lentinai Minkienei.
Steponas Minkus.

CASPER’S BEAUTY
SALON

.4.

So. Bostono Lietuvių
Laikinasis Komitetas.

tuvą. ne nuo “raudonarmie nių iš Lietuvos: kituose laik
čių vogimo.” ne nuo ultima raščiuose to. girdi, nerasite.;
tumo, bet nuo Smetonos.
Tuo tarpu gi visi žino. kad i
‘Keleivio” Redakciją ap
“Bolševikai ne durni" — Lietuvos konsulatai, gavę
lankė tolimas svečias.
vis kartojo Bimba. Jie žiną žinių iš Kauno, perduoda)
ką daro. Bet “nedurnas” i? ;as visiems laikraščiams ir į Pereitą penktadienį apBimba: jis žino. kad žmonių visi laikraščiai jas talpina.1 lankė mus tolimas svečias,
sentimentas, nuotaika yra i» štai, kad ir tokią “žinią.” į Mykolas Grybas iš Seattle,
buvo prieš Smetonos dikta kaip demonstraciją iš 70.- Wash., kuris randasi nuo
tūrą. Todėl jis ir pradėję 000 žmonių, kas visai neiti- Bostono apie 3000 mylių. Jis
nuo čia. kad publiką savaip ketina, patalpino “Naujie- atvyko apsilankyt pas M. į
paveikus.
kad tikruosius nos." “Keleivis” ir kiti laik- Likas, Grybo žmonos seserį,
Iš Bostono svečiai važiuoja
faktu*. Lietuvos tragediją, raščiai.
Išdėstęs visus Smetonos ir-į Nevv Yorką aplankyt paro
gudriai apvyniojus i vatą.
jo režimo “griekus.” Bimba dą, o paskui grįš atgal į
Piimiausiai jis ėmė dėstyt perėjo prie dabartinės Lie-į Seattle. Wash. Giybas yra
kad Smetonos diktatūra nu
tuvos vyriausybės. Pasirodo, tikras žemaitis, prasilavinęs
versta ir jos vietoje “paskir
kad Bimba apie tos vyriau-, vyras, pažangus. Jam nore-:
ta" nauja, “milijoną *7” de
sybės vyrus nieko nežino, josi pamatyt “Keleivio”
mokratinė vvriausvbė (ka.- Jis "žino” tik, kad jie yra spaustuvės įrengimus ir per-tą vyriausybę paskyrė. Bim
“labai geri” vyrai, “teisėtai sonalą. nes Rockforde, III., •
ba nepasakėt. Esą. Smetona
pastatyti prie valstybės vai gyvendamas, jis daug “Kesu savo artimais kolegoms
ro.’’ Jų valdoma Lietuva leiviui” dirbo.
pabėgo Vokietijon ir dabai
klestės visokiomis gerybė
jo veikia jūsų Michelsonas
Namas Parsiduoda
mis, o žmonėms gvventi busi
Kneižys. Grigaitis ir visa ei
2
šeimynų,
medinis na
aip gerai, kad betruksią mas su visais9 kambarių
patogumais 2 karų
lė kitų. Jie tiek verkia sme
garadžius. 9120 pėdų žemės, daržas
iiems tik gegužės pieno.
toninės diktatūros, kad “nei
su vaisingais medžiais, netoli MattaIr Bimba pusę vakaro dės l’.an Sųuare. arti prie mokyklos ir
jų akys iššutę nuo verksmo.”
krautuvių. Kaina labai pigi. taip kaip
Michelsonas. Grigaitis ir ki tė. kaip Lietuvoje bus “ge uždyką. Kreipkitės:
MC,
(7)
ti dalyvavę Lietuvių Kon rai.'’ Mokslas bus visiems 253 Broadwav. South Boston.
grese. neva kovoję prieš nemokamas ir prieinamas:
Šiltesniam Orui Užėjus,
Smetonos režimą, kovoję už gydymas veltui: visokia laiSmagi Vieta
atsteigima Lietuvoje demo *vė, kultūra, progresas ir tt.
kratines santvarkos: bet da Žodžiu, viskas kaip pasakų Pas VINCĄ BALUKONI
bar. girdi, iie pasirodė, kad pasauly. Ir visa tai ačiū rusų
buvo nenuoširdus, veidmai bolševikams, vis ačiū “pa
niai. -Le verkia Smetonos ii vergtųjų tautų liuosuotojui”
jo režimo, jie “pradėjo ne “draugui" Stalinui.
Tai naivu*
raminimą* |
girdėtą šmeižimo ir plūdime
249 BROADWAY,
kampaniją prie* Sovietų Są žmonių. Tai labai panašu Į
South Bostone.
jungą. Jei ne šita Sovietų že tą karunką: “Neverk, motin,
mės pagelba. tai Lietuva ir kad sūnūs mirė: jis dabar DABAR TINKAMIAUŠiŠ
kitos Pabaltijo* šalvs šian laimingas — jis su angelais'
LAIKAS PATAISYT
dien jau butų sutremptos danguje lekioja.”
NAMUS.
Kodėl tas perversmas Lie-,
Vokietijos nacių, kaip su
PAS MUS JUS GAUSITE
tremptos yra Olandija. Bel tuvoje Įvyko? Ogi todėl, sa
VISOKIEM PADARAM
gija. Norvegija ir net Fran ko Bimba, kad Smetona su-'
cuzija.'' (O kur buvo Stali laužė sutarti su Sovietų Są
Lietuva padariusi,
nas anais metais, kaip Lie junga.
tuva gavo Lenkijos ultima “slaptą karo sutarti *u Lat
vija ir Estonija prieš Sovie-Į Pas mus (rausite: Geriausios Rū
tumą? )
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLU.
Kame Bimba mato “Ke tų Sąjungą. Paskui šios trys
I’LUMBINGU, Visokių smulkių
reikmenų iš geležies. SIENOMS
leivio." “Naujienų" ir kitu valstybės dar susitarė įtrauPOPIERU. Visokių reikmenų
laikraščių
“apverkimą” kti Į suokalbi ir Suomiją.”
Elektm*. Visokių reikmenų ii gu
mos, etc.
Reiškia, milžiniškoji Ru
Smetonos ir jo rėžimo? Kur
Geriausis
Tavoras, Prieinata “negirdėta šmeižimo ir sija pabūgo trijų mažų vals
miar.sia kaina. Pristatymas veltui.
U žeikit ir Persitikrinkit.
plūdimo kampanija?” Bim tybėlių ir todėl atėjo tų
I
ba visa to neparodė nei vie kraštų “išlaisvinti.”
Flood Sųuare
Vienu žodžiu, kad atsaky
nu žodeliu. Jis tik svaidosi
ti
Į
visas
Bimbos
nesąmone*,
tuščiais žodžiais. Jis mano.
Hardicare Co.
kad ku > pikčiau šmeiš savo reikėtų parašyti labai ilgas
A. J. ALEKNA, Savin.
oponentus, tuo geriau jo pa- straipsnis.
628 BROADWAY,
sekėjai jam tikės. Bet taip; šiuo metu iš visu lietuviu'
SOUTH BOSTON, MASS.
manydamas Bimba labai Į srovių (apart bolševikui yra
Tel. ŠOU 4148
klysta. Salėj, kur buvo apie
poia šimtų žmonių, daugu-j
ma sudarė kitų srovių žmo-,
•’> metų jubiliejinės sukaktuvės atidarymo Keistučio Svetainės.
vės: be t c ir “tikri” Bimbos;
OAKLAND GROVE,
DEDHAME, MASS.
klapčiukai aiškiai matė. kad i
iis meluoja. Juk vietiniai;
Rengia kartu su St. Dariaus Postu American l-egion Benu.
Komunistai skaito “Keleivi’’
LIEPOS-JULY 4.
KEISTUČIO PARKE
ir mato. kad jame jokių)
liūs puiki programa—"SOFT BALI. GAME" tarp Boston Becr
"ašarų" dėl Smetonos rėži-'
ir Keistučio teams. Bus Beno koncertas. ŠOKIAMS gros 12 asme
mo nuvertimo nėra. Nemato
nų orchestra. Bus ir kitokių pamarginiimų.
Pikniko pelnas skiriamas dėl nuvežimo Beno j Salisbury. j
,.ie ir jokio "šmeižimo ir plū
American Legion State < onve ntion. atstovaut lietuvių vardų. Visus
dinio kampanijos prie.* 'So-j
lietuvius prašome par.n.t Keistučio Draugija ir Lietuvių Benų.
Visi i I iK uka I liepos i Keistučio Parka. Dedhain..
Jotų Sąjungą. Ai pasaky
HI SAI IsEIS is *< Boston i rlllO I letuvių F street svetainės ir
mas, ko: so. ly tai ..r.upa.o
• • os'< i amo < st i-t k ip 12 v: 1. ii kaų. i p . pietų.
Lietuvą, yr.t ukei-diiias ' bik
kmlcia rengėjai.
lai Via vi'Vna Tei*\be’
j

No. 27. — Liepos 3 d., 1940 m.

J. NAMAKSY

C. J. MIKOLAITIS
iki 4 po pu
nuo 7 iki 8 va
'

$

įi
t

(KUČINSKAS)

322 Dorchester Street
SOUTH

BOSTON
Tel. ŠOU 0316

Tel. klK 7119

Paulina LuzeckasNJ.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTĮ.
400 BROADVVAY

♦

Cambridge, Mass.
TeL Unirersity 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
Boston

i

_________1058

i

STUDEBAKER AUTOMOBILIU
IR TROKU AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigins
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU
IŠDIRBYSČIU.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai. I
Taisjmo ir demonstravimu rietą: ;

I HAMUN STREET
Ramp. East Eighth St.,

LIETUV* DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave„
(PRIE CENTRAL SKVfiRO)
CAMBRIDGE. MASS.

! Dr. Leo J. Podder
i
Iš Leningrado.
1 Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
į Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON A VE-.
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

DR. G. L. KILLORY
W SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2S71
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

J M. Dambrauskas

Važiuokit su “EL

91

Tel. ŠOU 2805

Karpenteris, Pentorius

A hienai taisau viską prie Name
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo
palaisvino, kreipkitės pas mane.
I imlias bus padarytas patenkinan
čiai ii prieinama kaina.
OFISAS: 3!5 K Street.
SOUTH BOSTONE.

O

GREYMDND LENKTYNES

31 RICHFIELD ROAD,
ARI.INGTON, MASS.
Tel. ARL 4926

REVERE
FĖRAS 10c. PER M A VERK K

U.

107 SUMMER STREET.
LAURENCE, MASS.

♦
♦
t
♦
«
i

i

Perkraustom
čia pat ir į to
limas viola*.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

83a L Street
SOUTH BOSTON.
Tel. 4615

CHARLES J. KAY

SOUth

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

•
{
,
•

114 W. BR0ADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

FURNITURE CO.

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI-!
KOME NATŪRAI.^ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT VVAVE su speeiulišku tam aliejum. Darba garan
tuojant.

{ dėt mokėt iki Oktolierio mėnesio.
Nelaukit rudens, tada indėjimas
♦ t u.- brangesnis. Klauskite dabar
} Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas
J fitteris,

Telephone

J

278 HARVARD STREET
kamp. Inman *L arti Ceatral skv.
CAMBRIDGE. MASS.

įj metų išmokėjimo ir nereikės pra-1

Real Estate & Insurance

LITHU A N f A N ’

(REP2Y8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-6
Nedėliomis ir šventadieniais
nuo 10 iki 12 ryta.

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

lUDODERLflnD
Šių metų “Keleivio” Ka
lendoriui daug patarimų.

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

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Lowest Price Ever!
for a full
6 cu. ft, 1949

Geležies Reikmenų

DIDELIS PIKNIKAS

9

See how tnuch quality your money buys!
• FAMOU3 METER-MiSER
• BIG SUPER FREEZER WITH
FREEZER DOOR

• STAINLESS PORCELAIN IN
FOOD COMPARTMENT
• 4 BIG ICE TRAYS WITH AUTOMATIC TRAY RELEASE ON
EVERY TRAY
• AUTOMATIC INTERiOR LIGHT

• 1-PIECE ALL-STECL CABINET
• AUTOMATIC RESET DEFROSTER
• S-YEAR PROTECTION PLAN

. ,. and many other Fnįidaire High-Ųuality Features!
• Here’s real honest-to-goodness refrigerator value. Think of it! At a price
never before thought possible, you can own a full 6 cu. ft. genuinc Frigidaire

with many features and advantages of models costing u p to $100 morc. Every
model braad new. At this low price v hy accept less than Frigidairc quality?

Come in! See our ^FROOF-OF-VALUF^9 Demonstration

*

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 BROADVVAY,

h

Tel. SOUth Boston 4649

SOUTH BOSTON, MASS.

1

