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250 Francuzijos Karo
Laivų Pasidavė Anglams

Sovietų Šnipas Ap Demokratų Konven Chicagoje Rutkaus
gavęs Moterį.
cija Bus Chicagoj. kas Pašovė 2 Vyru.
Mrs. Frances Dallant, 45 Lewi* su Wheeleriu ketina
metų amžiaus moteris, krei
steigti “trečią partiją.”
pėsi j federalj apygardos
Ateinantį panedėlį, liepos
teismą Washingtone prašy 15 dieną, Chicagoje susi
dama, kad panaikintų jos rinks demokratų konvenci
santuoką su raudonosios ar ja, kuri turės nominuoti sa
mijos šnipu Nikolajum Do vo partijos kandidatą atei
zenbergu, kuris yra taipgi nantiems prezidento rinki
žinomas ir Dallanto pavar mams. Reptiblikonai savo
de. Ji savo prašymą moti- kandidatu nominavo Wall
vuoja tuo, kad Dozenber- Streeto milionierių ir elekt
gas-Dallantas ją apgavęs. ros trusto galvą Willkie.
Vesdamas ją jis jai melavęs
Dabar visiems rupi klau
apie savo užsiėmimą. Tik simas, ką nominuos demo
dabar ji sužinojusi, kad pei kratai.- Daugelis spėja, kad
li metų jis veikęs Jungtinė jie statysią dabartinį prezi
se Valstijose kaip raudono dentą Rooseveltą. nes tik jis
sios armijos šnipas. Jis buvo vienas gali but išrinktas be
pasivadinęs Dozenbergu ir jokio klausimo. Jeigu butų
dėjosi esąs Amerikos piliekh
toi demo.
trs, kad paslėpus savo tikra. -Į
. navoialls
jį šnipo veidą. Už vartojij j -fj rinkimuP RoJosemą klostuotų dokumentų jis,į ,1 šal ninkį konvencijoj
kalėjtao
metams!bus didelė daigumą
‘
.lr ĮĮe
i tikrai jį nominuotų, jeigu jis
apsiimtų trečiam terminui.
Kinijos Karui Su Savo planus Rooseveltas jau
pasakė demokratų propa
kako 3 Metai. į gandos
vedėjui Farley’ui,
Nuo liepos 7 dienos kinų-i bet Farley niekam tos pa
japonų karai prasidėjo jau slapties neišduoda
ketvirti metai. Japonai pra
Tuo tarpu kairiųjų demo
dėjo jį 1937 metu liepos 7 d. kratų lyderis
senatorius
Per trejis metus žuvo nema Wheeler ir CIO vadas John
žiau kaip 3,000,1000 gyvybių Levvis žada steigti “trečiąją
ir apie 35.000,000 kiniečių partiją,” jeigu Rooseveltas
neteko pastogės. Nora japo butų nominuotas trečiam
nai užėmė daug teritorijos1 terminui.. Prie jiedviejų ža
ir miestų, bet karui galo dar da prisidėti ir Dr. Tovvnnesimato. Kinijos sostinė send su savo $200 senatvės
buvo kilnojama iš vienos pensijos mėnesiui planu,
vietos į kitą, ir dabar ji yra jeigu demokratų konvencija
nukelta apie 1.300 mylių į šito jo plano neįrašytų savo
šalies vidurį. Nora Kinijos programon. Šita partija kesusisiekimo keliai su pašau-; tina tuojaus ir savo kandiliu yra atkirsti ir jai daug ko i datą į prezidentus išstatyti,
stinga, bet Japonijos pade-. Jos‘kandidatu yra numatotis irgi nedaug geresnė. Ša-! mas vienas iš šitų trijų:
lis paskendo į skolas ir žmo- i John Leuis. Burton K.
nės gyvena pusbadžiu. Už-Įwheeler arba Dr. Francis
imtų Kinijos žemių Ameri E. Tovvnsend.
ka japonams nepripažįsta ir
tas labai juos nervina.
ANGLIJOS FAŠISTAI

Chicagos dienraštis “Herald-American”
praneša,
kad Edvardas Rutkauskas,
23 metų amžiaus lietuvis,
peršovė ir sunkiai sužeidė
du air iu, kurie jį kandžioda
vę kad jis nesąs šios šalies
pilietis. Rutkauskas atvyko
iš Lietuvos tik treji metai at
gal ir da nespėjo išsiimti
pirmų pilietybės popierų.
Dabar jis tapo suimtas ir ga
lės but deportuotas už pa
vartojimą šaujamo ginklo.
Šaudymas įvyko Chica
gos garaže, kuris randasi
prie 3907 S. Halsted st.
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LIETUVOJE PASKELBTI
SEIMO RINKIMAI

NEW YORKO PARODOJ
JIE ĮVYKS SEKANTI
sidavė anglams. Aleksandri
SPROGO PRAGARO
NEDĖLDIENI.
jos uoste (Afrikoj) buvusi
MAŠINA
_
..
. francuzų eskadra nusiginkKonkordatas su popiežium
Francuzija nutraukė diplo- javo jr pajejdo g^o jurininPereitą sąvaitę į Anglijos
jau panaikintas.
matinius santiknu su buvu- ku? geį Qrane (šiaurės Afpavilioną Nevv Yorko paro
Šią sąvaitę per Generalinį
sia savo talkininke.
rikes pakrašty) buvusios esdoje buvo padėta pragaro
__
___
„
!
Lietuvos
Konsulatą Nevv
Pereitą sąvaitę jvyko neti- kadros admirolas Gensoul
mašina. Bomba buvo pa
slėpta didelėj dėžėj su laik-'X?r^e.- “Keleivio redakciketas dalykas. Anglijos lai- pasipriešino anglų ultimatuį odžio mechanizmu, kad ‘ Jai at^jo iš Kauno šitokia
vynas buvo priverstas pa- mui. Tas ultimatumas buvo
atėjus nustatytam laikui į-' telegrama:
vartoti kanuolių ugnį prieš toks:
vyktų sprogimas. Vienas Kaunas, liepos 5 d.—Šian
francuzų laivus, kurių ad1. Plaukit su Anglijos laimirolas atsisakė išpildyt vynu ir kovokit prieš Vokiedarbininkų nunešė tą dėžę dien paskelbti Lietuvos
anglų reikalavimą. Keturi tiją.
paviliono viršininkui. Šis Liaudies Seimo rinkimai lie
pastebėjo, kad dėžėj kažin pos 14 d.
francuzų karo laivai Afri2. Plaukit po anglų konkos pakrašty buvo nuskan- trole j Anglijos uostą,
Paskelbtas taipgi įstaty
AMERIKA GALI SUIMTI kas taksi, ir davė žinią poli
cijai.
Atvykę
keli
detektivai
dinti. 3 sugadinti, kiti pabė3. Plaukit Amerikon, kad
mas konfiskuoti turtą, kurio
418 LAIVŲ.
paėmė tą dėžę ir išnešė į savininkai pabėgo po birže
go, o 250 pasidavė anglams, jūsų laivai butų tenai interIš Washingtono praneša kiemą. Tenai dėžė sprogo,
Protestuodama prieš tokį nuoti visam karo laikui,
ma, kad pasiremiant prezi užmušdama du detektivu ir lio 15 dienos.
anglų žingsnį, dabartinė
Francuzų admirolas galėLietuva nutraukė konkor
dento Roosevelto proklama išraudama didelę duobę že
Francuzijos valdžia nutrau- jo pasirinkti iš tų trijų pa
datą
su Vatikanu.
cija, Jungtinių Valstijų val mėje. Penki kiti detektivai
ke diplomatinius santikius siūlymų kuris jam geriausia
džia dabar galinti suimti buvo sužeisti. Spėjama, kad
Taigi sekantį nedėldienį
su Anglija. Tarp buvusių patinka. Atsakymui jam bu418
svetimų
valstybių
laivų,
Lietuvoje
bus jau renkamas
bombą bus padėję airiai,
draugingų ir talkininkau- vo duota 6 valandos laiko,
kurie
dabar
randasi
šios
ša

naujas
seimas,
kuris vadin
kui ie baisiai neapkenčia
jančių valstybių staiga nu- Tam laikui pasibaigus ir atlies
uostuose.
120
tų
laivų
sis
liaudies
seimu.
Anglijos ir dažnai dėsto pa
truko visi draugiški ryšiai ir sakymo nesulaukus, anglų
priklauso
anglams,
76
nor

Telegrama iš Rygos sako.
našias bombas Londone.
pasidarė tikras karo stovis, laivynas pradėjo francuzų
vegams. 36 danams. 25 ita
kad
tą pačią dieną ir Latvi
Berlynas, Maskva ir Ro- eskadrą bombarduoti. Franlams, 23 olandams, 11 fran AREŠTAVO “BUNDO”
joj bus renkamas seimas. Ir
ma. žinoma, kaltina anglų euzų 22,120 tonų šarvuotlaicuzams, 9 belgams, 2 vokie
j
ji
da priduria, kad rinkimai
VADUS.
elgėsj. Bet Amerika ir visi vis “Bretagne tuoj pakiyčiams ir 2 rumunams.
bus
vykdomi
Pereitą sąvaitę Nevv Jer- .
, .
_ tokia
. x pat tvar.. .
demokratinio nusistatymo i P° ant sono lr nuskendo,
rev
valstijoj
buvo
areštuoti
į
“
4
’
^
al
P
Sovietų
Rusijoj.
žmonės sveikina anglus ir i Šarvuotas kreiseris “StrasANGLAI SUNAIKINO
džiaugiasi, kad Francuzijos' bourg buvo smarkiai su
3 nacių “Bundo” lyderiai. Pagal tą tvarką, žmonės ga
2,500 VOKIEČIŲ OR
Juos kaltina nusikaltus vals li balsuoti tik už tuos kandi
karo laivai nepateko i fašis-i daužytas ir pasitraukė Ki
LAIVIŲ.
tijos įstatymui, kuris drau datus. kuriuos užgiria val
tu rankas
*
t tas “Strasbourgo
klases
Londono “Times” šį pa džia laikyti tokius susirinki džia.
"Anglijos premjeras Chur-’ 26,500 tonų šanruotas krei
nedėlį paskelbė oro ministe
Iki šiol Latvijoj kad ir ne
kuriuose kurstoma ne
chill jau raportavo apie šį‘ ?e.n,s užsidegė ir nuskendo
rijos pranešimą, kad per dvi mus,
buvo
plačios demokratijos,
Naciai gi buvo su
i vyki ir parlamentui. Visas i Didelis francuzų laivas orpaskutines sąvaites anglai apykanta.
ruošę savo mitingą, kur tačiau piliečiai galėjo rinkti
parlamentas plojo, išskyrus įląiviams vežioti taipgi nu
numušė žemėn ir sunaikino daug
tokios neapvkantos į seimą ką jie norėjo. Jeigu
tik vieną fašistą ir vieną ko- stendo. Be to da nuskendo
40 vokiečių orlaivių. Tai pa buvę parodyta jų plakatuo- atspausdintuose kandidatų
. .
lioncrtnrloTYii
rln
fr>ons»ti<7ii
liepsnodami
du
francuzų
munistą.
daro iš viso jau 2,500 vokie se, parduodamoj literatūroj sąrašuose balsuotojas nega
Aš kalbu apie tai su skau- naikintuvai. Kiti francuzų
čių orlaivių, kuriuos sunai li- prakalbose. Suimti vra Įėjo rasti nei viena sau pasmu širdy, sakė ChurchilI. laivai buvo taip sudaužyti,
kino vieni anglai nuo to lai Augustus Klapprott, Wil- tinkamo kandidato, tai jis
Bet kitokios išeities nebuvo. kad, nenorėdami skęsti, iš
ko. kai prasidėjo karas. Be helm Kunze ir Mathia? galėdavo pats įrašyti patinDidžioji Britanija kovoja už bėgo į pakraštį ir apvilto
to,
anglai sunaikino jau 74 Hohler.
kamo jam žmogaus pavar
savo gyvybę. Ji tikėjosi, kad ant šonų. Tarp tų buvo puiitalų
orlaivius
ir
30
jų
suga

dę.
toj kovoj padės jai ir Fran kiausis francuzų laivyno
dino.
Sovietų valdžios diktatū
kreiseris
“
Dunkerųue.
”
Vė

SVETIMŠALIŲ
REGIST

cuzija. Ir taip buvę tarp tų
ra
šitokios laisvės balsu >to ■
liau
anglų
orlaiviai
jį
visiš

RACIJA PRASIDĖS
dviejų valstybių nutarta.
FRANCUZFJOJ ĮVEDA
jams
nepripažįsta. Valdžios
RUGSĖJO 1 D.
Bet Francuzija neatsilaikė. kai bombomis sunaikino,
MA AUTORITARINĖ
nustatyto kandidatu sąrašo
Jos Mažino Linija, kuri tu- kad juo negalėtų pasinau
wXCXne%"ad niekas‘ ne«aIi Pa^
KONSTITUCIJA.
GRŪDAMI KALEJIMAN.
doti
italai
ar
vokiečiai.
į ėjo but nepralaužiama ap
DEPORTUOS BUVUSIUS
Užėmę Francuziją, naciai U asningtone paskelbė, kad nauJų pavardžių įrašyti ne_
Aleksandrijos uoste fran KITŲ VALSTYBIŲ AT
Nesenai buvo nuteistas
svetimšalių registracija pra
sauga prieš Vokietiją, tapo
kalejiman Anglijos fašistų privertė ją pakeisti ir demo sidėsianti rugsėjo 1 dieną. galima.
STOVUS.
prarasta. Anglija turėjo žiū cuzų eskadra, kurios admi
Nėra abejonės, kad tokia
vadas Mosley. Dabar nuteis kratinę konstituciją. Vice Bet departamentas pataria
rėti. kad dabar į priešo ran rolas sutiko demobilizuotis,
Jungtinėse
Valstijose
gy

premjeras Lavalis pareiškė,
anglams
taipgi
jau
nebepa

pat
tvarka ir Lietuvos sei
ta
10-čiai
metų
kalejiman
kas nepatektų bent Francu
vena nemaža tokių žmonių, aviacijos karininko Ingra- kad naujoji konstitucija bu valstijų valdžioms nekišti mas bus renkamas. Todėl
vojinga.
Ji
netik
demobili

zijos karo laivynas. Jos lai
kurie buvo atvykę čionai
sianti autoritarinė, kitaip savo nosies į šitą darbą. į liaudies seimą galės pa
vynas yra antras didžiausis zuota, bet magaiyčioms an kaip kitų valstybių pasiunti mo žmona, kuri pareiškė, pasakius, fašistinė.
Šitai Svetimšalių registracija esąs
Europoj ir ketvirtas pasau glai da ir užblokavo tą uos niai. o dabar užsiima sveti kad Hitleris neužilgo Mos konstitucijai priimti parla federalinės valdžios reika tekti tiktai tie kandidatai,
kuriuos Paleckio vvriausvley paliuosuosiąs ir padaly
e.
»ly. Sujungtas su Italijos ir tą.
mos propagandos platini siąs Anglijos šeimininku. mentas sušauksiąs specialų las, nes svetimšaliai, kurių bė užgirs.
Taigi
išrodo,
kad
su
Fran

yra priskaitoma iki 3,600.-,
Vokietijos laivynais, jis bu
mu. Todėl Justicijos Depar
tautos seimą.
Ar galės į seimą kandida000. gyvena išsimėtę po vitų labai pavojingas Anglijos cuzijos laivynu anglai bus tamentas pareikalavo, kad Gi fašistas William Swift,
gyvybei. Jis galėtų but pa jau apsidirbę ir vokiečiai Kongresai išleistų tokį įsta kuris stengėsi gauti ginklų OLANDIJOJ UŽDRAUS są šalį ir juos suregistruoti tuoti socialdemokratai, liauvartotas priešo įsiveržimui į su italais nebegalės jo prieš tymą, kuriuo pasiremiant “penktajai kolonai,” gavo TA KLAUSYTIS RADIJO. gali tik federalinės valdžios dininkai ir krikščionys deAngliją pavartoti.
14 metu kalėjimo.
aparatas. Jeigu į šitą darbą mokratai. kol kas da nežiAngliją.
butų galima tokius agitato- i_________
Vokiečių
armijos
pastaty

pradės
kištis atskira valstijų nom. Buvo žinių, kad koBuvęs Francuzijos prem
BOLŠEVIKAI NE PRIEŠ nus išvyti arba deportuoti, i ANGLŲ-JAPONŲ SANTI- tas Olandijoj diktatorius politikieriai, tai jie tik su munistų partija, kuri visuo
jeras Reynaud davė Angli VOKIETIJĄ,
KfA, ASTR£JA.
BET PRIEŠ Rongresas tokį įstatymą šio-,
Seysz-Inquart uždraudė gy painios reikalą, sako Justici met buvo ir tebėra menkiau
jai žodį. kad nežiūrint kas
mis
dienomis
išleido
ir
prej
.
ANGLIJĄ.
sia partija Lietuvoje, šionih
atsitiks su Francuzijos ar
zidentas Rooseveltas ii jau į Japonai pareikalavo, kad ventojams klausytis užsie jos Departamentas.
dienomis jau legalizuota.
■anglai uždarytų Burmos ke- nio radijo pranešimų. Nusi
mija, jos laivynas niekados Maskvos bolševikų “Prav pasirasė.
Bet apie kitas partijas, ku
nebus’atiduotas Vokietijai. da” liepos 5 d. laidoje rašo,
UZ PRIVALOMĄ KA
i lią į Kiniją. Anglai atsisakė, kaltę šitam įsakymui busią
Ir paliaubų sutarty, kurią kad raudonosios armijos žy- KANADOJ ATIDAROMI i Todėl santikiai tarp jų paši baudžiami dviejų metų ka RIUOMENĖS TARNYBĄ. rios prie Smetonos tap pat
ldavę labai įtempti. Gandai lėjimu arba 100,000 gulde
priėmė naujoji Francuzijos iai Pabaltijos kraštuose ir
Paskutinėmis dienomis buvo uždarytos, nieko n >
PASPORTŲ OFISAI.
nų pabauda.
iš
Tokijo
sako,
kad
japonai
valdžia, vokiečiai “iškilmin umunijoj yra atkreipti ne
Jungtinėse Valstijose prasi girdėti. Jeigu jos nebus le
Kadangi Jungtinių Vals
prieš
Vokietiją,
bet
“
prieš
galį
pavartoti
ginklo
jėgą
gai” prižadėjo nevartoti
dėjo propaganda už priva galizuotos, tai negalės ir sa
tijų valdžia nuo 1 liepos
AMERIKA
STATYS
200
Anglijos-Francuzijos
karo
Francuzijos laivyno prieš
pradėjo nebeįsileisti kana prieš anglų koloniją Hong- NAUJŲ KARO LAIVŲ. lomąją kariuomenės tarny vo kandidatų rinkimams
buvusią jos talkininkę. Bet kurstytojus.” Nora Francu diečių be pasportų. tai Ka kongą.
bą. “Jeigu mes nenorim ka 'statyti. Tuomet rinkimuose
tokioj desperatiškoj krizėj, zija jau sutrempta ir nutrau nados valdžia nutarė įsteig
Laivynui padininti Kon ro, tai mes turim įvesti pri- galės dalyvauti tik viena
RUSIJA
JIEŠKO
PRIEKA

kė
su
Anglija
diplomatinius
kokioj dabar yra atsidūrusi
gresas vra jau paskyręs valomąją kariuomenės tar- komunistų partija, kuri Lieti visą eilę ofisu, kur bus
BIŲ
PRIE
TURKIJOS.
santikius,
bolševikai
vis
dar
$4,000,000.000. Norima’ pa nybą.” pasakė gen. Perah-' tuvos liaudyje neturi pritaAnglija, žiopla ir pavojinga
duodami pasportiii vykstan
butų pasitikėti vokiečių pri šmeižia ją kaip “karo kura- tiems šion pusėn kanadie
statyti
200 naujų karo lai ing Senato komisijai milita-1rimo*
šiomis dienomis Maskva
žadams, kuriuos iki šiol jie]tytoją.”
vų.
Amerikos
laivynas tuo riniams reikalams. Už pri-:
—— _ -—
čiams.
Ofisai atidaromi siūlėsi Turkijai išvien kon
visados sulaužydavo.
Montreale,
VVinnipege, troliuoti Dardanelius. Tur met bus stipriausis visame valomąjį kareiviavimą agi- ČEKAI RUOŠIA HITLERIUI MIRTJ?
Todėl Anglijai liko tik NUSKENDO 4 FRANCU Vancouveryje, Torontoje. kija atsakė, kad ji negalinti pasauly ir ant syk galės at tuoja net tokie žmonės, kaip
ZŲ KARO LAIVAI.
vienas saugus kelias, bu(ent,
remti
užpuolimą
iš
abiejų
Harvardo universiteto pre-J Londono “Sunday (’hroMonctone ir St. Stephene. su tuo sutikti, nes įsileidi
Vokiečių radijas pranešė, Pasportai duodami vieniems mas Sovietų kariuomenės pusių.
pareikalauti, kad išmėtytų
zidentas Connant.
• niele” rašo, kad penki čekai
Francuzijos eskadrų admi kad 4 francuzų karo laivai, metams ir kainuoja $1.
reikštų pažeidimą Turkijos
i Londone jau baigia planą
rolai tuojaus prisidėtų prie kurie liepos 3 d. mūšy su
ANGLAI SUDAUŽĖ 6 ' Hitleriui sunaikinti. Čeko
nepriklausomybės.
Dabar RUMUNAI BĖGA NUO
Anglijos laivyno, arba pa- anglų laivynu Afrikos pa JAPONAI SUGRIOVĖ
RUSŲ.
ITALIJOS LAIVUS.
Sovietų spauda pradėjo ata
slovakijoj esanti “galinga
400
NAMŲ.
veratų savo laivus netinka krašty buvo sugadinti, vė
kuoti Turkiją, buk ji daranti
Užėmus rusams Besarabi
Pereitą penktadienį ang slapta organizacija,” kurį
mais karo veiksmams.
liau apvirto ir nuskendo.
Šį panedėlį japonų orlai su aliantais “sąmokslą” pa- ją ir dalį Bukovinos, nimu- lų orlaiviai užklupo italų ka >adėsianti šitą planą ivyTūli francuzų admirolai Francuzų kreiseris “Bretag viai bomdardavo laikinają Į grobti Sovietų aliejaus šalti nai pradėjo iš tenai bėgti į ro laivyno bazę Tobrako unti. Bet jeigu ištikrujų
tuojau su tuo sutiko. Apie ne” nuėjęs jūrių dugnan su Kinijos sostinę Cunkiną nius Kaukaze, šitie priekai Rumunijos gilumą. Sumiši uoste, Afrikos Libijoj, ir toks planas yra daromas, tai
250 francuzų laivų, kurie visa ingula, išsigelbėję vos (Chungking). Bombos su štai verčia manyti, kad Ru mas tarp gyventojų esąs ne bombomis suardė 6 Musso kodėl jis yra viešai skelbia
buvo Anglijos uostuose, pa- tik du jurininkai.
sija ruošiasi Turkiją užpulti. ■ apsakomas.
griovė 400 namų.
mas?
linio laivus.

KITUS SUNAIKINO
ANGLŲ KANUOLĖS.
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Naciai Skelbia Savo fstatymus Paryžiuje.

MANO PASTABA PRIE
MOCKAUS BIOGRA
FIJOS.
1902 metų liepos mėnesy

KAIP REIKIA ŽIŪRĖTI |
Taigi ne Lietuvos žmonių
labui Smetonos valdžia bu
NAUJĄ LIETUVOS
vo nuversta, ir dėl to mes
SITUACIJĄ.

negalim su komunistais šiVienas musų pažangio- [Os okupacijos sveikinti.
sios išeivijos veikėjas mums
Smetonos rėžimui žlugus.
lašo:
Lietuvoje susidarė laikinoji
“Prieš mus. pažangiuosius valdžia su Justu Paleckiu ir
Amerikos lietuvius, dabar su Krėve-Mickevičium prieša
sidarė Įkiri dilema: protestuo kyje. Joje dalyvauja da Gal
sime prieš naują Lietuvos val vanauskas ir keli kiti žinomi
džią — užtarsime Smetonos veikėjai. Tiesa, jie nepri
diktatūrą: pritarsime naujai klauso jokiai partijai ir ne
valdžiai — užginsime Stalino turi jokios visuomeniškos
diktatūrą.
organizacijos
Įgaliojimo.
".Mes. kurie visuomet pro Tačiau jie yra pažangus vei
testavome ir kovojome prieš kėjai ir jų darbams negali
tautininku smurtą, rodos, tu ma nepritarti. Jie jau palei
retume tik džiaugtis, kad tie do politinius kalinius. Tai
smurtininkai dabar iššluoti. yra labai gražus ir pagirti
Tačiau vra laktas, kad ir da- nas žestas. jeigu paliuosuobartinė valdžia yra smurtu pa- mjų vieton nebus sodinami
statyta. Lietuvos žmones jos kiti.
nerinko ir niekas jų nesiklau
Jie grąžino teisę daibisė. kokios valdžios jie nori.
ninkams organizuotis i pro
"Ar nebūtų gerai sušaukus fesines sąjungas. Tai irgi
pažangiųjų musų draugijų at
stovų konferenciją šituo klau
simu pasitarti? Reikėtų susi
dariusią padėti bešališkai ir
šaltai išdiskusuoti ir padaryti
išvadą, kokios pozicijos mes
turėtume laikytis dabartinės
valdžios atžvilgiu.”

Mes nemanome, kad to
kia konferencija galėtų tin
kamai ši klausimą išrišti ir
visiems priimtiną poziciją
nustatyti, juo labiau, kad
prasidėjęs Lietuvoje pe
versmas da nėra pasibaigęs
ir dą nežinia koks bus jos likimas.
Musų pozicija šioje valandoje yra maždaug tokia:
Žlugušios tautininkų diktaturos mums visai negaila,
Ji buvo neteisėta ir žiauri,
Ji kankino ir žudė musų idėjos draugus. Todėl ir gerai,
kad ji žlugo.
"
Tačiau mes negalim pritarti ir komunistams, kurie
ruošia “džiaugsmo mitingus” ir šūkauja, kad Lietuvoje jau “atsteigta demokratija.” kad raudonoji armija “išlaisvino” musų tėvų
žemę.
Jeigu raudonoji armija
ištikrujų butų atėjusi padėti
Lietuvos žmonėms demokratiją atsteigti. kaip komunistai pasakoja, tai jos žygi
galima butų tik pasveikinti,
Bet mes žinom, kad Lietuvos žmonių laisvė negali jai
rupėti. nes laisvės nėra ir
pačioj Rusijoj. Stalino diktaturos tenai negalima kritikuoti.
Socialdemokratai
Rusijoj negali nei laikraščių
leisti. nei susirinkimų laikyti. nei organizuotis. Koncentracijos stovyklose Stalinas laiko apie 5.000,000 politinių kalimų. (Žiūrėk buvusm
Sovietų valdininko
Ivano boloneviciaus parasytą knygą “Rusija Retėziuo-

se\? . .
. U jeigu

.į

pačioj _ Rusijoj
niekas neturi laisves, įsskyįus va.azms partiją, tai kaip
galima tikėti, kad raudonoji armija neštų laisvę Lietu\o> žmonėms.
sta1 kitas pavyzd is. Smetonos diktatūra s.ege Lietu-

pagirtinas darbas.
Jie nutarė konfiskuoti pa
bėgusių tautininkų dvarus
ir kitus turtus, Įsigytus dau
giausia šmugelio keliu. Su
tuo

ngj sutinkam,

Telegramos sako, kad Pa
leckio vyriausybė jau ruošią
Įstatymą ir civilinei metri
kacijai Įvesti, šitą žingsni
mes galim tik pasveikinti.
O jeigu bus da nutrauktas
konkordatas su popiežium,
bažnyčia atskirta nuo valstybės, mokykla nuo bažnyčios ir panaikintos kur.igams algos, tai bus da geriau.
Jeigu šita vyriausybė darbuotųsi taip ir toliau, gal
viskas butų tvarkoj. Bet.
kaip sakėm, ji yra laikina.
Koks bus aparatas po jos,
mes da nieko nežinom. Mes
nežinom nei kaip bus vykdomi rinkimai. Telegramos
praneša, kad Latvijoj jau
paskelbta sovietiškoji rinkimų tvarka. Gi Sovietų Rusijoj patys žmonės savo atstovų Į parlamentą negali rinkti. Jie renka tik rinkikus, o
tie rinkikai kitus rinkikus,
ir taip toliau. Šitaip rinkimus košiant, i vyriausybę
negali patekti niekas kitas,
kaip tik komunistai, nors jie
sudaro nežymią gyventojų
mažumą. Nes i rinkimus Rusijoj gali eiti tik tie kandidatai, kuriuos užgiria komunistų valdžia.
Galimas daiktas, kad taip
bus ir Lietuvoje. Žinios sako, kad Kaune jau pasigirdo reikalavimai, kad Lietuva butų visiškai prijungta
prie Sovietų Rusijos. Prie
šito reikalavimo prisidėję
net 10,000 kareivių,
šitaip dalykams vykstant,
ęjįiivrti kokias nors išvadas
butu da peranksti ir rizikinga

Šioje valandoje mes ži-

tiek. j-afj Lietuvon
vra jgibriovusi didelė svetima armjja? kurios Lietuvos
žmonės neprašė ir nenorėjo,
rpaj yra smurto aktas, ir šitokio žygio mes jau negaJjrn užgirti. Mes stojam už
(autų apsisprendimo prineivos žmones per tiyiika metų
į£u1-į vra orjpažinus ir disu Misum. tačiau Maskvai ^žioji Rusijos revoliucija,
tas visai nerūpėjo. Net ir ta’
___________
<ia. kai kariuomenės teismas
Kaune baudė komunistus K1EK VOKIETIJA PA
VERGĖ SVETIMU
mirties bausme. Sovietų val
ŽMONIIŲ.
džios atstovas Litvinovas
balevojo pas Smetoną ir
______ _____
“Current
Historv” žurnagerdamas šampaną tikrino, las paduoda sąrašą valsty
kad “draugiškų
santikių bių, kurios per du metu bu
tarp Lietuvos ir Sovietų val vo Vokietijos militarizmc
džių niekas nesudrums.’’
sutremptos, ir kiek tose šąTūkstanti ir vieną pavyz lyse jie pavergė gyventojų.
džių galima butų nurodyt, Pirmutinė vokiečių pagrob
norn

ia d Lietuvos žmonių liki- ta valstybė buvo Austrijos
mas Maskvai niekad neru-! respublika. Hitlerio naciai
pejo ir nerupi dabar. Mask- j užėmė ją 1938 metų kovo
vai tik rupi prijungti Lietu- 12 dieną. Paskutinė buvo
vą prie Rusijos, taip kaip ji Francuzija, kuri turėjo pasi
buvo prijungta carų laikais, duoti šių metų birželio 17
ir vien tik tuo tikslu Lietu dieną.
Štai užimtų valstybių ir jų
von dabar įsiveržė raudono
ji ai mija.____ __________ gyventojų sąrašas:

Polemika ir Kritika

Vokiečių armijos policija Paryžiuje kala prie sieną savo Įsakymus francuzams.

6,500.000
Austrija
3,500,000
Zudetai
Čekoslovakija 9,500.000
150,000
Klaipėda
22.000,000
Lenkija
3,750,000
Danija
2.900,000
Norvegija
300,000
Liuksemburgas
8,700.000
Olandija
8,400,000
Belgija
42,000.000
Francuzija
Taigi per du metu vokie
čiai pavergė 10 svetimų ša
lių su apie 118,000.000 gy
ventojų.

GIRIASI NEPAGALVOJĘ.
D. M. šolomskas
“Lais
vės” “krisluose’’ lašo:

Icnijose bei posesijose apie
3.700,000.000 starų sterlin
gų, kas Amerikos pinigais
reiškia apie 18 bilionų do
lerių.
Anglijos prekybos laivy
nas gali iš karto nešti 10,000,000 tonų krovini.
Todėl nesunku suprasti,
kodėl Anglija tikisi viena
pati sutriuškinti Vokietijos
karo galybę. Ji kontroliuoja
jūres: ji turi po visą pasauli
savo kolonijų bei dominijų

ir visuomet gaii su jomis su
sisiekti. Ji gali gauti tenai
maisto savo žmonėms, ža
liavos savo fabrikams ir gali
gauti žmonių savo armijai.
Jos turtų ir žmonių šaltiniai
beveik neturi ribų. Jeigu vo
kiečiams ir pavyktų Angli
jos salas su Londonu užimti,
tai likusi Britų Imperija bu
tų dar nepaliesta ir vokie
čiai negali tenai prieiti, pa
kol Anglijos karo laivynas
kontroliuoja vandenynus.

AVIACIJA YRA SVARBIAUSIS
VOKIEČIŲ GINKLAS.

Vokiečiai pagamino fil-' manomas jų aprūpinimas.
tais
Sovietų
sąjun'
mą.-kurioje
atvaizduota vo-j Taip pat teko patikrinti, ar
“1910 metai
)'.>0
darbininku
ir
kiečių
aviacijos
veiklą vo-. norvegų oro pajėgos ir aero
goj 4.500,000 _______
darbininkių bus pasiųsta į po- kiečių-lenkų kare. Toji fily, dromų apsauga nesipriešins,
ilsio namus vakacijoms. Lėšų tna palieka žiūrovui tikrai Kai ten turės atvykti vokie
padengimui valdžia paskyrė gilų įspūdį: joje pamatome., čiu lėktuvai.
Veiksmų pradžioje vo
net 8S6.00o.000 rublių. Greta ; kaip vokiečių aviacija nai-:
kiečių
oro laivynas nuodug
to vaikų vasarinių vakacijų l kiną Lenkijos susisieKimo j
Norvegiją,
aprūpinimui paskirta 403,600.-; kelius, geležinkelių stotis, niai išžvalgęs
000 rublių. Kur yra kita pa- i aerodromus, fabrikus ir tt. Šiaurės jurą ir anglų laivyno
saulv šalis, kuri taip rūpintųsi i Filmoje matome, kaip po bazes. Tuo budu. laiktf teko
darbininku sveikata?“
lėktuvų antpuolių iš puikių patirti apie anglų laivyno
pastatų pasilieka tik griuvė žygi i Norvegijos pakrantes.
Kadangi jis nepasako, iš
Gavus vokiečių laivyno ba
siai.
kur jis tokių informacijų ga
Visi karo specialistai nu zėse pranešimą apie anglų
vo. tai tenka paabejoti, ar jis
laivyno judėjimą, vokiečių
žino. ką jis kalba. Bet .jeigu rodo, kad jei ne vokiečių j
bombanešių eskadrilės pa
taip ir butų, kaip jo pasaky aviacija, tai vokiečiai tikrai! kilusios i nurodytas vietas ir
taip
greitai
Lenkijos
nebūtų
i
ta, tai visgi čia da nėra kuo
paskutiniu momentu pašali
girtis.
Rusiją komunistai “supitliję.”
nusios
pavojingą grasinimą
Iš tiesų, aviacija musų lai-'
skaito “darbininkų tėvyne.”
vokiečių desanto išlaipini
ir iš 170,000,000 gyventojų kais tapo viena iš svarbiau-!
mui.
vos tik keturi ir pusė milio šiųjų ir galingiausiųjų gink
Esą, danai nesipriešinę,
nų gauna atostogų. Ameri lų. Vokiečiai, kaip praneša
bet norvegai kur parodė di
ka vra kapitalistinė valsty- ma. šiuo laiku dedą didžiau
deli pasipriešinimą, esą Į vo
bė, turi mažiau gyventojų sias viltis Į savo aviaciją.
kiečių lėktuvus buvusi at
negu-Rusija, ir tai apie 6,- Vokiečių lėktuvai nesenai
kreipta priešlėktuvinių pa
000,000 darbininkų, kaip atliko gana didelį žygi Nor
trankų ugnis. Reikėję ją nu
sako Babsono statistikų or vegijoj, sausumos kariuo
tildyti.
padedama užimti
ganizacija, šią vasarą gaus menei
Paskui reikėję rūpinti?
apmokamas atostogas. Ir kraštą ir išvyti iš čia santar
'bazių suorganizavimu.
apie pusė jų važiuos nuosa vininkų iškeltuosius desan
Apie vokiečių aviacijos
vais automobiliais. O Sovie tus. Apie vokiečių aviacijos
puolimus prieš anglų karo
tų darbininkai ar gali taip suvaidintą vaidmenį Norve
laivyną vokiečiu spauda gavažinėtis? Žinoma, kad ne! gijos kare vienas vokiečių
na
daug rašo. Laikraščiuose
Taigi komunistai giriasi ne generolas (Krabe) per radi
nuolat galima užtikti prane
pagalvoję.
ją skaitė net specialią pa
šimą, kad ten vokiečių bom
skaitą.
banešiai apmėtę bombomis
TRUPUTIS SKAITLINIŲ
Kaip spauda rašo. vokie
APIE BRITŲ IMPERIJĄ. čių generolas tarp kitko pa- anglų karo laivus, tiek ir
tiek bombų pataikę, kurios,
“Cuuent History and Fo- reBk«s toki'J minči«:
esą, arba laivą paskandinu
ium” liejies laidoje paduo
Tinkamai paruošti oro sios arba gerokai ii apgadi
da idomiu statistiniu žinių pajėgų veiksmų planą Nor- nusios. Dėl to vokiečiu laik
apie Didžiosios Britanijos; vegijos žygiui buvę neleng- raščiai nurodo, kad Didžioji
imperiją. Ji užima 18,00'),-' vas vokiečių ginkluotų pajė- Britanija, kuri ypač esanti
000 keturkampių mylių že- Į gų vadovybės uždavinys, išdidi nenugalimu savo ka
mės paviršiaus ir savo plotu Nuotolis nuo Hamburgo iki ro laivynu, vargu ar galėyra sesis kartus didesnė už Narviko yra 1.600 kilomet sianti atsilaikyti nrieš mo
Jungtines Valstijas. Jos ri rų. Šiame milžiniškame nuo dernią vokiečių aviaciją.
bose gyvena daugiau kaip tolyje reikėjo patikrinti ju- Kai kurie laikraščiai tiek
500.000,000 visokių tauty-i ros tianspoitas. šis kelias pažymi, kad vokiečių avia
bių. visokių rasių ir visokio* I reikėjo kruopščiai išžvalgy- cija nulemsianti šį karą.
civilizacijos žmonių. Jos są-į ti, nes buvo žinių, kad ne
Tuo budu savo aviacijon
statan įneina didieji Kana-J menkos anglų laivyno pajė- vokiečiai deda labai daug
dos, Australijos. Pietų Afri- j gos randasi Norvegijos pa vilčių.
kus, Indijos. Naujosios Ze-Į kraščiuose. Oro pajėgoms
landijos. Burmos ir Ceylono į reikėjo taip pat užtikrinti FRANCUZAI SKANDIN
plotai. Šitiems plotams sau-į vokiečių kariuomenės išlai- SIĄ ANGLIJOS LAIVUS.
goti bei ginti Britų Imperija pinimą, ypač kad iš anksto,
Italų žinių agentūra Steturi po visą pasaulį tokių sa esą. sunku buvo numatyti, fani praneša, kad francuzų
vo laivyno bazių, kaip Hong kaip Danija ir Norvegija kai o laivai, kurie stovėjo (
Kongas, Singapora, Malta, laikysis. Vokiečių oro pajė Kasablankos uorte. Francu
Gibraltaras ir kitos.
goms, be to, teko išžvalgyti zijos Morokoj, išėję į atvirą
Britanijos kapitalistai turi esamus Norvegijoje ir Dani imą medžioti Anglijos pre-;
investavę įvairiose savo ko- joje aerodromus ir kaip į- kybos laivų.
j

pajiėškoiau savo draugų pei
“Saulę” ir “Lietuvą.’' Už
keliu dienų gaunu nuo M. X.
Mockaus magiškų šlakų ka
talogą. Ant viršelio nupieš
tas velnias su sparnais ir ra
gais; ant kiūtinės užrašas;
“Leonas XIII.’ Tai reiškė
tuolaikini popiežių. To vaiz
delio apačioje atspausti žo
džiai: “šėtone tėve, gelbėk,
nes Mockus visas slaptybes
paėmė.” Reiškia, popiežius
šaukiasi šėtono pagalbos.
Ar galima tikėti A. M.
Metelionio parašytai Moc
kaus biografijai, kad Moc
kus prigulėjo prie lietuvių
draugijų? Jeigu prigulėjo,
tai nerodė savo katalogų
draugijų lietuviams, nes bu
tų išmetę Mockų iš draugys
čių už toki katalikų popie
žiaus pašiepimą.
Man teko matyti atsit
mas Scrantone. Pa., 1901
metais, kaip šv. Juozapo
draugystė išmetė M. Gustai
tį už pavadinimą Kristaus
statulos “kreidos šmotą."
Buvo taip. Prieš Velykas su
batos naktį draugystės pa
skyrė po 4 savo narius budė
ti bažnyčioje prie Kristaus
grabo. Kai mes išstovėjome
paskirtą laiką, Gustaitis pa
sakė :
“Atstovėjom
prie
kreidos šmoto.” Nekurie na
riai pranešė apie tai seka
mam draugijos susirinkime
ir susirinkimas nutarė iš
braukti Gustaitį iš draugi
jos. Nejaugi Detroito lietu
viai buvo tuo laiku geriau
apsišvietę, negu tų laikų
Scran t on o 1 i et u via i ?
Kaslink monų ir magiškų
įrankių, tai vienas jų užsili
ko mano atmintyje. Tai bu
vo “sugrįžtantis doleris.’
Apie šį dolerį Mockus savo
kataloge aiškino taip: “Nu
ėjęs krautuvėn niekad ne
pirk už visą doleri, bet žiū
rėk, kad gautum grąžo? iš to
dolerio. Tik taip perkant
doleris sugrįš į tavo kišenių.
Bet jeigu pirksi už visą tą
dolerį ir grąžos negausi, tai
to dolerio nelauk sugrįž
tant.”
Na. kaip šitas jums patin
ka? Kaip jus pavadintumei
šiandien tokį kupčių, kuris
jum,s pasiūlytų tokį pirkinį?
Išrodo, kad Mockus buvo
geras žmogus. IŠpardavinėjo “grįžtančius dolerius” ki
tiems. o sau nepaliko. Tur
būt dėl to daugelis lietuvių
pralobo, o pats Mockus am
senatvės
turėjo išmaldų
prašyti iš visuomenė-, kuri
jo nepažinojo.
Kodėl M. X. Mockus an-

leido savo bizni? Todėl, kad
atsirado žmonių, kurie pra
dėjo leist a pš vietos laikraš
čius ir sklaidyt tamsybės
miglas lietuvių protuose.
Piimiausia, 1905 metų vasa
rio mėnesy pasirodė “Kelei
vis”- ir “Kova,” o vėliau
“Naujienos.” Tie laikraš
čiai švietė lietuvių protus ir
per 9 metus nudarė tiek pro
greso. kad, kaip M. A. Me
teliui', is sako, nuo 1914 me
tų Mockus turėjo uždaryt
savo bizni.
Dabar klausimas: ar Moc
kus ištiki uju buvo tokis
auksaburnis, kaip M. A. Me•teiionis jį perstato, nuo pat
pradžios, ar tik minėtiems
iaikiašciams pradėjus sklei
sti tarpe Amerikos lietuvių
apšvietą kartu ir Mockus
apsišvietę ir tapo auksabur
niu? Jeigu Mockus buvo ap
sišvietęs nuo 1890 metų,

kaip pradėjo savo monų
bizni, tai Mockus nevertas
dabartinės pagarbos, nes ne
is save noro atsisakė nuo
savo biznio, bet ačiū tiems
laikraščiams, kurie aošvietė io klientus.

ivam kaltint Kunigus uz
pavadinimą Mockaus “velniu kuočium? Juk ne kuni
gai išmaievojo ar nupiešė
velnio paveikslą ant Moc
kaus katalogo viršelių? Kad
M. X. Mockus norėjo pasi
rodyt tamsiems lietuviams
su velnio ' paveikslu, tai jo
paties kaltė. Pas lietuvius
buvo įsitikinimas, kad me
nu i? magijų be velnio nepa
darysi.
J. Paškauska*.

MARGUMYNAI.
Franeuzai nenevaigys šokolado.

Dėl

karo meto

ir taupumo
franeuzai tegalės valgyti tiktai
vieną duonos rusi. o konditorinės krautuvės ir kepyklos ant

radieniais.
trečiadieniais
ir
penktadieniais bus visai užda
rytos. Uždrausta taip pat ga
minti liuksusini ir pieno šokola
Taip pat uždrausta antra
dieniai-;. ketvirtadieniais ir šeš

dą.

tadieniais pardavinėti konjakus
ir aperitivus. Bet francuzų vy
ną ir šampaną galės gerti kas
dien. Per sąvaitę 3

dienas fran-

euza turės apsieiti be mėsos.

Svetimybių kalba.
Daugi : usiai svetimybių, sko
lintų žodžių is visų pasaulio kal
bų turi angių kalba. Vos tik
trečdalis žodžių. kurie atranda
mi anglų kalbos žodyne, tėra
anglų-saksu kilmės, o kiti visi
skodntiniai.
Tikrasis Kchmibo vardas.
Nes esam papratę. Amerikos

atradėją vadinti Kristupu Ko
lumbu, nors tikrasis jo vardas
vra Kristobalis Kolonas.

Amunicija Amerikos Orlaiviams.

šis vaizdelis buvo pabari tas Uvrt;ss-V. right orlaivių dirb
tuvėje, Buffalo. N. V. kur yra s.atonii .č.nerikos armijai
kovos orlaiviai. Va’zdely mat ome Piccnanika dedant amu
nicijos juostą i orlaivio kulkasvaidi.

KAS SKAITO, BASO
TA8 DUONOS NBPBAiO

Trečias Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS!

Tragingas Vieno Lietuvio Kunigėlio
Gyvenimas ir Mirtis.

Ar Sugrįš Jie Visi?

KAS NIHO NEVEIKIA

10 NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Musų kolonijos “kavalieClevelando “tautiškoj ga- ”a,\ .^radeda
*r
zietoj” Vyt. Sirvydas rašo,
ką jie dabar daiys
kad socialistai pamiršę, kaip su Smetonos medaliais. į urjie kooperavo su komunisStalinas jų nepripažins
j tais Amerikos Lietuvių Kon- ^dvynais. U ell. kaip be
grėsė. Bet ar Sirvydas atsi- nuoPelny Jle tuos ordinus
mena, kaip tautininkai ko- ?avo\ taip be nuostolių gali
operavo su komunistais, no- Juos -1
išmesti,
i ėdami SLA užkariauti?;
. .
~
Kada socialistai kooperavo, .. Apsiėdė visiems gerai
- nuveikė
- : o ka žinomas clevelandietis jau
tai daug -ką ir
da tautininkai susidėjo, tai nuolis Norbertas Skirbanta<
su panele Bernice Alexannieko nelaimėjo.
der iš Amsterdamo, N. Y.
Praleidę medaus mėnesi,
Apsivedė vietos veikėjas jaunavedžiai žada apsigy
Feliksas Baranauskas su po venti Clevelande, kur Nor
nia Žiniene, ir abudu išva bertas ir užaugo.
žiavo i vakarines valstijas
______
Visko po truputį.

ku, bet lietuviui kunigėliui
dirbančiam
svetimtaučių
šiomis dienomis Chicago tarpe, pasidaro kitas klau
je mirė vienas lietuvis kuni simas.
gėlis, apie kurj verta kiek
Pamatęs, kad tarp svetim
plačiau pakalbėti. (Jo var taučių būdamas neatsieks
dą ir pavardę išleidžiam.— savo didžiojo
gyvenimo
Red.)
tikslo, jaunas kunigėlis at
Jis buvo gimęs 1891 me vyko atgal Chicagon ir ban
tais Lietuvoje, Griškabū dė jsisprausti į kurią nors
džio parapijoj.
Vidgirių lietuvių parapiją. Bet tada
kaime. J Ameriką atvyko jau lietuvių kunigų Chica
dar jaunas, būtent 8 metų goje nestigo. Lietuvių kle-'
amžiaus. Paaugęs ir truput) bonai jo sumanymui nepn.
pasimokinęs sumanė eiti į tarė ir
- jo
- nerėmė.
* - - jis
Todėl
Romos katalikų bažnyčios su jais susipyko. Supranta- ;
kunigus.
Seminarijon
......
... ėjo
. , ki ma, kad kunigo motina lu
toj valstijoj, kur lietuv ių be- bai geidė, kad jos sūnūs
veik nei a. Vakacijų pialeis- oro,,*,,
knkinip nors
gautų viata
vietą kokioje
nors
ti atvažiuodavo Chicagon Chicagos lietuvių parapijo
medaus mėnesi praleisti ! Calio jubiiėjinis pikniką
pas tėvus. Čia jis turėjo pro je. Kai pralotas atsisakė pa
Abudu jaunavedžiai yra, ivyko gu “pasižymėjimu.'
gos prisižiūrėti, kaip lietu remti jos sūnų, tai jo motina
plačiai lietuvių taipe žino- net jr pojicjstaį buvo reika
vių Romos katalikų kunigai šitaip žmonėms ėmė sakyti:
mi, nes daug pasidarbavę lingi nekuriuos apraminti.
draugijų tarpe. Linkiu jiems Tas retai musų kolonijoj
gyvena.
“Pralotas užlaiko ir peni dvi
linksmo
gyvenimo.
Jisai matė, kad šitų Dievo gaspadines, o mano sunui
pasitaiko.
tarnų gyvenimo aukščiau kunigui ten vietos nėra.”
•
i
sias tikslas yra prisikrauti
Jaunas kunigas Širvaitis,
Republikonų nominacijos
Nuo
to
laiko,
kai
jaunam
kuris svečiavosi Clevelande triukšmingai praėjo ir parti
kuodaugiausia pinigų ir tu
keliatą mėnesių, jau apleido ja džiaugiasi, kad republi
rėti good time. Jis matė, kad kunigėliui nepavyko susi
šią koloniją. Širvaitis atvy- konų kandidatas jau kaip ir
čionykščiai kunigai lupa pi rasti Chicagoje lietuvių pa
Anglijos karo lakūnai, sugryžę iš Vokietijos, kur jie bombardavo priešo ginklų dirbtuves,
nigus už sakramentus, mi rapijos, prasidėjo jo gyveni-;
. ko iš Europos tik trumpam išrinktas prezidentu. Bet pa
mo
tragedija.
Pirmas
daly

žiuri
per
jura
laukdami
likusiu
savo
draugų,
kurie
gali
sugrįžt,
bet
gali
ir
nebegrįžt.
šias ir laidotuves be jokio
, laikui pasisvečiuoti, bet ki- laukim. kol demokratai at
pasigailėjimo. Matė. kad ši kas. žinoma, sprogo jo mii-; —
~________
lūs karui teko pasilikti ilges- liks savo pareigas. Jei Roo
to kunigėliams dar toli gra žiniška apdrauda. Kai ku- prasidėjus? Kur tada mes,i
seveitas priims trečio termilaikui
jis dar buvo gry- lietuviu
kataliku
kunigai
ir
žu nepakakdavo. Matė, kad 2*riam
1
~
_ __ _____ X.L A
••
••
1
•
-I
-J
!
no kandidatūrą, tai jau gali
vieni jų spekuliavo Šerais, zęs pas svetimtaučius, bet visi parapijonys, akis dėtuMatilda
Zitkiutė
baigė
;
ma iš kalno spręsti, kad nu
Iš kriaučių veikimo.
’ ba prižadėdavo užfundyt.
kiti realestatu, o dar kiti, ten nenurimo ir kiek vėliau me
tuoksią
ir
gavo
mokytojos
'
šluos
visas republikonų vilSenelis paklausė kunigų
“Keleivio” skaitytojai iaidBet
metai atS?* M*?- laipsnį. Malonu matyti, kad tis. Rooseveftas turi gerą
norėdami daugiau pralobti, vėl atsidūrė Chicagoje pas
kain ėio amtaeiia vesnieJi žmones susitarė m musų jaunimas bando vis vardą visuomenės tarpe n
surinktus iš davatkų pinigus tėvus. Kadangi su lietuvių patarimo ir savo sunaus ku žino
kunigais
jau
buvo
susipynigo
neareštavo.
Brooklyno
lietuviu kriau- brinko blaivą delegatą. Ra geresnio gyvenimo siekti.
prakiša ant arklių lenkty
didžiuma eina su juo.
Nereikia nei aiškinti, kad čiuose už delegatus. Delemų. Bet jaunas klierikas k£s’
JJS nebuvo kviečia
° ,e,kalal tu0J P831'
C* f: £s«• lokaI
matė, kad spekuliacija ne- mas į lietuvių bažnyčias ir visa tai labai paveikė jauną gatas darbo unijoje yra jlalse’
Šv. Jurgio parapija turėjo
Mirė Juozas Krata vičius
ir musų lokale so- susilaukęs
: kunigėlį. Jis gavo nervų su- svarbi figūra, nes jis turi i . Todėl
visiems kunigams sekėsi. mišių laikyti.
t.
“
.
tiktai
47
metu
pii
mutinį pikniką liepos 7
cialistai agitavo uz blaivą
•*« invvų
Toks kunigo gyvenimas
_rank°s.
drebėti, tvori-,rt;
Yienas-kitas jų susikrovė
tvarkyti daibinmku ieika-|»zmogų. T
?
tiri*
amžiaus.
Paliko
žmoną,
tris
dieną
Basta’s G rovė.
Tiesa, laimėjo tie,
labai didelių turtų, bet kiti nekaip atsiliepė į šeimyną. Atsidūrė sunkioje medžią-; jug, turi būt akylas, sumaJonas Jarus.
sūnūs ir vieną dukterį.
labai nusvilo nagus tose šeimynoje atsirado neda- £ineJe padėtyje. Tada vys-įnus O jeigu ne, tai organi- kurie mėgsta išsigerti. Jie
L n’ek° bl°gagembleiystėse. Ypač apsi- teklius ir nesutikimai. Tėvas ku^lsn pradėjo jam atsiųsti' zuotj žmonės daug nuken- ^emato
!_• , 1
, •
• no
SoO
ftft iį menesi
naramosJ
y."
,_____
. V
,kad, Na, kas Cia tokio. Jie sako.
N0KW00D0 LIETUVIŲ ŽINIOS.
dirbdavo
Stockjarduose
ir
P®
^^.^0
mėnesį
^rwi»s.
Tad
nenuostabu,
gaudavo tie. kurie gemblejei
išgeriama
stiklelis-kitas?
nedaug teuždirbdavo. Sene- ^.ar Įsiprašė pas airių para- per kelis
riuodavo ant arkliukų.
nrisiyiiireies
i
1 darbą ir iš darbo pakš- P.lJoa
* .V m.b rius ėjo agitacija už socialis- Tiesa, visi mes išmetame Krikščionys demokratai su- jų pagalbos reikalavo arba
Klierikas,
” redak
prašė?
toki kunigu bizni, sdStė',! «ias turėdavo eiti. Taip butams prielankų žmogų į de-ant drąsos. Bet išmetimas pucavo Laisvės
torių.
Ar Smetona yra taio tur
kal?iS±^=±!-eliui nusibodo kentėti, &
ka. jo «•£> d’įejo
. , , , pradedama ant'Yrąsos i$
tingas, nežinau, sako V. K.,
Dėl to, kad bolševiku ar- nes ir tamsta, Bimba, nenurodei, iš kokiu šaltinių šitas
žinias ėmei. Bet jei Smeto
na ir butų turtingas, tai ta
me nebūtų nieko nepapras
Lietuvių
svetainėje.
Kalbėbegalvodamas jis ir SU^a, > atsiskirti. Senelis
” taip ir
- pa galėjo mišią laikyti. Rankos j geriausia proga laimėti, ir Kitf lokalo valdybos
to. Štai, ve. jūsų Trockis tik
...
.
.na” tojum buvo “Laisvės redak- tai keliatą metų darbavosi
vojo šį-tą naują. Jam nepa
Lengva
įsivaizduoti,
;
l,ko
suparaliziuotos.
:
jis
laimėjo.
nai išrinkti šie: J. Kairys, torius A. Bimba. Jo prakal
tiko snekuliaciįa. Jisai sura- darė
. . .
.
....
,
,
J.
Hermanas,
do kitokį būdą. kad ir ne1 kaiP JaHnas k«n^lis su sa-. ~ Vyskupas norėjo atiduotiI
tame jau einąs yice-pirminmko bos turinį minėti neverta, Sovietuose, o šiandien jau
vėl jas nes kalbėjo kaip sumišęs, pertekliuje gyvena. Tas pats
ein^s Pavyzdžiui, kad į Lietuvą butų ir su jūsiškiu Stalinu,
parei- įsiveržė tūkstančiai raudon jei kokia jėga jį pasiųstų šu
Board armiečių su šimtais tankų ii nims šėko piaut.
“Aha, tai tu esi trockisCh. kitokiais kariškais pabūk
cijų laikyti atvyko į Chica-;
,
....
ti. Kai pagaliau tas vargšas daugiau. Tas tiesa. Bet rei- Kundrotas, kuris jau keli lais. tai Bimba sako. kad tas!”—sušunka A. B.—
gos lietuvių parapiją. PrimiKai jaunas kunigėlis su- gavo nelaimingą gyvenimą kia neužmiršti, kad jie turi metai tas pareigas eina. Į Lietuvai tas reiškia “di- “Trockis ne musų, bet jūsų.
...
...
„ u , i ir visi trockistai dabar Smeeijos buvo labai iškilmin- žinojo kur apsigyveno jo te-1 pabaigė, tai jo motina nei didžiumą lokalo valdyboje Joint Boardą išrinkti seni džiausi
laisvę
plačiau- j
verĮtia ..
gos. Klebonas buvo jam la-. vas. tai jis su sa\ o motina nesikreiuė i lietuviu kunisrus ir dirbtuvės čėrmonų di- unijos darbuotojai: V. Mi- šią demokratiją ir apsiu-l
netikėtas jll0.
bai palankus - tiek palan- pas jį nuėjo. Susėdo už stalo ^nau< ai^Uviu įkaltis džiumą. Visas lokalo aparą- chelsonas ir J. Pranckevigą nepngulmybei. Todėl, kas ka(, 4 senaj žinoraam
kus, kad per iškilmingas mi- pasikalbėti. Sūnūs kunigas Rreipė-i į airiu kunigą
tas, galima sakyti, komunis- čius. Į Tradę Boardą išrink"tikėtu visiems džiaugšias prie altoriaus jį pabu- paklausė tėvą: “Ar prižadi,
‘
tų rankose. Bet nežiūrint to, ti: J. Y esaitis ir J. Buivydas, tk O kurie nriešinasi to,a • * srovės veikėjui V.
čiavo
savo pačiai ir mano motinai1 Velionis buvo pašarvotas kad jie kontroliuoja tokias J. Nalivaika, kuris jau keli
invazijai, tai, anot ^‘kal komunistas Bimba
Kaip visi žinome, primi- duoti užlaikymą?” Senelis skurdžiame bute, kūriau svarbias strategines pozici- metai eina Trade Executive
’ g esa “smetonininkai ” nori įkalbėt trockizmą.
cijos jauniems kunigams atsakė: “Ką aš dabar galiu gyveno. Grabe buvo parė- jas, jie surinko vos tik 135 Board nario pareigas, palik- (Lietuvos laisvės “priešai” ir
Gerai pipirine Bimbą ir
buna labai pelningos. Kad prižadėti, kad pats dar nie- dytas kunigiškai. Lankytokiti katalikų veikėjai, bet
,
.
j
.
,
v
*
i*
w
•
i
..
i
.
.
rla
kitokie.
Ir
taip
per
visą
daugiau butų pelno, yra įve- ko neturiu.”
! Jai mate jo dešiniąją ranką bet didžiuotis cia nėra kuo. maji komitetą išrinkti seni, savo? atsiprašant, prakalbą visų argumentus paduoti
sta tam tikra ceremonija,
Tada kunigas atsistojo ir. sutrauktą. Suprantama, pa Jie negalėjo dagi savo kan- unijos veikėjai: F. Stanaitis jjs šukavo, kad visos srovės, užimtų perdaug vietos laik
gal vų spaudimas. Suspaus- trenkė savo tėvui kumščiu :vąpijonai ;sake, kad Dievas didato pravesti į lietuvių de- ir J. Ambrazaitis.
; net jr socialistai, “verkia rašty.
damas parapijonų galvas, tiesiai į veidą. Senelis apsi- JI talP nubaudė uz savo tėvo legatus.
Ant galo. atsistoja K. Ka
Smetonos netekę.“
primicijantas kaž ką lotiniš- pylė kraujais ir persigandęs mušimą.
Socialistai hiivn aiškiai Iš lokal° Pydomosios tašėta
ir, turėdamas rankoj
nes
sen^ ^nV.P^raų- 1 Iš kur Bimba iškasė, kad
kai kalba, ko parapijonai bėgo į savo kambarį šauk*s tos lietuvio kunigo nusistatę prieš Bubnį,
ouuių. nvs ,
j
T Tnnaitk
laišką,
sako: “Še, šis laiš
nesupranta. Todėl parapijo- damas: “Jėzus Marija, su- trumpos. gyvenimo istorijos jis nelabai tiki i blaivybę. O jr j slSvSs Herna- Smetona turįs užsieniuose kas nuo mano sesutės. .Ji čia
Zmeti S, , “milžiniškus turtus“ ir kad
nai žemaitiškos kilmės yra nūs kunigas mane nori už- skaitytojas gali lengvai ma- S StJTikate
aprašo tą baisią dramą, kai
savotiškai išsiaiškinę, kad mušti.” Įbėgęs į savo kam- ^1, kiek musų kunigai yra «an^aSrka,-.u,^
dabar jis dalinsiąs “senvi- bolševikai masiniai ėmė vy
spausdamas jiems galvas barį užsibarikadavo duris mielasirdingi. kiek pas juos
čius” visiems
dabartinio rus, moteris ir vaikus, ir vi
primicijantas sako: “Dur- su savo lova, kėdėmis ir ko- artimo meilės. Juk cia ne cialistai balsavo už komuni- LSS;
S Lietuvos pei versmo prie sus grūdo i vagonus. Jeigu,
t
didatuoti toliau i Jomt
muš buvai, durnius busi, moda ir šaukė: “Ei, žmonės, reikia nei aiškinti, kad šito
kRit Boardo atstovus. Mano su- šams. jis nepasakė. Žirniu, anot jūsų, bolševikai tokie
mun visus pinigus atedousi.” ratavokit, šaukite policiją! kunigėlio gyvenimas nebūtų
publikoj sėdi keliatas krikšS
J $!on,ių "e,mokral^;. kaiP tal geri, tai atsakykite, kodėl
Sūnūs kunigas nori mane ta?P tragingai pasibaigęs, už Bubnį buvo paduota 281 Į^i
Paima didelę apdraudę.
kimų eigoje visuomet yra V. Kudirka. G. Kukanaus- jie taip dai ė ir kur tuos
jeigu senieji musų klebonai balsas, ir jis laimėjo.
užmušti.
dvi galimybės: gali laimėti kas, J. Verseckas, L. Pale- žmones padėjo?”
Kaip ten su tuo nebūtų,
Šunus su motina nusigan- pebutų jam vietelės pavyde
Šis laiškas buvo tartum
Prieš rinkimus buvo kai- ir gali pralaimėti. Kas pa- vičius. K. Kašėta ir kiti. Už
bet yra faktas, kad iaunas do ir pabėgo.
saY°. parapnose... Tiesa,
bomba
į Bimbos amu
kunigas per savo priminkiTėvas pajutęs, kad jo gy- Jie aiškinasi, kad jis nepri- bama, kad Bubnys gerai bugsta pralaimėjimų, tas baigus Bimbai savo komu niciją. mesta
.Ji
sutriuškino
netik
jas gavo didelį glėbį pinigų, vybei jau nėra pavojaus, ap- Spėjęs prie Chicagos dioce- kriaučiams užfundysiąs, jei- niekados nelaimi,
nistišką pasaką, pasipylė jį patį, bet sudemoralizavo
Tai buvo gera pradžia siek- siplovė kraujus ir nuėjo į Z1į°®?
Jie nega*eJę JI ugu jis bite išiinktas. Gali Kriaučių piknikas bus lie klausimai ir kritika. Atsisto- ir visą jo armiją. Stalincų
ti
didesnio
turto.
Jisai
pakleboniją.
Teh
kunigams
išP»
įsiimti
ir
savo jielnais su_________
būt, kad dėl to daugumas ir pos 13 d. Dexter parke. Visi ja V. K. ir pareiškia: “Aš
ti didesnio turto. Jisai _
r,,.vaiskas pradėjo klykti, o
ėmė didelę apdraudą. Apsi- pasakojo, kas atsitiko ir juo dalintis. Tačiau airių ka- balsavo uz jį.
‘ esu priešingas
buvusiam publika juoktis. Kilo tikra
.kliaučiai ir nekriaučiai turedraudė ant $50.000.00. Fa- klausė kas daryti: areštuoti talikų kunigas galėjo^jį priPo balsavimų susiciare t • me dalyvauk Jauni- Smetonos režimui. bet esu
ėmė taip vadinama 20 metų sūnų kunigą už tokį ’ ’
.
......... .
• , ,
išmokamą apdraudą. Reiš- ar ne? Šv. Jurgio parapijos
kia. po dvidešimties metų kunigai griežtai uždraudė
jis gaus iš apdraudos kom- sūnų kunigą areštuoti.
...
...
.. 4
A
. X1. . ,
panijos $50,000.00.
kas atsitiktų, jei taip pada- kui?.1£al ,.ne^a^eJ° say° tau- tinta keturi pusbackiai alaus
ELIZABETH, N. J.
• džią, tai tą patį dabar pada- pasiūlyta.
Taigi Norvvoodo lietuviai
Kaip matome, jauno ku- rytum? Juk tada ir lietuvis- tiecio priimti._____ Dzūkai, ir 7 kvortos degtines.
“KELEIVĮ” galima gaut pair bolševikai.
dabar ir juokiasi, kad krikš
nigo planas nebuvo kvailas, ki ir angliški laikraščiai pa- DAVATKŲ
davatkų GADZINKOS
gadzinkos ir
» kitos
kiM»
Panašiai būdavo ir rusų vieniais numeriais, sekančioj
“Skirtumas tik toks. kad čionys demokratai supliekė
Tik bėda, kad jis pasirodė skelbtų, kad areštuotas Ro- linksmos dainos. Apart juokingu “Da 103 lokale. Per dešimtį me-i vietoj:
j
Smetona
buvo lietuvių tau- didijį centrą biurių vadą ir
vatkų Gadzinkos“ telpa 30 įvairiu .
.
,.
labai sunkus. Tokią apdrąu- mos katalikų bažnyčios ku- juoki
n trų dainų, eilių, parodijų ir tt. Jų tenai vis išrinkdavo deleMrs. V. Petkus, 227 First at. tybės žmogus, o bolševikai stalincų armijos generolą.
juokingoms
dą mokėti kunigaujant lie- nigas už tėvo suknivinimą. Dnugelis ii dainų tinkavSSST
Ji užlaiko Saldainių ir kitokių —rusai. Tai ko jie kišasi į
” §atai? ‘V03 a5me,ni5 kurie.............
Tai tau ir tiesti ranką katuvių parapijoje nebūtų sun- O kiek rašymo butų teismui laida, 48 pusi............. L...... ioc. daugiausia uzfundydavo ar- smulkmenų krautuvę.
Dalyvis.
(-) lietuvių tautos reikalus? Kas' talikam,
Chieago, 111.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS »iam >aikui

r

Ketvirtas

Fulapia.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

GILUMOS BOMBOS—POVANDENI
NIAMS LAIVĄMS MIRTIS.
Kovai su vokiečių povanderiniais laivais buvo mobilizuotos visos santarvininkų
jui-ų pajėgos. Iš visų prieruonių sėkmingiausia yra
gilumos bomba. Gilumos
bomba
buvo
. ,
, išrasta Didžiov
jo karo metu (1916 m.). Ji
sukonstruota Manchesterio
univeraitete n po ei ėe bandymų pradėta vartoti laivy-

nui apginkluoti.
Gilumos bombos žymiai
sumažino
santarvininku
nuostolius juroj ir jų paraiba is J j8 vokiečių povande-

?i!nll!r

buvo pa-

skandinta 38. Jau pumą
kaitą panaudojus gilumos
bombas buvo pasiekti žy-

ten skubinasi naikintuvai,
kurie gilumos bombomis apmėto ar apšaudo tam tikrų
plotų. Ploto dydi galima
lengvai apskaičiuoti. Naikintuvai paprastai sukasi ra
tu aplink povandeninio
lai
.
..
vo buvimo vietą u* apmėto
j j gilumosbombomis tol, kol
povandeninis laivas sunaikittamas arba padaromas
padar-----nepavojingu.
Pabėgti
..,
naikintuvo
naUuntuvo pensekiojim
peisekiojimo^ovandeninis laivas nerali.
neš jis
Jis po vandeniu juda
daug lėčiau negu greitieji
naikintuvai
_ (naikintuvų
greitis yra apie 30 mazgų
per valandą, o povandemniolaivo bitumaspuolimo

PEKLA-

KUR JI, KAM
'IR DEL KO?

PARAŠĖ A. M. METELIONIS.
(Tąsa)

Apie peklos ugnies karšt} vienas šventasis štai kų sako: “Jeigu kas iškirstų visus
medžius miškuose ir visus sudėtų j vienų
paskui uždegtų, ta visa ugnis butų
tik^ ^aža kibirkštis pragaro ugnies.” Ka(jangj ta pati ugnis ir čyščiuje dega, tai ir
čyščiaus ugnis palyginamai yra karšta. O
.Deti-Oito lietuvių parapijos kunigas C., sa^^TO~^kSte *''a5'e"^fM wi^
kįįtį. dar geresnį palyginimą padarė Jis
savo 'parapšonam's ‘paaiškino kad Fordo
iiejykly ugnis, kuri net plieną ištarpina, pa
iygjnus su peklos ugnimi, yra tik šaldytuf s ..į
f .. i? ki /„j kunieas C
™yrė
ta^oS^klį

mus laimėjimai, kurie smar-; metu neviršija 6-8 mazgų

ir Wog ugnies’? AV iršt, į^, £
kiai sumažino povandeninių per valandą, nes didesniu
buvo nuvykę? pamatyti sav? amžinos
laiių įgulos giasą. Ii dabar greičiu plaukdamas povan- buveinės? Savo patyrimų jis, žinoma, paralaikrasciuose dažnai pasiro- foninis laivas išduoda savo pijonams „epaparakoja.

do žinios,

kad aliantų lai-’ buvimo vieta).

Kas ta gilumos oomoa. Į . . naviršiuie oeisekioto-1
C. H. Spurgeon .aprašo peklų anglams
Tai paprastos konstmkcijos
uJe pei-seKioto-į s
h fe
didelė cilindriška statut I K
povandedinio, darbininkams.

kuri pagaminta iš lengvo i

sužalojimu ar sunaiki-

“Reikia tik sau įsivaizduoti vargšą ne

naudėlį liepsnoj ! žiūrėk, kaip jo liežuvis ka
metalo, ir prinildyta galinTačiau persekiotojai
nekreipia
dėmesio
ir
bo tarpe jo pūslėtų lupų! Kaip yra išdegusi
gos sprogstamosios medžia
meto
bombas
kol
pasirodo
jo burna! Jis išrodo tartum nudegęs paga
gos ir turi laiko degiklį. Gi
lys! Matykite jį maldaujant lašo vandens,
lumos bombos dydis ir sto dideli oro burbulai ar plaupiktai Aktyviai
kurio jis negauna!
—Tegul bus pagarbintas, gazietą. kad Eselų načalst- ris įvairus? Didžiaūriu' gilu- - net povandeninius laivus me
“Aš čia nevaizduosiu visą tą baisų reginį;
Maike!
va yra vagys, latrai ir raz- mos bombų svoris siekia
džioja
ir
lėktuvai.
“
L.
U.
”
užteks pasakyti, kad ta peklų pekla yra
—Labas, tėve! Ar jau pa- baininkai. Seimas už tai pa- 500 svarų. Laiko degiklis
griešninkams skiriama, kurie ten amžinai
sveikai?
glostė tą daraktorių ir sako: yra bombos vidury ir jo paturės kentėti. Jie matys Dievo sostą ir ma
—-Kad aš ir nesirgau, gud boi. kad teisybę para- galba galima susprogdinti VISKO PO BISKJ
tys užrašytą žodį ‘Amžinai’.’’
Maike.
šei: rašyk ir daugiau. Ale bombą pageidaujamoj gilu—O žmonės kalba, kad apsisukęs seimas vienbalsiai moj.
Štrausas ir liūtas vieno
Anglijos katalikų tarpe buvo plačiai patave apopleksija buvo pri- užtvirtino tą pačią načalstKrisdama i vandeni, sunbalso.
siplatinusi knyga vardu: “Knyga vaikams.'
vą Hir pajuje.
paplojo iminum.
rankom, n.*u
kad K1OJ1
kioji gilumos
gilumos oomoa
bomba grimsgrimstrenku S.
'<}
.
Ta naraxx Vn’m<rac Fiirni«s
—Kokia Apopleksija? Ar nais vvrai. Tada vienas lo- ta dėl savo svorio apytik-i Štrauso riksmas yra taip į*P snecialistas niešti neklos baisenybe^
ta gyvanašlė. ką Čikagoj jaris atsistojo ir sako, vyrai, riai po 3' metro per sekun-i Panašus į liūto staugimą, mažiems vaikams bauginti Štai io žodžiai
bizni turi?
čia nesueina
nesueina rokundos.
rokundos. JeiJei- de.
de. Atitinkamai
Atitinkamai povandeni-J
oovandeni-! kad
kad iŠ
iŠ tolo
tolo jų
ju negalima
negalima ir
ir atat- j*1 rį e™S - d. * S maž) vaiko kentėjimus
čia
—Ne, tėve?, apopleksija gu jus pripažįstat, kad da- nio laivo buvimo gelmei, ga- skirti. Tuo tarpu žirafa nei
p
vranašlė.
Tai
raktin
ius
rašė
“
Tėvvnei
”
Um-i
lomrvai
^iiromilinnti
atauiria
“
šnabžda
”
nes
P
eKlo
Jnėra jokia gyvanašlė.
raktelius
Tėvynėj įima lengvai sureguliuoti. staugia nėi: šnabžda.
yra toks staigus paralyžius, teisybę, tai tokios načalst- bombos degiklio sprogimo Į tas gyvulys visai neturi bal“Jo akys liepsnojasi, tartum dvi degan
kada žmogaus smegenyse vos jus negalit užtvirtinti; o laiką. Gilumos bombos spro- so stygų.
čios žarijos. Iš jo ausų dega išsikišę dvi il
pratiuksta kraujo gysla. To- jeigu jus ją užtvirtinai, tai girnas toks galingas, kad jis
--------gos liepsnos. Kai jis atidaro burną, vietoj
kio smūgio ištiktas, žmogus turit apznaimint visam svie- galį susprogdinti povande-! Saugu* oro susisiekimas,
kvapo, veržiasi deganti ugnis. Bet klausy
kite ! Ten girdisi burbuliavimo balsas, tar
paprastai būna sutrauktas ir tui. kad daraktorius rašė ninį laivą į šipulius. Jei giAnglijos civilinio susisie‘Tėvynėj” neteisybę. Sei- lumos bomba sprogsta ir už kimo lėktuvai 1938 metais
negali paeiti.
tum iš verdančio katilo. Ar ištiesų ten kati
las verda? Ne. Tai kas ten tokio? Klausyki
—O kodėl tu, Maike, mis- mas paplojo, kad tas lojaris kelių dešimtų jardų nuo po- pervežė 222,200 tkeleiviu.
te, štai kas: ten kraujas verda ir drasko
lini. kad mane turėtų tokia gerai kalba. Na, mislinu vandeninio laivo, ji gali žy- Nuskrista viso 56,368,000
vaiko gyslas. Galvoj ir kauluose smegenys
kvaraba
užpulti?
sau.
dabar
daraktorius
tai
miai
sugadinti
povandenini
irilnmetrsi
ir
tiktai
1
„
.. . . . ...
. .
ai
, .
povandeninį i kilometrai
12 žmo
verda, burbuliuoja. Ir štai kas sudaro balsą.
—Tas gali įvykti dėl di- jau siur gaus į skūrą. Ale laivą, kas dažnai priverčia j nį„ žuvo dėl oro susisiekimo
Gal paklausite, už ką jis ten yra taip kanki
delio susijaudinimo, tėve. kaip atėjo razvaliueija, kad povandeninį laivą pakilti į nelaimių.
namas? Atsakymas: kada jis buvo gyvas,
Ar gi tu nesusijaudinai, kai daraktorių reikia nupeikti, juros paviršių, kad įgula ga-i ,
• _______
jo kraujas virte virė, kad daryt blogus dar
išgirdai, kad Lietuva jau tai tie patys delegatai nu- lėtų išsigelbėti nuo žuvimo. Į
Laimingi banginiai.
bus.”
nutraukė savo ryšius su po- balsavo, kad razvaliueija at- Įgulai išsigelbėjus, povan- Į
Jei
kokiam
gyviui
karas
piežium?
mesti, ba daraktorius gerai deninis laivas paprastai nuIr toliau tas barbaras kunigas rašo:
—Maike. aš vajaunas parašė. Tai vot, Maike, ko- skandinamas, kad jis netek- atnešę naudos tai daugiau
sia,
banginiams.
Yra
prasi

“Mažas kūdikėlis dega raudonoj, karštoj
žmogus. tai toks pripotkas kių čiudų pridarė tas seimas, tų priešui,
liepsnoj. Girdite, kaip jis spiegia ir norėtų
negali man apopleksiją iva- kur buvo tokių didelių žmo- " Gilumos bombas naudoja dėjęs banginių medžioji
iššokti iš jos! Matote, kaip jis daužosi, kaip
ryti. Žiūrėk. Pianeuzijos ge- nių. Kaip aš tą viską apmis- daugiausia naikintuvai ir ki- mo laikas, bet medžiotojų
dabflr
mažiau
negu
taikos
jis vartosi po tą ugnį! Savo mažomis koju
nerolai visą vainą pralošė, ir linau. vaike, tai mane paga- ti laivai, kurie skilti kovai
kėmis jis spardo tą karštą liepsną. Jus ga
tai paralyžius nei vieno jų vo toks durnas juokas, kad Su povandeniniais laivais, laikais. .Per paskutinį me
lite matyti ant veido šito mažo kūdikėlio iš
nesutraukė. O ką Lietuvos ištikiu bemaž ko negavau Paprastai laivai išmeta ar džioklės sezoną dvi vokie
čių
bendrovės
pagavo
6000
reiškimą tų visų baisių kančių, kurias jis
bolševikai nuo popiežiaus tos arpapliuksijos, ar kaip iššauna bombas tam tikrų
banginių.
Vokietijai
bangi

turi pakęsti pekloj,”
abimetė. tai čia visai nedi tu ten ją vadini.
minosvaidžių pagalba.
nių medžioklė yra davusi
—Reiškia, seimas nelo
delė bėda. vaike. Popiežius
Jei veikia vienas naikin
Aukščiau paimti pavyzdžiai parodo,
vistiek bu šventas, o bolše- giškai dalykus svarstė, ar tuvas, jis vienu metu išmeta didelę riebalų atsargą arba
alyvos,
arba
konservų
pavikoks
beprotiškas yra to kunigo įsivaizdinivikai tuiė- smalą pekloje taip. tėve?
juion 2 gilumos bombas ir dalu. Dabar vokiečiai jau mas apie peklą! Jis rašo lyg jis pekloj butų
maišyti. Ai beč jur laif!
—Maike, mano Ščeslyvos dar iššauna jas iš dviejų
buvęs ir visa tai savo akimis matęs. Todėl
—Na, tai kur tu. tėve. per Smerties Sušaldė dažnai pa- bembasvaidžių (Į abi puses banginių nebemedžioja.
--------nenuostabu,
kad daugelis katalikių motinų,
dvi savaites buvai, kad aš daro durnų nutarimų, ale nuo laivo). Tuo budu už nai
Į
Belforą,
Elzase,
sugrįžo
prisiklausiusios
tokių kūdikių “kančių”
negalėjau tavęs niekur su- seimas irgi nedaugiau ražu- ______
____ _ palyginti
kintuvo susidaro
gandrai ir įsirengia senuose jiems mirus, išeina iš proto. Juk kiekvienai
rasti?
...
mo parodė Da giliukis. Mai- platus sprogimų įuožas, per
lizduose. Prietaringi žmo- motinai skauda širdį jos mylimam miras;
—Ar tu nežinai, Maike, ke, kad Čikagoj yra gražių kurį povandeninis laivas ne- nės ir iš to daro geras išva- bet nepalyginamai daugiau jai širdį skau
kad v'si dideli žmonės buvo leidžiu, tai po seimo patie- gali* išplaukti. "*
”
Keliatas
nai- das, nes padavimai pasako- da, kuomet ji, prisiklausius apie peklos
suvažiavę i Čikagą ant Esela šijau savo širdį:
o
jeigu
ne
į: o jeigu ne kintuvų gali greitu laiku ap-i •*“"CTindrai neaoslgvve- “baisenybes,’’ jaučia, kad ir jos kūdikis, be
seimo? Taigi ir aš tenai bu- tas. tai visai
T-ii
, Domoomisjna ĮUose kraštuose, kur lau- jokios pagalbos, pekloj spirga.
vau. Sėdėjau ant vieno šuo- parvažiavęs,
didoką plotą, iš kurio pašte-; kiama karo veiksmu.
Amerikietis kunigas Edwards rašo:
lo su prapesoriais.
—~
betasis povandeninis laivas!
______
“Kada išganytieji pamatys, kokiose bai
—Su kokiai <
profesoNORVEGIJOS KARA
vargiai jau begali ištrukti.
Šaltinis, kurs pranašauja
siose peklos kančiose randasi jų pažįstami,
liais?
LIUS NEABDIKUOJA.
Besigelbėdamas nuo gilu-j
greitą taiką,
—Juk ’u žinai juos, tai!
ir kada jie pamatys durnus ir liepsnas besi
Vokiečiams
spiriant.
Nor

mos bombų, povandeninis! Lo’aringijoj Francuzijoje.
veržiančius iš baisios peklos ir girdės verks
kam da klausi.
—Ne, tėve. aš jokio pro vegijos parlamentas parei- laivas kartais pasineria į di-iyra šaltinis, kuris, liaudies
mus ir šauksmus ten kenčiančiųjų, tai tada
Haa- dėlę gelmę ir laukia naikin-i nuomone, turįs stebuklingą
fesoriaus lietuvių tarpe ne kalavo, kad karalius Haajie jausis labai laimingi ir taip bus per ne
kon, kuris dabar randasi tuvo pasišalinant, gulėda-!ypatybę.JeiFrancuzijakapabaigtus amžius, o žuvusieji per nepabaig
žinau.
tris mėnesius
tus amžius turės kentėti pekloj.”
—Na. o kaip tas ilganosis, Londone, atsisakytų nuo so- lnas juros dugne, kur papra-: riauja?
sto.
Bet
karalius
atsisakė
tai
s
tai
gilumos
bombos
jo
ne-!
D
ri
e
g
taiką
šaltinio
vanduo
i
ką pats kalba ir pats juokia
padaryti.
’ ’ ’ rn
’ ’— atvejams|
- - ----- pradeda
- - plūsti.
Sulyg šito kunigo tvirtinimo išeina, kad
pasiekia.
Tokiems
Taip buvo
si? Ar iis ne prapesorius?
d.td. ... on naudojamos taip vadinamos - per 1371 metų karą, taip moteris būdama danguje, matys kaip jos
—Tokio aš nežinau, tėve.
8,000,000,000 RUBLIŲ RU- “gilumos torpedos.’’ Tokios ^
— mvlima:
buvo 1918 metais, taip yra
mylimas vyras arba vaikas be pagalbos ke— Na, tai bala jo nematė.
............
—
” dekavos Dievui ir bus
toi
Ale vienas sudžia tai šiur SIJOS M1LITARIZMUI.- gilumos
• .
tas Dievas jos mylimus
buvo. Ji> ii ant seimo norėjo
Stalino valdžia Maskvoje vaizda panašios
Galima
spręsti ir tenai ne
sūdą padai \ t. Sako, jeigu paskelbė, kad tuojaus bu- pėdas, bet

—Kažin, ar Ui neperdedi,
tes e?
Ne, Maike. bus o ii dau
giau lomu. Ot. paimkim kad
ir toki įntatasą. Tėvynės”

dnraktoriiK

prirašo

pilna

sant į povandenini laivą ar< glemžti aukso apie $1,850.-įsikrikštyti krikščioniu. Bet kada senis ka
uždary- ju>'os dugną. Torpedos vei-j 000 sumai.------------------------ į ralius atėjo prie upelio ir jau viena koja bu
tą vokiečių karo misija, kuri. Limas dar galingesnis už gi--------< vo Įžengęs i vandenį, jis staigiai suktojo ir
Argentilumos
bombos
veikimą,
Viso pasaulio gyventojų, paklausė misionieriaus, ai tapęs krikščio
buvo įsteigta pro
Jei juroj kur nors paste- skaičius kasmet didėja 30 Į niu ir po mirties nuėjęs į dangų jis ras ten
nos karo koleyiį< r da 1914
; betas povandeninis laivas. milijonų žmonių per metus. |.s;ivo gimines’ Misionierius atsa Kęs. kad ne.
metais
MISIJA.

Argentinoje tapo

\

I

nes jo giminės mirė be krikšto — mirė ere
tikais ir, kaipo tokie, jie visi pekloje. Tada
senis karalius ištraukė koją iš vandens ir
pareiškė, kad jis geriau sutinka su savo gi
minėmis būti pekloje, negu su krikščioniš
kais misionieriais danguje. • .

Mes dažnai girdime pasididžiavimus ir
pasigyrimus musų dvidešimto šimtmečio iš
radimais. mokslu, kultūra ir bendrai civili
zacija. Taip, viskas gyvenime nestovi vie
toj, bet eina pirmyn. Tik religija, kaip apa
tinis girnų akmuo, visai neprogresuoja ir
per šimtmečius atlieka tą patį juodą darbą
—baugina žmones nebūtais daiktais, palai
kydama juos protiškoj ir ekonomiškoj ver
gijojYra sakoma, kad “nėra didesnės peklos,
kaip baimė peklos.“ Baimė yra didelis prie
šas žmogaus progreso ir jo gerbūvio. Žmo
niją reikia ne bauginti, bet mokinti. Tie, ku:e baugina žmoniją prasimanytais bau
bais, yra didžiausi jos priešai. Tolimoj se
novėj žmogaus nežinojimas ir baimė davė
pradžią religijai; taip lygiai nūdien, dėl to
paties nežinojimo ir baimės, daugelis žmo
nių dar laikosi prie religijos. Protingai ir
teisingai kalbant, šiandien jau nėra galima
žmogų prie religijos prikalbinti. Jį galima
vien tik peklos ir kitokiais gąsdinimais pri
velti. kad grįžtų prie “šventos vieros.’’
Prie religijos geriausiai laikosi tie, kurie
mažai protauja ir mažai žino. J tą kategori
ją galima įskaityti davatkas, vienuoles, vie
nuolius, didelę kunigų armiją ir visą popie
žiaus sostą. Šita juodoji agentūra deda vj-i
sas pastangas, kad pagauti į savo varžą la
biausiai vaikus jaunuolius, jų motinas, įvai
raus pobūdžio draugijas ir nemažai versli
ninkų. Vienus iš jų protiškai išnaudoja, ki
tus—ekonomiškai. Religijos svarbiausis ar
gumentas yra toks: “Tikėk, ir busi išganyas: o abejok, tai busi prakeiktas.’’

Kunigijai pavojingas ne tik žinojimas,
bet ir abejojimas. Mat, abejojimas veda
prie tyrinėjimo, o tyrinėjimas—prie žinoji
mo. gi žinojimas parapijoną padaro bedie
viu. Štai kodėl musų kunigai visą laiką ra
gina parapijomis pne tikėjimo, bet niekad
jų neparagina prie žinojimo.

Kuris iš kunigų moka geriausiai rėkti,
keikti, meluoti h* bauginti vaizdžiomis pek
los baisenybėmis, tas daugiausiai gauna
“apierų” ir daugiausia sugrąžina paklydė
lių prie “šventos vieros.” Kas nepamena Tė
vo Kazimiero Kapucino misijų? Prisiklau
sę jo “pamokslų,“ net puslaisvamaniai per
keliatą nakčių negalėdavo užmigti. O da
vatkos iš baimės net ant sienų lipdavo...
20 metų atgal šitą žalingą darbą dirbda
vo tik vienas Kazimieras Kapucinas; gi
šiandien lietuvių tarpe yra apie tuzinas Ka
pucino rūšies “mokytojų.” kurie nuolat ke
liauja per lietuviškas parapijas ir baugina
tamsius parapijonus iki beprotybės viso
kiais išmislais ir nebūtais daiktais. Tos me
lų ir bauginimų misijos paprastai tęsiasi są
vaitę ar daugiau laiko. Tie misionieriai kal
ba “pilna burna.” kad jų kalbos abiejų ly
čių parapijonams kartu klausyti netinka.
Tuo tikslu vieną vakarą visaip keikia ir
baugina tik vienus vyrus, kitą—tik vienas
moteris, o trečią vakarą sušaukia ir iškolioja visus kartu. Po kiekvienos tokios misijos
parapijonų galvos pilnos baimės, o kišeniai
tušti.
Pekla yra kiekvienos žymesnės religijos
įrankis tamsių žmonių gąsdinimui. Visus
religijos žada savo ištikimiems vergams už
gerus darbus amžiną negyvų gyvenimą ar
ba dangų, o už blogus — grąsina amžino
mis kančiomis arba pekla. Kokią religiją
nepaimsi—Induizmą, Braminizmą. Budiz
mą. Zoroastrianizmą, Islamizmą, Judaiz
mą, Orfėizmą, Krikščionybę ar kitas—jos
visos pekla pagrįstos. Be to įrankio (pek
los). religija kunigams galėtų tiek būti nau
dinga, kiek vežimas be ratų. Be peklos kuo
mi gi galėtų priversti parapijonus mylėti
ponus dievus, ponus ponus, ponus kunigus?
Juos 1 eikia ne tik mylėti, bet ir garbinti, ir
duosnias aukas jiems duoti. Didelio skirtu
mo nedaro kokiu vardu dievas pavadintas.
Jis gali būti Brama, Mitra. Bog, Odinas,
Zeusas, Jupiteris, Allachas. Jehova arba ki
tas. Jų visų reikalavimai yra panašus, bū
tent, kad parapijonys negeistų “žemiškų
marnasčių.“ norėtų sau ir savo šeimynoms
sotaus ir linksmo gyvenimo, nes tokie pa
geidavimai reikštų kelią tiesiai į peklą. Eili
niai darbininkai turi ištikimai tarnauti savo
ponams ir valdonams ir pasistengti, nes po
nų gyvenimas turi būti visko pilnas ir links
mas. Jeigu vergai pildys visus ponų įsaky
mus ir Įstatymus, kantriai neš gyvenimo
kiyžių, tai tas patiks ir ponams dievams.
Už vargus busiąs dangus. Tokis tai yra vi
sų religijų kelmdis darbininkams į negyvų
jų gyvenimą.
{Bus daugiau)
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Penktas Puslapis

Amerikos Kareiviai Vyksta Ąlaskon.

PAJIESKOJIMAI
Aš. Marijona

Šlikaitė-Silvestravi-

parašiutininkų darbas yra
ėienė, iš Panevėžio miesto, pajieškau
savo vyro Jono Silvestravičiaus. K> Parašiutininkai yra nauja kariuomenės rūšis.
Pa užimti nedideles svarbias
dainių apskr., Airiogalo.s valsčiaus.
rašiuto istorija. — Parašiut ininkų vaidmuo šiame kare. strategines vietas, naikinti
. . .
...
,
. pneso zemeje įvairius įrenŠiame kare buvo panau kaip tam tikru puolamuoju gjmus> susisiekimo kelius ir
dota visai nauja kariuome Karo įrankiu.
i taip toliau. Ir toks darbas
Pirmoji, kuri susidomėjo nepaprastai daug prisideda
nės rūšis — parašiutininkai.
kaip
 Prie priešo dezorganizaciOlandijoje vokiečių para parašiutais,
,
o • karo
x r» prie
- ••
šiutininkai suvaidina labai mone, buvo Sovietų Rusija. jog išblaškymo, prie panidideij vaidmenj. Olandų ka Iki 1933 metų Sov. Sąjuniukėlimo, o tai karo plėriuomenės vadas esąs pa
Parariutais šokdavo.
turį ^aUg reikšmės,
reiškęs. kad prie tokio grei tik būtinam reikalui ištikus
Pirmieji, kaip matome,
to Olandijos pasidavimo aiba per įvairias aviacijos
žymia dalimi prisidėję vo šventes, norint tai pademon- parašiutininkus panaudojo
kiečių parašiutininkai bei iš struoti susirinkusiai publi-1 vokiečiai, ir iki šiol gana
“L. U.”
lėktuvų nuleisti kariai, kurie kai. Tačiau 1934 metais sėkmingai.
--------- ---i --——
spėjo užimti aerodromus, Sov. Sąjungoje jau veikė
kai kuriuos strateginius apie 100 specialių instrukto
punktus, o kai kui- net išti rių, mokiusių kariuomenės: TELEGRAMOS Iš
sus didžiulius miestus (kaip, dalis leistis parašiutais. Tuo
KAUNO.
sakysime, Roterdamą); be laiku Sov. Sąjunga jau turė (Per Lietuvos Konsulatą Nevv Yorke
liepos 5 d. i
to. parašiutininkai naikino jo apie 10,000 apmokytų pa-,
(Čia jo paveikslas.)
susisiekimo mazgus, elekt rašiutininkų.. Parašiutinin
Kauna*.—Piiimtu Įstaty
Ra; nšiškių kaimo paskutinį s • ki ji ros stotis, telefono ir tele- kai pradėti naudotis ir per mu kariuomenė pavadinta
i gyveno I.iinington, Or.t. draugėje su
frafo įrengimus ir tt. O je; Įvykstančius Sov ietų kariuo- “Lietuvos liaudies kariuo
ruske, vėliau girdėjau i;uk ji užmu
šė Kenora, Ont. Kurie žinot kas su
tuo pačiu metu, kai pašonė menes manevrus. .Tai buvo mene.’7» Įsteigta politinių vajuo atsitiko ir kur' jis randasi, malo
nėkite pranešti; busiu dėkinga.
je veikia parašiutininkai, nemaža
naujiena
„
, , , . V* vakani dovų institutas ir kariuomeMrs. Mary Siivester
t “i
virš miesto skraido prieše .E?1 °.P°S valriybių karo ste- n^s propagandos skyrius,
1 14 Queen st.. East,
Toronto^ Ont , ('.mada.
bombanešiai,
mėtydam: betojams. Karo spaudoj įm- panajkinta Baltijos santarbombas,* griaudami pasta ta i asyti, kad paiasiutminSusisiekimo ministru pa
tus. tai galime suprasti, ko kai tikrai gali būti sekmin- skirtas Stasys Pupeikis.
APSIVEDIMAI.
Jungtinių Valstijų valdžia pradėjo stiprinti Alaskos apsaugą, nes ekspertai pripažino, kad
kia panika, koks didelis są gai panaudoti kaie, nulei- Raudonarmiečių koncerto
ta teritorija gali būt labai lengvai priešo užimta, čia parodytas pirmutinis transportas su
Pajieškau apsivedimui va'kiu-i ar
myšis kyla gvyentojų tarpe. dziant juos į priešo žemę. Kaune H
klausėsi
našlio nuo 15 iki 5't metų. katės su
kareiviais, kurie šiomis dienomis išvyko iš Seattle, \Vash., Alaskos pakraščių saugot.
prastų namus prižiūrėti ir nusimany
O sukelti gyventojų tarpe kur jie gali naikinti susisie- 30 000 žmHoni
tų kaip ką pataisyt. Aš turiu keps
paniką yra ’ didžiausias lai kimo kelius, tiltus, stotis, te- namus. Turi mokėt automobilį valdyt.
PARYŽIUJE 1,200,000
AMERIKIEČIAI AUKOJAI
GARDNER, MASS.
Aš esu našlė. 4<S metų.
A. G.
mėjimas, nes panikos, są 'egrafo ir telefono Įrengi- i Kaunas, liepos 4 d.—Kre
2.'! (olunibia st.
\Vorcestvr, Mass.
BEDARBIŲ.
ANGLIJAI SAVO SAU- j
Piliečių Kliubas rengia
myšio apimtus žmones ne- mus ir tt. Kiek tai galėtų pa-, vė-Mickevičius vizito MoloŽinios
iš
Paryžiaus
sako,
į
Pajieškau apsivedimui rimtos mer
TUVUS.
pikniką.
sisekti praktiškai, tuo laiku' tovui metu Maskvoje aiškibesunku nugalėti.
ginos, kuri mylėtų dorą ir rimtą šei
kad
dabar
Francuzijos
sos
dar nežinota.
no Lietuvos su Sovietų Rugyvenimą; aš esu vaikinas
Lietuvių Piliečių Kliubas mvninį
Olandams su parašiuti
Parašiutininkų skaičius! rija prekybos santykių pra1.200,000 žmonių
s An°”rik™ pranešama,
metų, neblogai atrodau, turiu gerą
ninkais, kurie nuolat susi Sovietuose nuolat augo, ii plėtimo bei kitus savitarpio b^daibo. nes sustojo beveik kliubai pa<.jufė sportininkų ruošia pikniką, kuris turi Į- darbą. Su pirmu laišku prisiųskit sa
paveikslą.
T. S.
('•>
Anglijai sa- vykti Lietuvių kempėj 20 ir vo121C.
laukdavo paspirties, buvo 1937 metais jų jau butą iki bendradarbiavimo klausi- V1v^ pramone ir prekyba,
P St. < atherine st.. Lašt.
medžioklinius šautuvus 21 liepos. Bus muzikos ir
___
Montrcal. t'anada.
gana sunku kovoti. Be to inn tnVctanėiii
mus
Pulkininkas fonas uzsidaie visos Įstaigos. Daukovoti su iš lėktuvų nulei
džiamomis kariuomenės da
limis reikėjo iš fronto ati
traukti užnugarin kariuo
menės dalių, kas žymiai su
pasireaziusių moterų ir vyjau praktiškai panaudojo, i vės apdraudimo įstatymas
kiekvienam Į —
silpnindavo frontą, ir vokie* L..
t
.
v_ mimuTAmu
nirhonnitM
no
numatoma dirbančius paDaugėlas jų turi bankuo- vais busią apginkluoti civi-• aeroporiais,
Pajieškau apsivedimui mergina
1000
gyventojų
butų
paskir-, aitui
liai
Anglijos
gyventojai,
čių kariuomenei būdavo Pnmiausia jie buvo išmė liuosuoti nuo visokių Įnašų se pinigų, bet negali išsiimti,
našlės be vaikų, gražios isvaiz
dos, lengvo svorio tarp 125 155
tas
orlaivis
apsigynimui
ka-į
kad
turėtu
kuo
šaudyt
prieginti Lenkijoj, kur jie suvai
lengviau veržtis.
nęs visi bankai uždarvti ir
L J E i an>-''a’JS tarp 10 ir 15 metų. Turi m<>
dino taip pat nemažą vaid- mokesčiu. Miestuose suma pinigu išmokėjimas uždrau-!
parašiutininkus, jei tokie ko metu
kėt tašyt ir skaityti, laisvų pažintų
žintos butu nuomos.
Dėl vokiečių parašiutinin menj.
i
__
n..!.
Įkarta
nii'Siie
nr
aivm
i
ir
nuolaidaus budo. S u pirmu laišku
stas neribotam laikui. Prie-į kada nusileistų iš orlaivių,
prašau prisiųsti savo paveiksią. t
kų veiklos Olandijoje ii
PER
“
FORDŽIULAJŲ
’
Parašiutininkai Į priešo
šui prie Paryžiaus besiarti-l Anglijos valdžia yra nutarurimtą laišką atsakysiu. Aš esu nas-,
Belgijoje tarp sąjungininkų žemę paprastai vežami tam Krėvė-Mickevičius nant, iš miesto buvo pabėgę!81, apginkluoti šitam tikslui
Jys.- pusamžis, aukšto ug'.o. gerai at
ŽUVO 500 ŽMONIŲ.
rodau. Adresas;
Scąnton
iii
ir vokiečių spaudos buvo ki tikrais transporto lėktuvais.
apie
600,000
žmonių.
Dabar
:
V1SUS
savo
piliečius,
■ 15fi<> Sterling place. Broekiyr. N. 5.
Švenčiant Jungtinių Valslę didelių ginčų. Sąjungi Vienu lėktuvu nuvežama Pasauktas Maskvon.
ninkai paskelbė, kad jie vo 20—25 kariai. Nužiūrėjus Ruošiami civilinės metrika tie pabėgėliai jau pradeda! v— PASKELBTA1™ nepriklausomybės švęn-i
Jieškau Darbu
grįžti atgal ir bedarbių skai-! KANADOJ
tę,
kūną
lietuviai
vadinaJ
karpenteris. moku ir cmicn
kiečių parašiutininkus lai svarbias vietas, parašiuti
Esu
cijos ir žemės reformos
ant farmų.
čius Paryžiuje da daugiau GYVENTOJŲ REGIST
Fordžiulajum” (Fourth of.tuct, tfūhu muštuose
kysią šnipais, diversantais, ninkai šoka iš lėktuvo ir lei
(»
-r
i
v
•
-nn
*
i
Reikalaujanti
klauskit:
RACIJA.
Įstatymai.
auga.
July), žuvo apie aOO'zmo-.
Broadway, So. B
Ma
todėl suėmę juos šaudysią. džiasi žemėn. Jei kam yra
Ateinanti mėnesi Kana- niu. Iš to skaičiaus 184 žmo-;
Buvo nurodoma, kad para tekę būti kokioj aviacijos Generalinis Lietuvos Kon DAR VIS ATSIRANDA
šiutininkai nedėvj vokiečių šventėj, tas. be abejo, yra sulatas Nevv Yorke gavo iš TAURAGĖS PUČISTŲ. doje prasidės gyventojų re- nes buvo užmušti automobi-i PANAIKINKIT
gistracija. Visi vyrai ir mo- lių nelaimėse. 88 prigėrė, 57 PLEISKANAS ir
kariuomenės uniformos. Vo matęs, kaip šokama para- Kauno šitokį pranešimą:
M. Jurkutaitis ir V. Ule- terys sukakę 16 metų am- nusižudė, 8 žuvo nuo fajerkiečiai dėl to savo Įteiktoje siutu. Parašiutas yra lyg tam
Kaunas, liepos 1 d.—M o- virius patraukti tieson ir ii;.,,,- tlira« „^n-Ao-i«tiunti
notoje pažymėjo, kad vo tikra drobulė, kuri tam tik- loto vo pakviestas, užsienių kaltinami tuo. kad juodui Valdžia n^inti tnnkplin «n*‘ verkų, o kiti nuo kitokiu
PLAUKUS
kiečių parašiutininkai dėvi tomis virvėmis yra pririšta reikalų ministras V. Krėvė- 1927 m. dalyvavę Tauragės
S” Kan-dn Ava pi iežasčių.
Į
Vartokite
A!exander’s Castile Olive
specialią, pritaikytą unifor prie žmogaus. Ypač specia- Mickevičius išvyko Mask- sukilime.
Parsiduoda Farma.
'
|
|Oil Shampeo ir Stiprinant; Toniką.
mą ir esą reguliarios kariuo .us įtaisas, kuriuo galima von. Leistos profesinės są- Juodviejų bylos kaltina-;
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
Riankns \po-istrapimi 53 akrų. vieta palei Hudson River. me
2 Sampalu.
menės dalis.
mylios i Newarką, naujas 4 ruimų
išskėsti parašiutą. Galima jungos. Legalizuota komu- masis aktas jau surašytas ir iau’SDausdinamosg
J Go
vasarnamis, maudynė, elektriką, te- į
ALEXANDER’S CO.
Nors parašiutininkai, kaip padaryti taip, kad parašiu- nistinio jaunimo sąjunga, byla perduota Kariuomenės ________1________ k fonas, kitas 2 ruimų vasarnamis 4 į
412 W. BROADVVAY.
tam tikra kariuomenės rūšis, tas išsiskės tuoj iššokus iš Kaune, dalyvaujant vyliau- teismui.
vištininkai, barnė. 23 akrų apsodinta ,
SO. BOSTON. MASS.
vaisiais; 4<MB) vinuogių. limo serben- i
atsirado tik šio karo metu, lėktuvo, ir galima ji išskėsti sybei, Įvyko 15,000 žmonių
tų. 500 picbeu. 2 akrai aviečių, 1<H> _
Tauragės sukilimas buvo
WORCESTER, MASS.
obuolių. 70uo tomeičių. Viskas pirmos
tačiau paties parašiuto iste jau krentant. Kare naudin- mitingas politiniams kali- padarytas prieš tautininkų
rušies. Kaina $5,0nn. Rašykit lietu
rija yra gana sena.
viškai. Savininkas. I.. Rubian.
11»
gesnis yra antras būdas, nes niams pagerbti. Provincijo- diktatūrą. Dabar, kai tautiP. O. Rox 165
Marlboro, N. Y.
Iš istorijos žinoma, kad priešas juk gali i besilei- je vyksta masiniai mitingai, ninku valdžia Lietuvoje jau
parašiutininkus reiškiant pritarimą naujai nušluota, tai ir tos bylos,
žymus italų dailininkas Leo džiančius
Petronėlė Lamsargienė
MYTAI APIE KRISTŲ
šaudyti,
todėl
svarbu suda-, santvarkai. Skubiai rengia- veikiausia bus panaikintos,
nardo da Vinči galvojo pa
Užlaikau
visokias
LIETUVIŠKAS
Knygoje
rasite legenda- apie Kristų,
Smagiausias pasižmititėjimas
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip
gaminti prietaisą, kuriuo lyti kuo mažesni taikinį. Iš- mi pabėgėlių turtui konfisturite kokius nesveikumus, kreipki ♦ a»'o Dievo sunumi.
GERIAUSI IftSIGĖRIMAI
galima butų skraidyti oru. šokus iš lėktuvo neišskleis- kunti, civilinės metrikacijos JUGOSLAVIJOJ ĮVESTA
tės pas mane; duosiu gerą patarimą
IR
VALGIAI.
TIKIME J KRISTŲ, (-’rtėl turime
FAŠISTINĖ DARBO
ir busit, patenkinti.
(28) žinoti kaip nivtai anie K ištų susida
Kad nelaimei ištikus lakū tu parašiutu, žmogus krenta bei žemės reformos istatyVisokia Degtine. Likeriai, Vynai
PET. LAMSARGIENĖ
SISTEMA.
rė. Žinosite kaip krikšėionvs pasisa
nas nežūtų, jis taip pat su žemėn kaip akmuo ir i ji pa- mai. Kariuomenės vadas
ir visokių išdirbysčių ALUS.
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa. vino nuo pagonu pa-aką anie Kristų,
Jugoslavijos
premjeras
taikyti
sunku.
Tik
per
tam
gen.
Vitkauskas
pareiškė,
galvojo prietaisą.
kuriuo
Kalėdų ir Velykų švente®. <> dabar
Taipgi gaunama? ir “KELEIVIS”
adina pagonie bedie
PARDUODU LIETUVIŠ krikščionys
saugiai galima butų nusilei tikrą atstumą nuo žemės iš- kad Lietuvos kariuomenė Cvetkovič paskelbė, kad pavieniai* numeriais.
viais. Atrasite kad net Rih'i>n neži
KUS BALANDŽIUS.
sti žemėn. Tas prietaisas bu skleidžiamas parašiutas—ir pasilieka ir toliau, prireikus nuo liepos 1 d. visoj Jugo- 90 MILLBURY STREET
no kada Kristus gimė, mirė i- kada
jisai buvo nukrvžiavotas
parašiutininkas
iš
lėto
nusiji
gins
Lietuvos
laisvę
ir
neslavijoj
Įvesta
fašistinė
darWl»R(ESTER,
MASS.
Juodgalviai,
rud

vo panašus j dideij skėtį. To
MYTAI APIE KRISTI knvga tu
galviai. geltonkiu pirmuoju “parašiutu” leidžia žemėn. Nelaimių dėl priklausomybę. Kariuome- bo sistema.
galviai ir balt vi 111 puslapių. Kaina tiktai ."..5 cen
galviai. Pri.siun- tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
jau 1612 metais vienas ita šokimo pasitaiko ne per nės santvarka bus priderinčiu
j visas dalis ba pas
las iš Venecijos mėgino nu daugiausia (nelaimės Įvyks- ta naujai valstybės santvarSuvienytu
Vals
MCDERNISKA IR GRAŽIAI (RENGTA
T. J. KUČINSKAS.
ta dėl parašiuto neišsisklei- kai. Užsienių reikalų vice
tijų ir į Kanadą.
sileisti nuo bokšto.
GEO.
!
3312 So. Halsted St..
LAIDOTUVIŲ
KOPLYČIA
Aštuonioliktojo šimtmečio dimo — tuomet užsimuša- ministru paskirtas Pijus
BKNDORAITIS I
CHICAGO. II.L
520 Wils«»n St.. j
pabaigoj jau buvo pagamin ma, arba dėl susitrenkimo Glovackis; atleistas ekono
=
WORCESTERYJE
——
minio departamento direk•Vatcrbury, Conn. '
ti parašiutai, panašus Į da žemėn—tuomet išgyjama). toi
ius
J.
Norkaitis.
Seniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie
bartinius. 1797 metais vie
Kaip jau minėjome, para
(
Suffield ir Vernon gatvių kampo, dabar jau Įreng
nas franeuzas tokiu parašiu šiutininkai leidžiami užimti
NUBAUDĖ UŽ ŠNIPI
ta puiki ir modemiška laidotuvių Koplyčia, kuri
tu jau nusileido iš 700 met svaibiems ftrateginiu at
NĖJIMĄ.
rų aukštumos.
bus žinoma, vardu
žvilgiu karo tikslams. Ypač
Kariuomenės
teismas
Devynioliktojo šimtmečic čia svarbus yra aerodromai.
CARROLL FUNERAL ROME
pa baigoj jau buvo sukons Tai svarbu ne vien todėl, Kaune sprendė J. Kurpio
truotas moderniškas para kad priešui trukdoma nau bylą, kaltinamo šnipinėjiM ■orite
o* apie karų ir lotu* paaaalM
n VERNON STREET
WORCESTER. MASS.
šiutas, nes tuo metu jau vys dotis tuo aerodromu savo mu. Kurpis pripažintas kai
jvykioa, tai skaitykite “Naajieaaa."
Petras Karalius. Savininkas.
tėsi orlaivybė, kuriai būtinai aviacijai, bet ne mažiau tu ir nubaustas 12 metų sun
lietuvių
Telefonas 4-6757.
Notary Public.
“Naujienos* yra pirmas ir
buvo reikalingi prietaisai, svarbu ir dėl to. kad i tą kiujų darbų kalėjimo,
dienraštis
Amerikoje.
kuriais galėtų lakūnas gel aerodromą jau gali nusileisPasaukimai priimami iš visur ir bile laiku.
——
bėtis nelaimei ištikus. 19D i savi lėktuvai ir atvežti reiUisiraiykite “Naujienas* iiandien. Naujienų
metais vienas amerikieti; kalingų ginklų, karo me "KELEIVIO” KA
MBHBQIWMMbLHCBy
prenumerata metaam Amerikoje (iiimant Chijau parašiutu iššoko ir if džiagos, maisto, o taip pat
|), 16.00. Ckicegoje Ir Eoropoje — >8-00.
VIRĖJA
LENDORIUS
lėktuvo.
įmonių pastiprinimui. Tuo
Knyga apie valgių gaminimų. Knygoje raudasi 340
Vėliau šokinėjimas para budu parašiutininkai paruo
Kurie jį užsisakė visiems
receptu.
224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šiutais tapo lyg savotiški šia diiva didesniam oro de- išsiuntinėtas. O kas da ne
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
sportu. Tačiau parašiutai; santui. Nuleista lėktuvais užsisakė, gali prisiųsti užsataisyti maistų, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
domėj’osi ir karo aviacija, ii stipresnė kariuomenės dalis kymą dabar. Kaina “Kėlėj
balansuotą vitaminų kokybę.
domėjosi ne vien todėl, kad au gali vykdyti net platės- vio” skaitytojams — 25c.
Knygą sutaisė K. Petrikicnė, išleido A. L. D. L. D
1739 South Halsted Street
parašiutais gali gelbėtis la nio mąsto karo uždavinius Prašome adresuoti taip:
Moterų Skvrius. Kaina S 1.00.
CHICAGO. HI2HCIS
kūnai, kai sugenda ar yra (sakysime, vokiečių para- “Keleivis,” 253 Broad\vay,
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
SssipaHssisaai
tę Tssięrijsa
pašaunamas lėktuvas, betišiutininkai užėmė Koterda- So. Boston, Mass.
»3
W.
BROATrtVAY,
SO.
BOSTON,
MASS.
parašiutais susidomėta irĮmo miestą; oro desantai

CHESTNEY’S
CANTEEN

Ar Buvo Kristus?

Karas Europoje
tin

“NAUJIENOS"

i

teitas Puslapi?.

Kanados Moterys Važiuoja į Karą.

/VIotebims Pasiskaityt

A "

No. 2d. — Liepos 10 d.. 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAIP KOVOTI SU DARIŲ KENKĖJAIS
Amaras ir spragės.

Amarai ir spragės tai du
didžiausi augalų kenkėjai.
Jie ypač mėgsta jaunus dai
gelius ir puola juos masi
niai. Laiku nepastebėjus ir
nepradėjus reikiamos ko
vos, dauguma augalų žūsta.

’ADm
ši OTTV~BTTT
SKIRIU TT
TVARKO
M. MICHEISONIENĖ.

AT

KAIP VEIKIA LIETUVO GARDNERIO MOTERŲ
SUSIRINKIMAS.
JE MOTERŲ GLOBOS
Gardner. Mass. — Musu
DRAUGIJA.
kolonijos Lietuviu Moterų
šiuo metu ši draugija turi Kiiubas liepos 11 d. turės
savo globoje 578 vaikus ii t susirinkimą. Moterys tarsis
laiko keturias vaikų prie i anie savo metini pikniką,
glaudas.
Pirma turėjo ti
1 R ; ruošiamas liepos 27 i'l
saunas, r...ua
>■»!
uis tokias įstaigas bet pnjungus \ įlmų prie Lietuvos.

(U

zuojamas
išvažiavimas į
Moterų G lobo n perėjo ii Nantasket Beach spalių 4 d.
buvę tenai (Vilniuje) taip
Kliube nai ės. kurios npri
vadinamieji Pilsudskio Vai- važiuoti i Nantasket Beach,

kų Namai. Dabar tie narna' via prašomos užsiregistruoti
pavadinti Vilniaus valstie
pas drauge Norbutiene.
čių vaikų namais.
L. J. E.

Kauno prieglaudoje Mo
terų Draugija globoja 75
vaikus. Be to. dar globoja
ma prie prieglaudos vei
kiančią
amatų mokyklą.
Gelgaudiškyje draugija glo
boja SO vaikų. Raudondvaivje — 280. o Vilniuje—143
vaikus. 31 nuošimtis draugijos globojamų vaikų yra
našlaičiai. 41 nuos. yra tu
rinčiu tik viena tėvą.
Prie Kauno prieglauda?
esancioje amatų mokykloje
dirba 20 mokytojų, o dirb
tuvėse — 9 staliai ir 3 siuvė
jos.

Su išėjusiais iš mokyklos
mokiniais draugija ir toliau
palaiko
ryšius:
neretai
jiems parūpinama darbo
teikia medicinos
sušelpi
pagalbą ir panašiai. I mo
kyklą ; neinantiems mokiniams, kurių daugelis vra
neturtingų tėvų vaikai, duo
dama mokslo priemonių,
pietų ir panašiai.

Praėjusiais metais drau
gija minėjo 20 metų veiklos

VĖSINANTIS VASAROS
GĖRIMAS.
1 puodukas cukraus.
3 puodukai vandene
1 puodukas orandžių
,-unkos.

1 puodukas grėpsų sunkos
2 puodukai ananaso (pi
neappie
ni i sunkos.

puodu
puvviuko
1 citrinos sunkos
§ mėtų lapai.
Sumaišyk cukrų su van
deniu ir pavirink porą mi
liutų. Atvėsinus, sumaišyk
su visom sunkom ir mėtų la
peliais. uždenk ir padėk i
šaldytuvą iki reikės vartot.
Prieš duosiant gerti išimk
mėtų lapus ir sumaišyk pei
Pus šu labai šaltu vandeniu.
supilk i aukštus stiklus. Įdėk
ledo šmotelių, šviežią mėtų
lapei! ir tuoj duok gerti.
VYŠNIŲ PREZERVAS.
±0 svarų vysmų.
3 svarai cukraus.
Nuplovus vyšnias išimk
visus kaulukus? supilk cukrų ir pavirink, kol užtektinai sutirštės. Nuėmus nuo
ugnies supilk i sterelizuotus
stiklus ir aklinai uždaryk.
-----------------

sukakti. Po minėjimo buvo
užsimota atlikti naujų darbų. bet prasidėjęs karas nuo
daugelio darbų privertė atsisakyti.
Prie Gelgaudiškio prieelaudos yra ir 40 hektarų ŽEMVUOGIU IR RUBARžemės ūkis.
BARO PREZERVAS.
Raudondvario prieglau
2 svarai žemvuogiu.
doje yra 280 vaikų Įvairaus
2 svarai supiaustvto ruamžiaus:
mokyklinio
ir barbaro.
priešmokyklinio. Prie prie
3 svarai cukraus.
glaudos veikia penkių kom
Nuplovus ir smulkiai suplektu pradžios mokvkla ii piausčius rūbai barą, užpilk
dviejų ’ komplektų ‘ vaikų a
R
;

darželis. Praėjusiais metais pastJovįi fž p010s valandų
draugija prie Raudondvario į
žemvuoges. užpilk
prieglaudos veikiančios mokyklos mokytojams pas ate
namą. prisijungta elektro'
šviesa iš Kauno ir kt.
L
iaupiene, draugijos
pirmmmke
skundžiasi .buk
rn
draugijos išlaikoG lobo

,ik‘ j
į

cakium/ gerai’susumaišvk su
' ru bar
baru ir pašildyk ant lėtos
ugnies ko! cukrus sutirp:
g* h
k ; vj ■ k
‘
kiai ‘kati preze:vas butų tir-

štas. Supvlus i sterelizuotus
•moms mokyklomib bei pi epaįėk i tamsia vėsi?,
glaudoms truksi*
sta tinkamu vieta.
•
1
mokytojų. Bet to. nurodė
kad Vilniaus prieglaudos Lytiškos
r Ka:;. •••.!•< ’a apsisao
" E. Alatziaiti.- Ant
vaikus lenkai kunigai bandė *^a.ot’~peržiurę:
Paraš* n
a ’r pagerinta laida.
nuteikti prieš lietuvius ii
Lietuvą. Teko su tokia len
kų. kunigų veikla kovoti.
Kai pasibaigs mokslo me
tai. numatyta Vilniaus prie
glaudos vaikus atvežti i
Raud ndvaii bei kitur, kad
jie galėtų pamatyti, kaip
čia gyvenama. Gi Raudon
dvario. Gelgaudiškio bei
Kauno prieglaudų vaikai
galės būti nuvežti i Vilnių.

ys

LIAUDIES DAINUŠKA.
Augo žalias ąžuolėlis
ir gražiai šlamėjo.
Buvo jaunas bernužėlis
ir karštai mylėjo.
šitas senas ąžuolėlis
šlama kaip šlamėjęs.

Het ta.- jaunas bernužėlis
sunkeliais nuėjo.

Ir atskrido paukštužėlis,
graudžia giesme traukia:
Iztbas rytas, mergužėlė,
kok- vargelis laukia?

Neša vėjas per padangę
debesėli juodą—
nėr kraiteli kas sukrauna,
nėr kas dalį duoda.
Bus kraitelis, tai vaikelis
pamestas ant lauko...
Ir mergelė nuo veidelių
ašarėlės brauko.

nx;us

metus

rera- čia- l{ „
malto
daiit

•

geruns; .
įtini.

:
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Jų yra keiiatas
rūšių, bet dažniausiai pasi
taiko žali ir juodi. Tiek vie
ni tiek kiti čiulpia iš augalų
sultis, tuo juos silpnindami
ir neretai priveda prie visiš
ko žuvimo.
Amarų vislumas nepapra
stas — jie netik deda kiau
šinėlius, bet ir veda gyvus
vaikus. Per vasarą jie suspė
ja net septyniolika kartu at
sirasti. Žiemoja kiaušinėlių
pavidale. Pavasarį iš jų išsi
ritę amarai varo toliau savo
žalingąjį darbą.
Amarams naikinti tinka
šie nuodai: tabako mirkinys, žibalo emulsijos, žalio
muilo tirpinys ir žalio muilo
tirpinys su tabako mirkiniu.
Patogiausia yra vartoti
tabako mirkųiį, kurio gali
ma gauti sėklų krautuvėse
gatavai pagaminto. Angliš
kai jis vadinasi “Black Leaf
40.” Tai yra nikotinas arba
ekstraktas. Jo dedama apie
3 šaukštukai į galioną van
dens. Šitoks skiedinys var
tojamas kaip purškalas.
Amaras paprastai susuka
medžių lapus. Tokius lapus
patartina nurinkti ir sunai
kinti. nes purškimas į susuk
tus lapus nepatenka ir ama
ras tenai liks gyvas.
Spragės. Daugiausia puo
la kryžiažiedžių šeimynos
augalus—kopusius, ridjkus.
kručkus ir kt. Tačiau pasi
taiko ir ant kitų šeimynų au
galų, būtent gėlių: klarkijų
ir godecijų. Spragių yra
tamsiai mėlynų ir dryžuotų.
Minta augalų lapais, žiemo
ja augalų liekanose, o pava
sarį išlenda ir vėl puola tuos
pačius augalus.
Todėl rudeni visas daržo
vių bei gėlių liekanas su
rinkti ir sunaikinti. Prieš
spragės galima kovoti du
rnais ir suodžiais. Laužą rei
kia sukurti taip, kad durnai

VALDYBA 1940 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. VVaukegan, III.
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbir.in.,
733 Lincoln st., \Vaukegan, III.
Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAliater avė., Waukegan, Jll.
Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,
726 — 8th St., Waukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
KNYGIAI
K. Dambrauskas,
A. Marcinkus.
MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir
Adams Sta.. Waukegan, III.

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų oepatystės ispuolimas. šią knygą turėtų perskaitorija, pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs,
dukteris ir mylimosios nepapultų į
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo.
Towsend Fox, D. D., sulietuvino
Ferdinand de Samosritia.............. 25c.

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
šė August Bebel, vertė V. K. R.
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame
klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2.00
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta, laida. Raina ...................... 25c.

Amarai.

į.

t

Daugelis slaugių Kanadoje organizuoja savanorių vienetus ir vyksta Anglijon sužeistų
kareivių slaugyt. Viena tokių merginų grupių yra parodyta šiame vaizdely.

ARKLIŠKA PAVARDE.
Atsistatydinusiam generolui-majorui Buldiejevui su
gilo dantys. Jis skalavo bur
ną degtine, konjaku, dėjo
prie geliamo danties tabako
suodis, terpentiną, žibalą,,
tepė skruostą jodu, i ausis
dėjo spiritu sumirkytą vatą.
bet visa tai ar nepadėdavo,
ar sukeldavo vvma.. Buvc
atvažiavęs ir gydytojas. Jis
pakrapštė geliamą dantį,
piirašė chinino, bet ir tai ne
gelbėjo. Gydytojui pasiukus
išrauti dantį, generolas atsi
sakė. Visi namiškiai—žmo
na. vaikai, tarnai, dargi vir
tuvės berniokas Pietka—
siūlė kiekvienas savo vais
tus. Tarp kitų ir Buldiejevo
prievaizdas Ivan Jelisieič
atėjo pas jį ir patarė pasigy
dyti užkalbinėjimu.
—Ekscelencija ’ — pra
dėjo jisai. — Čia, musų ap
skrity. prieš dešimtį metų
tarnavo akčyžninkas Jako\
Vasiljič.
Užkalbinėdavę
dantis — puikiausiai. Būda
vo, nusigrįš prie lango, pa
šnabždės,
paspiaudys ii
kaip ranka nuims! Jėga jam
tokia buvo duota...
—O kur jis dabar?
—Ot, po to. kai jį iš tar
nybos pašalino, jis apsigy
veno Saratove, pas uošvę,
iš dantų tik ir gyvena. Jeigu
kam suskauda dantis, tas ei
na pas jį, mačija... Tenykš
čius saratoviečius namie pa;
save apdaktarauja, o jeigu
kurie iš kitų miestų, tai tele
grafu. Pasiųsk jam, eksce
lencija, telegramą, kad tai
taip, ir taip... Dievo tarnui
Aleksiejui dantį gelia, pra
šau padaktarauti. O pinigus
už gydymą paštu pasiusi.
—Kvailystė!—nusispiovė
generolas.
—Na. bet pabandyk, eks
celencija! —agitavo Ivanas.
—Juk rankos dėl to nenu
kris... O gal ir pamačys...
Tiesa, didelis keikūnas, gy
vena ne su savo žmona, o su
vokietka ir degtinę maukia
kaip veršis, bet, galima sa
kyt. stebuklingas žmogus.
—Gali būt—pritarė gene
rolo žmona ir pradėjo ragint
savo v *vra: — Alioša,
_ 7 mušk
jam telegramą... Tu netiki
o aš tikiu.
—Na. tegul jau, — sutiko
Buldiejev. — čia ne tik akčyžninkui, bet ir pačiam
biesui telegramą pasiusi..
Ak! Nebeištversiu! Na, kui
’avo akčyžninkas gyvena?
Kaip jam rašyti?
Generolas sėdosi prie sta
lo ir pasiėmė į rankas plunkną.
Jį Saratove visi šunes
važista.—pasakė prievaiz
da -. — Prašom rašyti, eksb ncija. į Saratovo miestą,
• a d in?.; i... Jo malonybei po
nui Jakovui Vasiliievičiui...
-Na?
—Vasiiijevičiui...
Jako
vui Vasilijevičiui... O pavar»de?... O pavardę, štai, ir pa

miršau... Vasiljevičiui.. Vel
nias... Kaip gi jo pavardė?
Prieš valandėlę, čia įeida
mas. turėjau galvoj... Pa
laukit...
Ivan Jelisieič pastatė akis
į lubas ir ėmė lupas krutinti.
Buldiejev ir generolienė
laukė nekantraudami.
—Na, ką gi? Greičiau at
simink !
—Tuoj... Vasilijevičiui...
Jakovui Vasilijevičiui... Pa
miršau! Tokia paprasta pa
vardė... kažkokia arkliška...
Kumelinis? Drigantas? Ne!
—Kumelevičius?
—Ne, ne Kumelevičius.
—Na tai kaip gi aš jam
rašysiu? Tu pagalvok?
—Gal Jena? — paklausė
generolienė.
—Ne. ne jiena, ne veži
mas... Ot užkrito tokia ark
liška pavardė ir viskas.

—še tau! — tarė panie
kinančiai generolas ir paki
šo jam po nosim dvi su
gniaužtas špygas. — Nebe
reikia man dabar tavo ark
liškos pavardės... Še tau!...
Ir badydamas špygomis
generolas išgrūdo savo užveizdą už durų.
A. Čechovas.

JUODASIS VUALIS.
Pag-a] Puškiną.

Vertė K. P. INČIURA.

Liūdžiu, į vualį
įbedęs akis;
negali, negali
nurimti širdis.
Jaunystę audringą,
kai linksmas buvau,
aš graikę žavingą
karštai pamilau.
Aistringai mylėjo
grakšti mergina,
bet greitai atėjo
juodoji diena.
—Tai ko gi tu, durniau,
Pasikviečiau kartą
su patarimais lendi, jei pa
svetelių brangių,—
miršai? — supyko genero
per langą pravertą
las. — Eik laukan!
žydelį regiu.
Ivan Jelisieič palengva iš
Jis tarė: “Ulioji.
ėjo, o generolas, susiėmęs
svečius tu gerbi,
už žando, ėmė vaikščioda
o graikė tavoji
mas po kambarį- vaitoti.
jau kito glėby.”
—Oi. dievulėliau! Oi, ne
Prakeikiau žydelį,
beištversiu !
jam aukso daviau,
Prievaizdas išėjęs į sodą
o tarnui žirgelį
stengėsi atsiminti akčyžninbalnoti liepiau.
ko pavardę: — Kumelevi
čius... Arklevičius... Ne. ne
Apsvaigęs iš skausmo,
taip!
skubėjau, -lėkiau,
Po ilgų spėliojimų jį pa
ir gailystos jausmo
šaukė ponai.
širdy nejutau.
—Ar atsiminei? — pa
Tik kai prie jos namo
klausė generolas.
nuo žirgo lipau,-?—
—Ne, neatsiminiau, eks
man akys aptemo,
celencija.
svaigau aš. alpau...
—Gal Žirginis? EržiliĮ salę jos vienas
nis? Kanopaitis? Šimelis?
žengiu aš. ir štai:
šimelevičius, — spėliojo ge
mergaitę armėnas
nerolas.
bučiuoja karštai.
Ivan Jelisieič niekaip ne
atsiminė.
Sutrinko man plienas,
Atėjo vakaras, bet tele
kaip žaibo ugnis...
gramos vis dar negalėjo iš
Sustingo armėnas
siųsti.
ir jo bučinys.
Generolas nemiegojo, vi
Krutinę bedvasę
są naktį vaikščiojo iš kertės
aš myniau piktai
i kertę ii vaitojo.
ir į šilkakasę
Iš ryto generolas liepė
žiurėjau tiktai...
pašaukti gydytoją:
Prisimena veidas,
—Tegul išrauna, nebega
jos kraujo klanai...
liu toliau kentėti!—tarė jis.
Išnyko, kaip aidas
Atvažiavo gydytojas ir
tie meilės sapnai.
dantį išlupo su visomis šak
Nušluostęs tą plieną
nimis.
*
vualiu juodu,
Išvažiuodamas iš genero
aš
laukiau tą dieną
lo dvaro gydytojas pamatė
tamsių
prieblandų.^
susimąsčiusi užvaizdą Ivaną
Jelisieičių.
0 kai jau rytojaus
—Gospodin Ivan Jelisieič,
išaušo diena,
juos nešė Dunojaus
ar neparduotum man kiek
avižų arkliams? — užkalbi
vilnis tekina...
no jį daktaras.
Tik man nuo to laiko
Jelisieič tik pažiurėjo į
nutruko daina...
gydytoją, nusišypsojo kažin
Akių nebsulaiko
kain keiktai, suplojo ranko
graudi ašara.
mis ir nubėgo risčias...
f
Daugiau nedainuoju
—Atsiminiau, vąše vysosavųjų dainų,
koprevoschoditelstvo — su
daugiau nebučiuoju
šuko jisai atidalydamas ge
mergaičių jaunų.
nerolo buto duris. — Atsi
Liūdžiu. į vualį
miniau: to akčižninko pa
įbedęs akis;
vardė yra Avižinis... Mušk
negali, negali
telegramą į Saratovą Vižinurimti širdis.
niui!

kristų ant apipultų augalų.
Suodžius reikia barstyti
anksti rytą iki dar rasa tebė
ra ant augalų lapų arba tuo
jau po lietaus.
Ypač reikia saugoti dar
žoves nuo spragių, nes vi
siems svarbu turėti gerą der
lių. gi nuo apipultų spragėmis daržovių tikėtis pakan
kamo derliaus netenka.
O. S.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.
Detroitiečiui. — D-ro Blo-

žio straipsny buvo kalbama
apie seiles bendrai. Bet kas
kenkia
atskiro žmogaus
gerklei, to negali pasakyti
joks daktaras ligonies neišegzaminavęs. Mes patartu
me tamstai kreiptis į gerk
lės specialistą.
Daratai Tatoria— Mums
neaišku, kokį kun. Strazdą
tamsta turi galvoje. Jeigu
tą. apie kurį musų literatū
roje yra daug anekdotų ir
padavimų, tai jis jau senai
miręs.
Ch. Kalvaičiui. — Tokių

juokų negalima į laikraštį
dėti. Mįslė butų nebloga,
bet ji beveik visiems jau ži
noma,' todėl ir jos nedėsime.
Vistiek ačiū kad prisiuntėt.
B. G. JakentuL—Ačiū už
eilėraštį, bet sunaudot jį ne
galėjom.
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL.
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LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave^ Boston, Mass.
asasMoooMoSBMSMMMSMnMnnMSMMaoaeeKvaiBKuaol

SIELOS
BALSAI
GRAtlOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslu.
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo kmjnraų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pusMliuugs. Pinigus geriausia
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųs.ti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio“ ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markų.

“KELEIVIS”
253 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

No. 28. — Liepos 10-d.. 1040 m.

Septtnf&a Poslapi*.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Įdomi Byla Dėl Na
minės Giros.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentu ir II Liete*®* Laikraščių.)

UŽ APSIVOGIMĄ TAREILA NUTEISTAS 3 ME
TAMS KALĖJIMO.

Karo Pabėgėliai Francuzijoj.

Mari am pol ės a pyga rd os
teismas nuteisė Mariampolės miesto tarnautoją Juozą
Tareiią 3 metams sunkiųjų
darbų kalėjimo už išvogimą
miesto savivaldybės pinigu.
J. Tareila nėra mariampolietis. taip pat iis nepasižy
mėjo inteligencija ar kulturingumu, o buvo paprasčiau
sias girtuoklis ir triukšma
darys. Paskutiniu laiku Ta
reila dirbo elektros stoties
skyriuj sąskaitininku, kur
inkasuodavo iš abonentų pi
nigus, klastojo inkasentų pi
nigų atžymėjimus knygoje
ir taip per trumpą laiką jis
“susirinko” apie 1.400 litų.
Šitas išeikvojimas nėra pir
mas J. Tareilos išeikvoji
mas.

Žemės Ūkio Rūmai mokina
gėrimą daryt, o teismas
žmogų už tai baudžia.

Apie Vaiduoklius, Inteligentus ir Kvailius

Šiomis dienomis Kauno
tėkmė
buvo kaltinamas
Pasklido
vieną dieną ninkai ėmė lankytis parduo žmogelis už alaus darymą
Šiauliuose gandai, kad kaž damo ūkio apžiūrėti. Kad namie. Byla ir juokinga ir
kur apie Kužius. Jačionių brolis ūkio neparduotų, ti įdomi.
kaime, pradėję vaidentis. kinčius apylinkės pirkėjus
—Tai prisipažįsti kaltu
Sako, bulvės pačios žmo ėmė baidyti “vaiduoklis,” daręs alų? — klausia teisė
nėms i kaktą lekiančios, na ir prasidėjo seansai.
jas jau geroką metų naštą
Kriminalinė policija ja- nešantį tėvuką.
vandens kibiras pakyląs:
_ regis, ponas
_ teisėnuo suolo ir apipiląs žmo čioniškį “vaiduoklį” įspėjo
—Man
nes, plytos iš krosnies šoki nekvailiuoti ir kvailių susi- ‘ jau> nef jau’aš čia kaltas? nei
nėjančios ir kitokie “dyvai’ rinkimų nedalyti, o jei Jis-ką.—atsako jis.
įvyksta. Kiekvieną turga neturi rimtesnio darbo, pa-j _Na mat, jeigu darei,
dieni dalindavosi žmonės žadėjo jam parūpinti darbo >tai kaltas, jeigu ne, tai, aištokiom kalbom, ir jos sklido stovykloję. Nuo to laiko Ja-iku nekaltas
vis labiau ir labiau. Na. ii čioniuose daugiau nebesi-i _Daiyt tai dariau, tik ne
atsirado nemaža kvailių, jas vaidena, nes darbo stovyk- aiU) o gįrą. jr ne šiaip sau
rimtai priėmusių. Sako, rei- i loję, matyt, yra taip nesma- dariau, o iš knygos,—ir se
kia važiuoti, reikia pažiurę- ; gu. kad ir “vaiduoklis” nu- nukas išsitraukęs iš užančio
ti. Ir pasileido iš Šiaulių au : tarė jos vengti.
Žemės ūkio rūmų leistą
Antrą “vaiduokli.” kuris “Namų ūkio vadovėlį,” pra
tomobiliais. dviračiais, pa
SUSIPYKO IR PRADĖJO
prastais lengvatikių būriais baladojosi Šiaulių valsčiuje, deda sklaidyt lapus ir, sura
ŠAUDYT.
kurių skaičiuje (gėda pa Lukšelių kaime, išaiškino dęs reikiamą vietą, paduoda
Alytaus apskrity. Daugų
vardėmis pasakyti) buvo in pats ūkininkas Stasys Mali- teisėjui sakydamas
valsčiuje. Užukalnio kaime,
,.. .
. .
žinierių, daktarų, aukštu nauskas, kuris pasirodė žysusiginčijo
piliečiai L. Kilmiai
sąmoningesnis
už
šiau.
“
Vagi,
matot,
P°
n
e
te
valdininkų, mokytojų ir ki
vaiauskas
ir
A. Šilką uskas.
liečius
inteligentus
ir
vai-j
J§
au
»
.
alkiai
„
parašyta
.
■ >36** .'T
tokių inteligentais vadina
Ginčai
kilo
dėl
ūkio valdy
&1?3, ..
>
mų žmonių. Žinoma, netru duoklių taip lengvai nepati-1
Ši
nuotrauka
buvo
padaryta
dar
vokiečiams
atakuojant
Francuzija
ir
parodo
kaip
senais
mo. L. Kilvarauskas. smar
Teisėjas paima jį. paskal
ko ir paprastų davatkų, nie kėjo. Čia butą tokios istovagonais, sugulę ant šiaudu, francuzų moterys su vaikais bėgo nuo priešo i pietų Frankiai
Įpykęs, išsitraukė revol
ai
to.
kad mokslo negirdėjusių.
cuziją. Daugelis jų žuvo nuo bombų.
'
—
Tai
dėjai
visko,
kas
čia
verį
ir šovė A. Šilkauską.
c
................ .....
Lukšeliu kaime neperse
Suvažiuoja žiopliai i ūki; j g u’kininkas A FMaIi parašyta: ingiu, cukraus, į ~
pataikydamas i kojas. Ta
ninko trobą, apsėda visu; ! nauskas, palikdamas dviem mieži«- duonos plutų, apy- PALANGOS RAZBAINIfg UŽ ĮŽEIDIMĄ TAUTOS 61 UŽDARĖ MERKINĖS
pati kulka perėjo per kojas
MĖNESIAI KALĖJIMO. LAISVAMANIU SKYRIŲ. šalia stovėjusiai A. ŠilkausKAI NUBAUST!.
pakampius, valgo buterbro savo sunum nemažą ūki su mi^ '
dus ir laukia... vaiduoklio. trobesiais.
!
Apynių tai ir riedėjau,
Praėjusią vasara Palan-į Traupiu kaime, Raguvos i Alytaus apskrities virši- ko dukteriai Pranei. L. KilSusidaro tokia jau psicholo
Po
a o tėvo
levu mirties
imi ues broliai
uiuuai,.ne?i nę. tuĮ?Jau- AIe S1™ Sera gOje, netoli policijos sana-! valsčiuje, Panevėžio apskr. j ninkas, biauius reakeinin- varauską policija suėmė, o
ginė nuotaika, kad grįžę vis gyveno santaikoje, bet kai 11 beJ,a lseJ°:
..... —
; ayv. J. Jeremičius viename ! kas ir klerikalas, gegužės šilkauskai nuvežti i Alytaus
tiek ką nors pasakoja: ma jie apsivedė, prasidėjo nuoO
vistik
J
.
’
H
t
4
aunu
įu
i iestcrane viešai kalbėjo.; mėnesio pabaigoje uždarė apskrities ligoninę.
" ’
kaltas U itos jaunalietuvių (jaunujųjkad lenkai lietuvius iš yil- Merkinės laisvamaniu skvtė ar nematė, bet sako “kaž
• “L Mintis.”! **• Toks jau įstatymas.
: ^Tat^TsamUskC8“j 1 "iau?.
“f"i
kas” yra. Ėmė, pagaliau, va taip toliau.
žiuoti ir kunigai: vieni šven
PAGARSINIMAI
—Taigi, nonas teisėiau. i vmnnu
v™
: kam& busiąs lupamas kailis.
tinti ir “vaiduoklį” varyti, o
MIRĖ NUO ABORTO.
ŠIAULIŲ INKVIZITO- j suli
‘KELEIVY’
kiti — šiaip pasižiūrėti. Juk
RIUS.
to
inen buvo
Norint,
kad pagarsin im.-.s tUptlĮ
įdomu gi kunigui pamatyti
GREIT,
reikia priduoti
garsinimą
moteris
Vienas
Šiaulių
miesto
manau,
____
kada nors velnią, apie kuri
administracijon nevėliau PANED2JC1
•
vardu Lenskienė. Ji tuoj miLlO VAKARO. Siunčiant per paš
tiek daug pamokslų prišne pradžios mokyklos kapelio- O, be to, jeigu ir kaltas esu, stovėti prie virvių iš lauko
Jeremičius buvo patrauk- re Mirties priežastis buvo
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
nas
sugalvojo
“
modernišką
”
prašyčiau
šį
kartą
dovanoti,
pusės,
šokių
aikštę
apjuos

siektų mus ne vėliau kaip panedėka...
tas tieson pagal tautininkų1 nepaš’fsekęs iboitfs’^Mofely.
Vėliau gauti
garsinimai Į tos
Nusibodo pagaliau tos būdą nepaklusniems vai- nes tiek metų pragyvenau tų ; Samauskas su žmona nu- saugumo įstatymą.
savaitės numerį
nespėjama patal■ rjs paliko kelis mažamečius
kams
bausti.
Kapelionas
atpaskutinės
dukters
vestu.
ėj
0
šokti.
Prie
Ročkaus
at
pint.
kvailybės ir kriminalinei po
Birželio 1 d. Rūmai Jere- vaikučius našlaičiais.
ima
iš
vaiko
visas
knygas
ir
vėms
ir
šį
birgalą
dariau,
o
;
bėgo
vyriausias
gegužinės
Norint,
kad
garsinimas
r.esusllicijai, kuri balandžio 20 d.
mičiaus bylą sprendė, pripa---------------trukdytų,
sykiu
cu
pagarsinimu
vakare pasiuntė į Jačionių liepia paskui ateiti pas jį Į teisiamas dar pirmą kartą tvarkytojas, tautininkas Kl. žino kaltu ir nubaudė 6 mė
reikia siųsti ir mokestį.
kaimą pas Micpovilius savo namus atsiimti. Ką jis ten esu. Ir daugiau, galiu pri- Mažeiva, ir varė Ročkų ša- nesiai kalėjimo, bet nuo GAISRAS VEVIRŽĖNU
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
MIESTELY.
ar kitokį parengimą, trumpą prane
pareigūnus, kad šie patik namuose su vaiku daro—ne- siekti. į tas knygas iš tolo nn už tai, kad nepirko bilie- bausmės lygtinai atleido, jeį
pataipinam už $1.00. Už dides
Ktuuiim ir
ii ži?ia’ bet .kai n?okiny? kar’ nežiūrėsiu.
.. to į šokius. Kilo barniai, kuVeviržėnų miestely. Kre šimą
rintu žmonių pastabumą
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
per
metus
nenusikals.
Teismas tėvuką pripažis- į juos likvidavo policininkas
tingos apskrity, gegužės 21
padarytų galą skleidžia-i ^a^s P° keb.as dienas išbūna
Už pajieškojšnius darbininkų, par
mom kvailybėm žeminan- i be va(l°v®lių ir kitų pamo- ta kaltu ir priteisia dešimt i šeirys. Ročkus prasišalino,
dieną buvo kilęs gaisras ir davimus ir kitokius smulk’us prane.
KARAIMU
MUZIEJAUS
čiom musu "auta i/pasta- i
neparuošia, tokia nauja litų piniginės baudos, arba bet apie 9 vai. vakaro vėl atŠimus, kaina 2c. už žodį.
Stambes
sudegė Vaitkuvienės gyve
nė™ raidėm antgaivis—15c. extra.
tančiom ja ant ^primitvviu I baf
?OI™a Piktinasiiir .vieną parą arešto. Beįto, tev ėjo prie virvių tvoros ir STATYBA UŽKLIUVO. namas namas.
••Keleivio”
prenumeratoriams už
tautu kultm-ingumo lygio. ‘ mokytojai. Net viename te- sėjas praneša, kad kaltina-■ kvietė seserį ir švogeri eiti
Trakų miestas yra skaito
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
Až_.i„
,-orin
susiimtame dėl to jau masis, jei nepatenkintas, ga- namo. Mažeiva vėl pripuolė mas Lietuvos karaimų sos ŽODYNĖLIS
na 1c. ui žodį. Mažiausio pajieškoLIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
jimo kaina 50c.
MipnnviHn
mk buvo nusiskųsta. Tas pats lįs bylą duoti apeliacijon. i įr varė Samauskus ir Ročkų tine ir jie čia norėjo pasista ANGLIŠKU
- LIETUVIŠKAS, telpa
Norint
pajiečkot
su
paveikslu,
Miępovlitų tioboj vaiduok- į kapelionas mėgsta už pamoN_. - lS.ftOP žodžių. Labai parankus turėt
reikia pasiųst fotografiją ir klaust
lio nelaukiant net penkis ku- k 1 ______ «- - -U. - —
—Nei as j.įau čia duosiu ^auk gegužinės. Dėl to vėl tyt savo muziejų, bet pritru kišenyje.
Gražiai apdarytas dirbtine
kainos.
kų neparuošimą pavartoti nej ką’^ei
-įa Dritej\ policininkas turėjo Įsikišti. ko pinigų ir statyba sustojo.
nigus. kelis mokytojus
skūra. 160 puslapių. Parankesnio ir
-KELEIVIS,”
253 EROADVVAY,
riu inteligentišku profesijų ka^
sėt. atsėdėsiu. Ale nereikėjo Bet tuo buvo nepatenkinti Suvežti muziejui daiktai geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
SO. BOSTON, MASS.
kalboje
nėra.
Gaunamas
“
Keleivy.
”
stovi
dėžėse
užkalti
ir
karai

" - - 1
J Tain Šitas intaizitonus if t0_h. ^kas, vadovėlį geguzmes tvarkdariai MaKaina ........................................... $1.00
pi ie Smetonos ąnoJamžps
išlriiifinn
Iš
tais.: zeiva su A. Pilybu ir. pasivi mai nerimauja, kad tie daik
suglamžą
iškiūtino
išleisvidus
, valdžios. Dabar, turbut, jis
ję, Samauskus ir Ročkų, tai gali pagesti.
žmonių pilna, o Ras nete pa; bus jau suvaldytas.
m° sales’
-•
pradėjo akmenimis ir plyt
__ anka
aiiLrio .
v
v
— ■
•
lauke ctnrwinAio
stoviniuoja. I Laukia
NAMŲ
DAKTARAS.
t
galiais
mėtyti.
Užpultieji
t
PEREITĄ
ŽIEMĄ
DZŪKI

visi, laukia ir stebi kartu po TRAKAI PRIPAŽINTI
daktaras A. J. Karalius.
♦
bėgo, bet užpuolikai nesilio Ši Parašė
AR ROMOS
t
nauja knyga užpildyta vien re
JOJ IŠŠALO 650 GY
licijos pareigūnai. Laikas ei
I
VASARVIETE.
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
vė
atakavę.
Besvaidant
ak

♦
na, o vaiduoklio vis nėra.
VULIŲ.
vaistus
dėl
kokios
ligos
naudoti.
Ver

t
menimis vienas pataikė Sa- ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
Šiomis dienomis Trakai
I
Kažkam pikta pasidaro—
mu Daktaras yra vienas iš reikalin
mauskienei
į
galvą
ir
smūgis
Dėl
pereitos
žiemos
šalčių
pripažinti
vasarviete
ir
gavo
ima rūpintis, kad kelionę
giausiu knygų kiekvienam lietuviui.
t
Dzūkijos ūkininkai turėjo buvo mirtinas. Po kelių die Isigykit
♦
tuoj. Didelė knyga, anie
veltui atliko. Fik staiga iš i visas vasarvietės teises.
t
'puslapių. Kaina
labai didelių nuostolių. Nie nų Samauskienė Kretingos 300
kažkur — tekšt plyta ant i
\udeklo viršeliais ................. $2.50
«
ligoninėje
mirė.
kas
nesitikėjo
tokios
šaltos
t
stalo! Bailesnieji net žado; ŠIURPULINGAS ŽAISLAS.
t
EILĖS
IR
STRAIPSNIAI.
t
žiemos, todėl niekas dide
neteko. Dar kiek lukterėjo į
Apygardos teismas abudu Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
♦
<
liems
šalčiams
nesiruošė.
—ėmė lakstyti ore pagaliu- >
razbaininku nubaudė —« laugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
«
PARAŠĖ KUN. VALADKA
♦
Dėl tos priežasties visoje Mažeivą nubaudė ketveriais kiai iliustruota. 95 nu^l............. 25c.
kai. Iš tikrųjų vaidenasi. į
»
Dzūkijoje
iššalo
apie
650
įSKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo tt
Vieni tiek išsigandę, kad.'
metais, Piiybą šešeriais me-j amžinos dainos.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
•
vairių gyvulių. Tiesa, ne tais sunkiuju darbu kalė ji-i.
akis išplėtę, tik ties savim;
»
nuskriaustoms minioms.
’
i
Jovaro
damų.
Jos
tinka
aoktamaciI
vien
tik
dėl
tvartų
blogo
ap

15c.
temato, o kiti, lyg užtarimo!
i
mo.
joms ir dainavimui. Kaina
SKYRIUS 11. (I) Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijocnijes bažnyčia.
I
žiūrėjimo tiek iššalo. Nema
(31 Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (-1) Romiškoji bažnyčia.
laukdami, dairosi i kunigus, į
žai
sušalo
gyvulius
girdant.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
kurie ir patys be žado sėdi.
«
Dzūkijoj
ūkininkai
papras

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se t
Apsaugok, viešpatie! Dar'
♦
tai girdo gyvulius privary
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
PAŽANGIEJI AMERIKOS
kelios minutės—bulvė tekšt;
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for I
dami
juos
prie
šulinio
arba
į sieną, o nuo sienos tiesiai:
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
prie ežero. Gyvuliai atsigė
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
LIETUVIAI!
«
kunigui kakton. In nomine'
♦
rę su ledais vandens suserga
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
<
patris et filii... Kunigas išsi- •
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi ♦
ir stimpa. Daugiausia iššalo
LIETUVOS LI AUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
♦
gąsta, o vikrus šposininkascija ir popiežių prakeikimai.
«
kiaulių, o ypač mažų parše TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
I
rieina ir sako: “Dovanok,1
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzija; 1896 m.
į
lių,
apie
300.
Taip
pat
ne

Filipinų
revoliucija
ir
priežastys,
kurios
tą
revoliuciją
iššaukė.
unige, gal per skaudžiai;
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rinitas Moks
t
Romos
bažnyčia
Ispanijoj
ir
Meksikoj.
mažas skaičius gyvulių su lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur♦
pataikė?... Tamstai netyčia;
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie ♦t
sirgo
ir
dabar
iš
jų
maža
kliuvo, čia tik išbandyti no-'
nalas KULTŪRA.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa «
naudos.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
Į
rėjome...”
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
i
Nesitikint
tokių
didelių
»t
Po to policijos pareigūnai;
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
KIEKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
šalčių liko tinkamai neap♦
atidengė susirinkusiems ir'
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
t
žiurėti įvairus rūsiai ir duo jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rinitas. įdomus
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
t
atlėkusios plytos ir ore laks-!
ir naudingas.
♦
bės,
kuriose
buvo
supiltos
KIEKVIENAM
LIETUVIUI,
kuris
turi
vienok}
ar
kitokį
su

t
čiusių pagaliukų paslaptį,'
«
bulvės bei daržovės. Sušalu
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislų ir tamPažangieji amerikieėiai—išrašykite savo giminėms ir papabrėždami, kad lygiai taip |
sininią
plačios
visuomenės,
ypatingai
reikėtų
tą
veikalą
perskai

«
sias bulves tui-ėjo vežti į
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTUVĄ arba IšSIRA«
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
pat žmonės nepastebi “vai-,
«
bravorus
ir
atiduoti
už
pusę
šYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
»
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
duoklio,” kai jo pareigas ei-'
♦
kainos, o kitas išmesti.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
«
na vienas vikrus Micpovilių
gos vardas, KAINA $2.00.
»
«
Be to. “KULTŪROS” žurnalas Įniks nuo laiko duoda pil
šeimos narių.
Nemažai iššalo ir bičių,
♦
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
♦
O su Micpoviliais. pasiro
nes daugumos bitininkų avi nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
♦
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
•
dovanų.
do, istorija paprasta.
liai labai primityvus ir tint
RKV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. DA.
t
New Ycrko parodoj šimet yra karnai neapžiurėti. Daugelis
Jačionių ūkis priklauso
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
•
♦
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
dviem broliam, kul ių vienas įtaisytas parašiutų bokštas, avilius aprišo šiaudais, o tas,
i
Lietuvoje: Metams tik 16 litu; Pusmečiui — 8 litai.
t
gyvena Biržuose ir nori ūkį kaip parodyta šiame vaizdely, iš žinoma, apsaugojo nuo šal•
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas:
parduoti, o jačioniškis tam kurio galima parašiutais šokti čio. Iš vaismedžių daugiau“KELEIVIO’’ KNYGYNE
«
ŽURNALAS “KULTŪRA”
♦
priešinasi. Kadangi biržie- 250 pėdų žemyn. Ir yra žmonių, ėjai iššalo lepesnių atmainų
«
253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS. i
tis apie pardavimą paskel- kurie šitą šiurpulingą žaislą la- amerlios, slyvos ir vyšnios,
ŠIAULIAI, Tilžoa gat. 153, Lithuania.
t
bė, tai kai kurie vietos ūki- bai mėgsta.
Iššalo ir javų laukuose.

opiežius

Kristaus

Vietininkas?

Į

♦ ♦ V-

4

Alt ant as Puslapis.

KRUVINI RINKIMAI
MEKSIKOJE |
Apie 100 žmonių užmušta i:
apie 1C00 sužeista.

Pereitą nedėldieni Mek
sikoje buvo prezidento rin
kimai. Jau pereitą sąvaitę
mes lašeni, kad per tuos rin
kimus gali but dideliu liau
siu. Kaip sykis taip ir buvo
Telegramos sako. kad apie
10b žmonių buvo nušauta ii
apie 1O00 sužeista. Daugiau
sia triukšmo buvo Meksikos
sostinėj.
Buvo mėtomos
bombos, šaudoma iš revol
verių ir kulkasvaidžių. Riau
šes malšino kariuomenė ii i
policija.
Į rinkimus ėjo du kandi
datai : generolas Almazan ir
generolas Camacho. Pirma
sis yra valdžios oponentas, o
pastarasis — valdžios šali
ninkas. Abudu sakosi rinki
mus laimėję. Bet balsai ne- į
bus suskaityti iki šios savai- J
tės ketverge. Ar oficialus j
rinkimų daviniai bus pa
skelbti tą pačią dieną, tai
prigulės nuo valdžios nuta
rimo. Gali but. kad valdžia
nepaskelbs jų iki rugsėjo 1
dienos, kuomet susirenka
Meksikos parlamentas.
KANADIEČIAMS UŽDA
RYTAS KELIAS I JUNG
TINES VALSTIJAS.
Valstybės Departamentas
patvarkė, kad nuo liepos 1
dienos nebūtų Įleistas Į
Jungtines Valstijas
joks
svetimšalis, kuris neturės
tam tikslui pasporto ar kito
kių asmens dokumentų. Šis
patvarkymas paliečia lygiai
Meksikos ir Kanados gy
ventojui Maine’o valstijos
gubei natoi ius
protestavo
prieš šitą patvarkymą, nuro
dydamas. kad tas uždaro
kelią daugybei kanadiečių,
kurie kas sąvaitę atvykda
vo Maine’o valstijon nusi
pirkti reikalingų sau daiktų
kurių Kanadoj jie negali
gauti. Bet Rooseveltas tą
protestą atmetė.
Bet šios šalies poliečiai Į
Kanadą Įleidžiami laisvai
ypatingai turistai, kurie pa
lieka tenai daug pinigų.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vietinės Žinios
Organizuoja amatų kursu*.

Kaip dabar dainuo* Bolys?

Federalinė valdžia pradejo raginti darbininkus mokintis amatų, nes daug amatninkų reikės karo prainonei. šią vasarą organizuojami amatų kuisai po visą šąli. Iš viso i tuos kursus
norima patraukti apie 150,300 žmonių. Kongresas yra
jau paskyręs tokiems kurrams ir pinigu. Bet kursus
.uri organizuoti valstijų autoritetai, susitarę su savo
švietimo
departamentais,
Valstija turi patiekti WashIngtonui savo kursų planą,
ir jeigu Washingtone tas
planas bus užginąs, tuomet
ir pinigų bus duota.
Apie 50.000 žmonių tokiems kursams norima pabuti iš WPA darbininkų,
Bus priimami ir pašaliniai,
Amžius nenustatomas. Gali
kreiptis jauni ir seni. žmonęs, kurie yra žinoję koki
amatą, bet jau pamiršę arba
atsilikę nuo vėliausios technikos," gali imti kursą tam
amatui atnaujinti. Arba gali
mokintis ir visai kito amato,
Valdžia sako. kad dau
giausia mechanikų reikalin
ga prie šių darbų:

Tur but nėra to lietuvio,
kuris butu negirdėjęs liudnos dainelės. Ją daugiausia
dainuodavo Lietuvos kariuomenė, kuomet Vilnius
buvo lenkų rankose.
Ji
skambėjo ir musų parengimuose: “Vilniaus kalneliai
sveikiname jus; moskite
diąsuoliams tinkamus ka
pus.”
Kuomet Vilnių okupavę
Rusijos bolševikai, o paskui
ji perdavė Lietuvai, tai musų “dainininkas-kompozitorius” M. Bolys, tos dainelė
žodžius suklastojo sekamai:
“Vilniaus kalneliai, visadt
žaliuos, ne* Rytų saulute
jiem* gyvumo duo*”... (ma-

no pabraukta), žodžiai la
bai reikšmingi! Geresniu
žodžių butų nesugebėjęs nei
geriausias poetas. O Bolys
sugalvojo ir tiek. Tik Įsigi
linkit į jų prasmę. Vilniaus
kalneliai visada žaliuos. Kodėl jie žaliuos? Ro reikia,
kad jie visados žaliuotų?...
Reikia gerų sąlygų. Reikia
kad tų kalnelių nelankytų
skurdas, vargas, nedateklius. Ir kad to nebūtų, kad
Vilniaus kalneliuose ir pa
kalnėse tas skurdas sušvel
Prie orlaivių inžinų.
ninti,
Amerikos lietuviai
Prie skardos darbų.
saujom pylė aukas.
Prie modelių darymo.
Bet Bolio žodžiais tariant,
Prie metalų suvirinimo
Vilniaus kalneliai visados
(\velding).
Prie automobilių ir trokų žaliuos ne lietuvio dėka,
bet, kad rytų. suprask, boltaisymo.
ševistinės Rusijos saulelė
Prie laivų statybos.
Fore River laivų statybos jiems stiprumo duos. Ir da
Įmonėse jau dabar imami bar, vos spėjo atkusti Vil
Vilniaus
mokiniai. Kursai busią or niaus kalneliai,
rytų “saulutė,”
ganizuojami amatų mokyk kraštas,
lose Bostone. Nevv Bedfor- Maskvos imperialistai, taip
de. AVorcėsteryjė ir Spring- juos apšvietė, kad iš žaliuofielde. Reikėtų tuo pasiru- jančių kalnelių ir laukų gal
pinti ir jauniems lietuviams, liks tik nutremptas smėlyPlatesnių infonnacijų rei- nas, kuriuose maršunja svėn
kia prašyt iš School Board’ų timi kareiviai.
savo miestuose:
Bolys turėtų savo iškrai--------------- pynių apie “Vilniaus kalneD. Jakubonis vėl pabėgo | liūs” atitaisyt.
nuo teismo.

PIRMUTINIAI KARO
PABĖGĖLIAI.
Pereitą nedėldieni Nevv
Yorkan atėjo ginkluotas an
glų laivas, kuris atvežė 70
vaikų iš Anglijos. Jie skai
tomi karo pabėgėliai. Sako
ma. kad iš viso Amerikon
busią atvežta iš Anglijos
20.000 tokiu vaiku.

ŠĮ panedėlį Bostono teis- Kaip bolševikai protauja,
me turėjo but klausoma D. i Po rusų bolševikų Lietu-Jakubonio iš Dorchesterio j vos okupavimo, musų bolšebyla. Jis buvo kaltinamas j vikai liko, kaip be galvos. •
pabėgęs nuo teismo iš Ban-! Vienas southbostonietis man i
gor, Me.. kur jis išplėšęs iš'skundėsi, kad pralošęs $5. i
čeveryku dirbtuvės $3,700. j Kaip tai atsitiko?—paklau-į
Bet paaiškėjo, kad dabar ji?j siau. Girdi, “susibečinau”
pabėgo ir nuo Bostono teis- su vienu italijonu. Italijo- i
mo, nes šaukiamas nepasi- nas tvirtino, kad Stalinas vi
mdė. Už ji buvo užstatyta siškai užėmė Lietuvą, o jis,;
$5.000 kaucija. Jakubonis lietuviškas bolševikas, ginvadinasi da ir -Jack Nelson cino, kad ne. Paskui pasiro- į
vardu.
dė, kad italijonas sakė tiesą
--------------ir mūsiškis bolševikas pra-!
Lietuvių Radio programos, lošė penkinę
Jūsų Aitvaru, i
Liepos 13 d., programai
per stoti WORL 920 k. nuo Julius Banevičių* užsimušė.
8:30 ryto. (1) Žinios: (2) j
dainininkės Elzbieta Nanar- i Julius Banevičius. 23 me-!
ir Emilija*’eapii-ijaunuolis iš Lawrence’o,:
•
4
1Į Pareitą eovoitn
Virmnnnc
kienė iš So. Bostono.
sąvaitę Virginijos
Liepos 14, sekmadieny, i Ya]stlJ°J buvo sunkiai suprograma per ta pačia stoti j zel;tas automobiliaus nelainu.; 9:3(1 lyto. (1, JuozoĮmė,l »m!',e Juraškų ligomStrazdo orkestrą iš Jamaica
^lsal buvo įstojęs laivy-^
nan.
Plain: (2) dainininkė Akvi
lė Siauriutė iš Dorchesterio:
Amerikos Legijonas rug
(3) dainininkas Povilas La sėjo mėnesy turės savo kon
penas iš So. Bostono; (4) venciją Bostone. Tikimasi
Antanas Matjoška iš So. Bo apie 300.000 karo veteranų
stono pasakys eiles.
su šeimynomis.
i
Prašome parašyt laiškelį
Quincy laivų dirbtuvėse
ar atvirutę i stotį WORL.
Lithuanian Program. Bos labai daug darbo. Miestas
ton. Mass., pareiškiant save tikisi pribusiant 17,000 nau
nuomonę.
St, Minkus. jų darbininkų.

FRANCUZAI SUĖMĘ
ANGLŲ LAIVUS.

PUIKUS METINIS PIKNIKAS

AKLA NEAPYKANTA.
Kur verda neapykanta,
tenai nei a sveiko proto. Pa
vyzdžiu gali but airiai. Ne
apkęsdami Anglijos, jie kal
tina ją už viską. “Čekoslo
vakija. Lenkija. Suomija,
Norvegija, Olandija. Belgi
ja ir Francuzija — tai vis
Anglijos plėšrumo aukos.”
Tai}) anądien burnojo vie
nas airių kalbėtojas. Vokie
tija. kuri tas šalis suardė ir
paveigė. yra nekalta: bet
kalta Anglija, kuri stengėsi
tas šalis apginti. Lygiai taip
galvoja ir bolševikai. Svei
ko proto piis juos nei už
skatiką.
IŠ ANGLIJOS PRIBUVO

Japonai praneša, kad pe
reitą nedėldieni franeuzai
suėmę visus anglų laivus,
kurie stovėjo Haifongo uos
te. Franeuzų Indo-Kinijoj.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Insurance
411 W. BROADWAY,
SOI III BOSTON. MASS.
Te!. So. Boston 091*
BES. 231 ( HESTNt T AVF,
Jai.aici.. I’lain, '!a>r.
Res. Tel. Arnold 102S

St Dariu* 317 American Legion Port

Rengia savo metinį puikų išvažiavimą*

Rugpiučio 18 August, 1940, Nedėlioję
KEISTUČIO PARKE

OAKLAND GROVE.

E. DEDHAM, MASS.

Šokiam* gros garsi Beno orchestra.

Bus visokių Žaislų ir legiono Benas.
Kviečiame visus jaunuolius ir augusius šiame
piknike dalyvauti.
RUSAI IŠEIS iš So Bostono nuo Porto namo, nuo
KVIEČIA RENGĖJAI.
(' Street.

JJk#- Ą--. ■-

Dr. John Repshis
(REPiYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir S-S
Nedėliomis ir ftvratadieaiale
nae 10 iki 12 ryte.
278 HARVARD STREET
kasip. lnman at. arti Central aka.
CAMBRIDGE. MAS8.

Geležies Reikmenų

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET.
LAH’RENCE, MASS.

A. J. ALEKNA, Savin.

CASPER’S BEAUTY
SALON

628 BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4118

Tel. K1R 7119

Paulina LuzeckasH.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS FAGAL
SUTARTI.
400 BROADVVAY

I

Cambridge, Mass.

Dr. Leo J. Podder

UJOnDERUHID
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT \VAVE su speefališku tam aliejum. Darbų garan
tuojant.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Tel. 4643

i } Jūsų

lietuvis Plumberis
• fitteris.

ir Gas

CHARLES J. KAY
(KUČINSKAS)

322 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU 0346

iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriikų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną.
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
• 180 HUNTINGTON AVE~
BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealtk 4IT0.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

Buvęs gubernatorius Cur-jĮ
ley mėgsta labai smarkiai ~
automobiliais važinėtis. Y- Į
pač jis tuo “pasižymėjo” bu-1 { Vienoda Šiluma
damas gubernatorium, kuo-,}
Jūsų Namuose ii
met per tirščiausi trai'iką’ {
reikalinga jums vargintis tJ i
dumdavo po 60 mylių i va-1 {♦ perArilgus
žiemos šalčius su angli- i i
landą. Nepameta jis to pa-: Inu* ir kęst nesmagumus pavasa- } i
ir rudens drėgnose dienose? |
procio ir dabar, šiomis dlC-; | Paklausykit
kaip lengva to iš-i
nomis automobiliaus katas- } vengti.
trofni iic nncilunvč cun V .ia • $139—įdėsim į jūsų Boilerį ga-}
troioj- .jis nusilaužė sau k ».ią.- •, rantuotų
rantu«ta O1L
oil BURNERI
burneri su Tan
Tan-».
Dabai- jis išvažiavo i (lemo- * bu. Ratavai šildyt. Tik reikės pa-}
kratų konvenciją Chicagoje J
su
aptvarstyta
ir apgipsuota
J
<!čt
iki Oktobeno menesio.
i .
v
i- r
t Nelaukit rudens, tada jndejimas
KOja.
į * bus brangesnis. Klauskite dabar.
Pereitos subatos vakarą
Quincyje gatvėkaris iššoko
iš bėgių ir atsimušė i tvorą.
4 asmenys buvo sužeisti ir
apie 10 sukrėsta.

Tel. TRObridge

. SqiiaMuim>pusiasaly, kuraitum
11S *andasi taip Bostono ir:PAS MUS JUS GAUSITE
Quincy, dabar yra rengiamą !
visokiem padaram
karo orlaiviams bazė, kuri
^ugos visą Naujosios
Ang,
-•)akl»,s^kRai^m<
paskirta $10.000,000. LigoPas mus gausite: Geriausio* Rū
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLU.
.kaieivinė 240-čiai
PI.UMBINGŲ, Visokių smulkių
amonių jau pabaigtos. Tik
reikmenų iš geležie*. SIENOMS
POP1ERŲ. Visokių reikmenų
j*1?.831 M bta/v?)^. ^ai^nal }*z~
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
klupo. nes kelių pėdų gilurno*. ete.
?noJe ga"n.?de Pa’a,das fmeGeriausia
Ta volas, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.
Todėl masinos da ai
Užeikit ir Persitikrinkit.
d,e^ ,r nak? ka 3 ’
I
an< kunV
Flood Sųuare
angarai
bombanešiams.
1111
Hardware Co.

Curley nusilaužė koją.

_______________

•««•••»•••••••••<
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Už pinigus kriminalistai pa-( Squantume statoma milži- i DABAR TINKAM,AUSIS
LAIKAS PATAISYT
leidžiami ii kalėjimų.
niika orlaivių bazė.
NAMUS.

Massachusetts valstijos legisliatura yra paskyrusi komisiją ištirti priežastį, kodėl
iš kalėjimų paleidžiama taip
daue
iu kriminalistu
daug didžiu
didžiųjų
kriminalistų
neatlikus jiems paskirtos
bausmės.
Šita komisija ilgai tyrinęjo ir šiomis dienomis paskelbė savo raportą, kuris
užima 104 puslapius. Raportas tiesiai £ko. kad politikieriai paleidžia kriminalistus iš kalėjimu už kyšius.
Pavyzdžiui, buvęs gubernatoriaus padėjėjas Kelly padėjęs daug pastangų paliuo
suoti iš kalėjimo vieną kri
minalistą, kurio giminės ir
sėbrai sudėjo $4.000 jo,
Kelly’o, rinkimų kampani
jai.
Buvęs gubernatorius Hurley paleidęs iš kalėjimo
Franką Potteri. kuris buvo
nuteistas už antrojo laipsnio
žmogžudystę kalėti visą am
žių. Potterio tėvas užmokė
jęs už jo paliuosavimą
$1,500. Politikieris Coakley
gavęs už šita “patarnavi
mą” $1.000.
Tūlas Tartar buvęs palei
stas už $10,000.
Komisijos raportas ap
ima 10 metų laikotarpi, per
kurį gubernatoriais buvo!
Ely. Curley ir Hurley.

v>

Tel. Univeraity *4M

Dr. Susan
Glodiencs-Curry

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

LIETUVS DENTISTl
VALANDOS: 9-« ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.

G. L. KILLORY
AM. Dambrauskas DR.
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29
Karpenteris, Peni orius

Ablenai taisau viskų prie Namo
• Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbų prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.
OFISAS: 313 E Street
• SOUTH BOSTONE.

BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arlia Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

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

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandoe:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
J Tel. 2S624

Gyv. 31132

\DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
.
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
I Ištaiso defektuotas akis ir tinka! mu laiku suprųžinu šviesų. Išegi žeminuoju ir priskiriu akinius.

[

114 Summer Street,
LAHRENCE. MASS.

Šiltesniam Orui Užėjus,
Smagi Vieta

Pas VINCĄ BALUKONI

SOUTH BOSTON
CAFETERIA
249 BROADVVAY,
South Bostone.

Massachusetts gaspadines, pasi
žymėjusios taupumu, sutinka kad

PICKWICK ALE
yra ekonomiškas gėrimas
KVORTINĖM BONKOM

12 ANCŲ BONKOMIS

Brewc4 by H Al FENRI FI ER & CO., Ine., Boston, Mass., RREVVFRS SINCE 1»?G

iMG, KarPENkir’rr* & Co., »wc.

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
SOŲth
Boston
1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pirma.
Dideli pagerinimai ir
HydraalK Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IADIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunaa — savininkai.
Taisymo ir demonstravimo etato:

1 HAMLIN STREBT
Ramp. Eart Elghth 8L,

I

\

I

r

