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METAI XXXV

Amerikoj 'Užsaldyti' Visi
Lietuyosžmonių Turtai

Šį panedėlį Chicagoje at Išgabeno visą maistą Vo
sidarė
demokratų konvenci
kietijon.
Kaip žinia, Rumunija pa
ja,
kuii
šią
seredą
nustatys
keitė savo politiką ir pakry
“New York Times” kores
savo platformą prezidento pondentas praneša, kad Hit
po
Vokietijos
pusėn.
Šita
PASTAS NEPRIIMA IR
BOLŠEVIKŲ SEIMAS i šinskis, o Estijai—Ždanorinkimams, o ketverge jau lerio naciai išplėšę visus ETIOPIJA—ANGLUOS
peimaina
reiškia
didelius
TALKININKĖ.
SIUNTINIŲ
LIETUVON.
JAU IŠRINKTAS.
iVaNore rinkimams buvę pa-!
“ai. Da
nominuos ir savo kandidatą Norvegijos maisto sandėlius
Anglija žada pripažinti
į prezidentus. Visi įsitikinę, ir išgabenę valgomus daikVisi gyventojai buvo prie
.
..
buvusi
Etiopijos karalių Iš Amerikos nevalia nieko
i siūlyti ir kitų grupių kandi-Amerika vra
kad Rooseveltas bus nomi tus Vokietijon. Ateinančią :Hai] Selassie
varta verčiami balsuoti už ; datų surašai, bet visi jie bu- i ~*'° S™?"kS
teisėtu Etio- Lietuvon išvežti, kad bol
'į,E?,,,
nuotas
kone vienbalsiai. zięmą Norvegijai gręsia ba- pijos\.aWonu jr priimti Etioševikai nepasisavintų.
“kazionus” kandidatus,
i ve a
t
mes
tj
nariremiant tuo inus Kumun,-iai $127,000,vę atmesti
atmesti pasiremiant
tuo
Be to Amerikos kapi. Bet konvencijai atsidarant das. Norvegija neturės r^i
Kitokių nebuvo.
; “techniškumu,” kad tuos sa- Tr \ ™ tu’.rLII‘7mu
Šią sąvaitę prezidentas
piją savo talkininke pnes
į Ru tarp delegatų kilo didžiau kuro. Iki šiol ji importuoda- Italiją. Haile Selassie iki Rooseveltas išleido įsakymą
Praėjusį nedėldienį ir pa- rašus statė “nelegalizuotos
munijos pramonę $36.000,- sis triukšmas, nes paaiškėjo,
kasmpfc p-°i šiol gyveno Anglijoj. Lon- “užšaldyti” Amerikoje vi
nedėlį trijose Pabaltijo res-į gi upės.” Taigi liko vien tik
p
000.
Dabar
jau nėra vilties kad slapta prieš Rooseveltą 3,000,000 tonų anglių ir • dono žiniomis, tarp 400,000 sus Lietuvos valstybės ir jos
publikose -— Lietuvoj. Lat- komunistų “bloko” kandidatai Išrinktas iš tokiu žmo- tuos
atsiimti. Be to. varosi demokratų centrali- pne tokio kuro pritaikyta į h. 500 000 etiopų esą pasi. piliečių turtus, kad niekas
vijoj ir Estijoj—buvo ren niu
seimas be \beion^ Rumunija pirkdavo Amen' nio komiteto pirmininkas beveik visa
..
. norvegų namų! ruošusiu stot į kovą prieš jų išvežti iš čia negalėtų,
kami nauji seimai. Einant mų seimas, be abejones, R .
automobi- Farley, kuris yra Roosevelto apšildymo
sistema.
----- Dabai
....
‘ “Keleiviui” spaudon, aiškių tuoj nutars inkorporuoti sa- ,• J
d .
j
• k - •
kabineto narys, pašto minis Norvegija negali anglių iš italus, kad tik gautų ginklų. Tas pats įsakymas taikomas
J*a • P p™? JU0S teris. Jis slapta jau išgavęs
Anglai
Analai jiems
iipms ginklų
trinkiu parų-i Lavij ai ir Estijai, kurias
davinių apie tuos rinkimus vo šalį į Sovietų Sąjungą,
Anglijos
gauti,
o
malkos
Tuo
tik«l,i
ir buvo šie “rm- Vokietijoj. įdomieji paokupavo raudonoji Rusijos
da nebuvo.
kimoP’ doJmi
veikslai, kurie būdavo rodo- iš Massachusetts delegaci cenraliniam apšildymui ne pinsią.
Tik trumpa Associated knnai daromi.
armija.
, mi Rumunijoj, būdavo ga- jos pasižadėjimą, kad ši sto- tinka. Taigi ateinančią žie KORĖJOJ BUVO BAISUS
Nors įsakymas buvo išleiPress žinia iš Rygos sako.
Nors buvo skelbiama, kad ininami Hollvvvoode. -Žo-į\9 už J*° kandidatūrą. Ka mą norvegų tauta turės ir
VIESULAS.
kad Lietuvoje balsavę be balsavimas busiąs “laisvas, džiu, kasmet Rumunija nu.......................„
• stas Washingtone šį paneAmerikos politikos
Tokijos žiniomis, korėjoj (]41į het jįJ skaitomas vel.
veik 100 procentų žmonių, slaptas ir demokratiškas, pirkdavo Amerikoje visokių istorijoj da nėra buvę tokio šalti ir badauti. Okupantai
- tą..šalį kalė.. pereitą sąvaitę siautęs toks ki įčiu jau nuo 10 liepos,
nes balsavimas buvo priva tikrumoje jis buvo privers- gamjnjy už milionus doje- atsitikimo, kad kabineto na stačiai pavertę
jimu.
Jie
paėmę
Norvegijos
baisus viesulas, kad 5zmo- . k d j ;
10 „
lomas. Visi balsavę “yes,” tinas visiems, kad išrodytų, rįų Dabar, susibičiuliavus rys statytų savo kandidaturadijo
stotis
ir
tnubiją
per
niy
buvę
užmušta
ir
100
suka
>
kesin
osi'Pabaltijo
vais
vadinas, už valdžios užgir- jog balsavo visa salis. Kiek- fU Vokietija, jos reikalavi- lą prieš prezidentą, tai dele
ia? tik savo propagandą, žeista. Žmones nukentejo ..
iš Ameriko?
tus kandidatus, nes visi kiti vienas atėjęs balsuoti ture- mus aprupjns vokiečiai,
gatų tarpe kilo baisus pasi Užsienio radijo pranešimų daugiausia rfamams giludabar
jis gaH bllt
buvę atmesti.
jęs parodyti savo pasą, j ku- į
___ ______
piktinimas pono Farley tak
Nors išrinktų “atstovų’’ rį buvo prispaudžiama ant-i
Kurkta V/n- tika ir iš visų pusių ant jo arijonų atimti net ir radijo (apie 100 tiltų, nes nuo dide- ■' „į go, \ "erika taikė šiskaičius da nėra žinomas, spauda, kad balsavo. Jel aUlCriS KUrSlO
pasipylė didžiausios atakos.
bet tai ir nesvarbu. Rosiant keno pasas bus be antspau- liną Prieš Turkiją. Vėliau tūli delegatai bandė lmtuval-__________________ 'bų bučių ir potvimai pakilo. t(>kias priemones tik toms
valstybėms, kurias Hitlerio
kandidatus
per valdžios dos. tai vėliau toks galėsiąs
.....
,
jį geruoju įtikinti, kad jis
but
vaišinamas
kaip
“
liai-l»
,tlens
,
P.
i
?
skel
,
be
,
n
?
va
armijos okupuodavo; dabar
koštuvą ir da Maskvos ko
turėtų savo kandidatūrą iš
priešas.
”
Šito
bijodaį
dokumentus,
rastus
dabar
gi ir prieš Stalino invaziją
misarui Dekanosovui rinki dies
traukti ir remti Rooseveltą.
kurie
neva
balsuoti
ėję
beveik
Prancūzijoje
tas pats pavartota.
mus kontroliuojant, į seimą miesi,
Bet Farley šitą pasiūlymą
VVashingtono
žiniomis,
vistiek niekas patekti nebū visi. Tačiau jie galėję tik už parodo, kad Turkija esanti griežtai atmetė ir pareiškė,
I Lietuvoje tikrąją sąžinės
KUNIGŲ ALGOS PA
Sovietų
Sąjungos
priešas
Pabaltijo
valstybės
dabartų galėjęs, *..kas ne aiškūs komunistų kandidatus bai
I laisvę ir laikydamosi princiNAIKINAMOS.
kad nežiūrint kas atsitiks, o
su
^
ngl
mdęnį
sa
^°
ka
5^jdatuną
vistiek
| po, kad tikinčiųjų reikalais tiniu laiku turėjo Amerikobolševikas ar nę
pataikū
andida'
nas.
•
statysiąs. iS&ffp dalykams Smetona* valdžia išmokėjo turi rūpintis ne valstybė,-o je .apje $1,O(MMMML. iŪDjgLL.
8 užpulti Sovietų Są stovint. Massachusetts dele klerikalam* palaikyt apie patys tikintieji, dabartinė atvežtų ir laikomų čia įvaiMaskvos atsiustas komi datų sąrašai buvę atmesti.
jungą.
Turkijos premjeras gacija skilo, o visų kitų vals
25,000,000 litų.
Liaudies Vyriausybė numa- riems reikalams. Dalis tų p;saras “rinkimus” sutvarkė
Refik
Saidam
pareiškė
savo
taip, kad “seimas” išeitų
demokratai beveik vien
Šią sąvaitę gavome “El to iki šiol bažnyčioms ski- ni<m prigulinti tų valstybių
Meksikoj Neramu. parlamente, kad tie “doku tijų
100 nuošimčių
ištikimas
balsiai pasisakė už Roose tos” pranešimą per Lietuvos riamas sumas sunaudoti bu- iždams, o kita dalis jų pilieNors prezidento rinkimai mentai” esą pačių nacių su- veltą. Taigi nėra jokios abe Konsulatą Nep Yorke, kad tiniems liaudies švietimo ir ciams, įvairioms biznio ben
Stalinui.
drovėms.
Žinios sako, kad šią suba Meksikoj jau praėjo, bet ra-s fakrilmoti ir jis galįs į juos jonės. kad Rooseveltas bus naujoji Lietuvos valdžia nu sveikatos reikalams.
mybė
negrįžta.
Balsams
a
^
sak
y^
1
Lktai
panieka.
Komercijos Departamen
tą, 20 liepos, šis “seimas”
nominuotas.
tarė panaikinti kunigų alkad
Hitleris
norėAišku,
jau susirinksiąs ir tuoj nu skaityti komisija suskaitė
gas ir visas kitas pašaipas, j Naikinami Visi “Po- to žiniomis—
dokumentais” užLietuVa čia turi $270,000.
tarsiąs inkorporuoti Lietu balsus ir paskelbė, kad re- jo tais
.. .
Kuboj Išrinktas Ful kurias Smetonos valdžia
—$400,000.
vą į Sovietų Sąjungą. Vadi voliucinės partijos kandida- i Pydyti Rusiją ant Turkijos
mokėdavo iš valstybės iždo! fllškl
Pavadinimai. Latvija
tas
gen.
Camacho,
kurį
rė-i
kun
v
ra
P
aIankl
Anglijai,
Estija
—
$320,000.
gencio Batistą.
nasi, jau žią sąvaitę bus įvy
klerikalizmui stiprinti.
, ,.F) „ nran_x_
is
praneša.
Visi
šitie
pinigai dabar
Paduodame čia ištisą “EIEIta ”ranesa- kad
kintas Lietuvos pardavimo mė valdžia ir darbininkų or
Pereitą nedėldienį Kuboj
Lietuvos žmonių kalbos jau j skaitomi ‘užšaldyti” ir nie
ganizacijos, gavęs 2,265,- Išnyko 30,000 Ko buvo prezidento rinkimai. tos” pranešimą:
aktas.
199
balsus;
reakcininkų
Ir tais Lietuvos pardavi
Kauna*. — Katalikų baž-Į vejamas laukan ir “pono” kas jų išvežti iš Amerikos į
munacių.
Išrinktas pulk. Fulgencio
tas štilis negali, kad bolševi
kais bus lietuviški komunis kandidatas gen. Almazan
Batistą, kuris 1933 metais nyčių Lietuvoje yra 800; ka-i titulas,
Washingtono
žiniomis,
kai
nepasisavintų.
surinkęs 128,574 balsus, o
tai!
Esą: Pasibaigus Lietuvoyra užgriebęs valdžią smur talikų kunigų yra apie 1500.
prie
WPA
darbų
yra
dirbę
Žiūrint Washingtono vy
Tas pats darosi Latvijoj vidurio vadas gen. Tapia
to keliu ir iki šiol stovėjęs Kunigų algoms ir kt. katali-, je ponu gadynei ir prisikė- riausybės akimis, Rusijos
apie
30,000
komunistų
ir
gavęs
vos
tik
14.046
balsus.
ir Estijoj. Tenai vaidinamos
nacių. Dabar, apklausinėjus valdžios priešaky be rinki kų bažnyčios palaikymo rei- ,us Lieįuvos Liaudies Res. bolševikai įsiveržė į Pabaltitokios pat “rinkimų” tragi
kalams iki šiol kasmet iždas!
•
Daug už gen. Almazaną daugiau kaip
1.000,000 mų. Rinkimai praėję “ra išmokėdavo
vidutiniškai Pu^^a1’ žmones pradėjojjo valstybes neteisėtu keliu
komedijos ir tokiu pat keliu paduotų balsų komisija ne
miai,” nes “tik” 4 žmonės
einama prijungti tas valsty pripažino, nes jie buvę pa WPA darbininkų, atsirado buvę užnfušti ir apie 25 su apie 1,400,000 litų. Lietu vo- j pasakyt1 ir dėl “pono.” i ir neturi jokios teisės prie tų
panelės” ir “po- valstybių bei jų žmonių turbes prie komunistiškos Ru duoti atskirai paruoštose tik keturi, kurie pasisakę žeisti. Be to, kelios balsavi je yra dar 4 kunigų semina- ‘ P°nios»
pritarią
komunistams.
Na

pavadinimo.
Dauge- to, taip kaip naciai neturi
sijos.
balsavimo vietose. Tokie cių neatsirado jau nei vieno. mo budos buvo sudegintos, rijoNs, kurias išlaikė valsty- aa,cl°
lis
organizacijų
jau
susitarė
teisės prie svetimos nuosaRašydamas apie tuos “rin balsai esą nelegalus, nes ne
kai kurie keliai buvo užver bė, skirdama joms kasmet žodį “ponas” iš savo kalbos vybės Hitlerio okupuotuose
Valdžia
sakosi
tikrai
neži

kimus,” N. Y. Times” kores- žinia kas juos padavęs. Bet
nanti, ar komunaciai slepia sti nukirstais medžiais ir po apie 370.000 litų. Vienuoly žodyno visiškai išbraukti, kraštuose.
pond. Tolischus vadina juos gen. Almazan sako. kad jo
savo įsitikinimus, ar jie pa ra tiltų buvo išsprogdinta, nų Lietuvoje (drauge su Vil
Amerikos paštas jau ne
“vienpusiškais,” nes vien šalininkai
turėję atskirai sitraukė iš WPA kai pajuto, kad rinkikai negalėtų pa niaus kraštu) šiuo metu yra Spaudoje taip pat keliamas
klausimas
tą
vergijos
ir
baubesiunčia
ir siuntinių į Lietik komunistų partijos buvo balsuoti, nes jie negalėję
siekti balsavimo vietų, bet 35, vienuolių apie 1200. Vie.. džiavos terminą mesti ištuva.
kad
jie
bus
čia
kvočiami.
legalizuotos ir jos veikia paduoti savo balsų valdžios
Kuboj tokie dalykai skaito nuoliai gaudavo iš valst. iž
raudonosios armijos apsau paskirtose balsavimo vieto Mat, per gegužės ir birželio mi beveik neišvengiami rin do atskiras pašalpas. Evan- ka_M)OS lauk. Vienas pilietis
goj. Visos kitos politinės se. Todėl nežiūrint kad jam mėnesius iš WPA išstojo kimu metu.
gelikų liuteronų ir reforma dėl “pono” sąvokos taip pa- LIETUVA ATKIRSTA
apie
100.000
žmonių,
taigi
NUO VOKIETIJOS,
partijos uždarytos ir negalė pripažinta tik 128,574 bal
tų kunigų viso Lietuvoje yra sisako: Musų liaudyje ponas
gali
but.
esą,
kad
su
jais
iš

būdavo
tartum
kokia
baidy-i
Britų
Radijo Korporacija
jo savo kandidatų statyti.
42. Jų algoms ir kt. reika
sai, jis skaitąs save “išrink ėjo visi diktatorių garbin ŽUVO 63 MAINERIA1.
lams valst. iždas kasmet iš klė ir šį žodį išgirdus ar iš- pranešė franeuzų kalba, kad
Pagaliau, ir tie neva sei tu” ir steigsiąs savo “legalų tojai.
Sonman, Pa.—Šį panedė- mokėdavo 93-100.000 litų. tarus kiekvieną darbo žmo- tarp Vokietijos ir Pabaltijo.;
mo rinkimai tikrumoje ne kongresą.”
li čia buvo baisus atsitiki
(pravoslavų) gų sukrėsdavo šiurpas ar pa- valstybių pereitos sąvaitės
Valdžia nujausdama, kad ANGLIJA TURINTI MAI- mas. Koppers anglių kasyk Stačiatikių
buvo seimo rinkimai, sako
dvasininkams, kurių yra 68, sibiaurėjimas. Smetonos re- pabaigoje buvo nutrauktas
šitas korespondentas, bet jis gali sukelti suirutę, pada
STO GANA.
loj įvyko sprogimas ir palai iš iždo kasmet buvo išmoka žimo laikais Lietuvos dar- visokis susisiekimas. Lietureferendumas dėl prisidėji rė jo ofise kratą ir paėmė
Anglijos žemės ūkio mi dojo 63 angliakasius. Ant
mo nrie Sovietų Sąjungos.
visus jo susirašinėjimus su nisteris Hudson sako. kad ba atkasė 40 lavonu, o vė ma 45-46,000 litų. Sentikių bo žmonės apie poną susida- va, Latvija ir Estija esan(starovieių) dvasininku vra fė kiek kitokią sąvoką. Jie čios visiškai atkirstos nuo
Net ir pats referendumas savo šalininkais. Norima nežiūrint kaip ilgai karas liau iškelti ir likusieji.
58.
Jie gaudavo iš valst. iž- įsivaizdavo poną su cilinde- nacių.
_____
____ ___ traukiSustabdyti
esąs tik formalumas, nes patirti, ar jis kartais neorga tęsis. Anglijos žmonės bado
Sonman yra typingas ka- dokasmėt po 32-33.000 lt. ™ a’’ katiliuku, frakuotą, --*-: -*- laivai.
prijungimas šitų trijų Pa nizuoja kokios “penktos ko nekentėsią. Anglija turinti svklų miesčiukas vidurinėj (
apsikabinėjusį ordinais, nie2J™.os sumns buriavo
baltijo kraštų prie Sovietų lonos.” Jis gi kreipėsi į vy daug maisto pridėto į san Pcnns.vlvanij.ij, apie 16 my- riamosiržydų
rinkoms k” ^dir.banti* ^«nantj
PETRAS PRAPUOLĖ,
Sąjungos jau iškalno buvęs riausi teismą prašydamas dėlius, turi daug gyvulių ir lių į rytus nuo Johnstowno.
a1^ " asmens priedą ar Romos katalikų bažnyčios
uždrausti valdžiai kratas jo gali atsivežti valgomųjų Tenai kasama minkštoji an bei rabinams išlaikyti: kas-;
nulemtas.
met
po
110-117,000*
lt.
Žvdu
Ma,1 Smetonos ide- popiežius skaitosi sv. Petro
Kaip Latvijoj ir Estijoj, butuose daryti.
daiktų iš Kanados, Ameri glis ir gyvena apie 400 žmo sinagogų ir maldos namū Ja bavo *<u.k415.1 Lietuvoje jpėdmiu Bet dabar paaistaip ir Lietuvoj rinkimams
nių.
kos ir iš kitur.
Lietuvoje yra 521 rabinu PwnisM miesciomją. kuri kėjo. kad jis nežino kur jo
buvo išstatytas tik vienas AMERIKOS AMBASADO
MOTINA NUŽUDĖ 6
yra
220. Mahometonų ilva- ’V’ėJo Luti liaudį valdanty- pirmtakunas yra p;
kandidatų sąrašas. Nors tas RIUS NEGALI FRANCU J. V. KARO LAIVAI BRA
VAIKUS.
inoma. kad
sininkų
buvo 7. Iždas jiems ;sls lUomas. Bet atėjo galas Iki šiol buvo mani
ZILIJOS PAKRAŠTY.
sąrašas pridengtas “Darbo ZIJOJ LAISVAI KALBĖT.
Tūla Luisą Nicosia, 43 skirdavo kasmet po 2,400 lt. PonR valdymo dadynei Lie akmeninis grabas su jo kuŽmonių Bloku,” kuris susi
VVilliam C. Bullitt, Ame
Rio de Janeiro uostan pe metų amžiaus moteris, pe
Nuo 1928 m. iki 1939 m. tuvoje. visokiems ponams nu randasi šv. Petro bažny
dėjęs neva iš “darbininkų, rikos ambasadorius Francu reitą sąvaitę atėjo 5 Jungti reitą sąvaitę New Yorke nu
laisvoje musų Liaudies res čios didžiajame altoriuje.
valstiečių ir samdomų inte zijai, pereitą sąvaitę atvyko nių Valstijų karo laivai. Jie žudė 6 savo vaikus ir paskui įvairioms tikpbinėms orga publikoje neturi būti vietos. Bet dabar pasirodė, kad jo
nizacijoms Lietuvoje ben
ligentų,” tikrumoje gi tai į Madridą, kad galėtų lais lankė ir kitas Pietų Ameri-į pati nusižudė,
drai
buvo išmokėta apie 20,- Esame tik darini žmonės- tenai nėra nei pėdsakų. To
buvęs komunistų sąrašas, vai pasikalbėti su Washing- kos respublikas, parodyda
220,000 litų kunigų semina draugsįi. Tad išmeskim iš dėl popiežius įsakė savo tar
kurį nustatę iš Maskvos at tonu. Matyt, iš Paryžiaus mi joms, kad Dėdė Šamas
Cincinnati mieste, katali
musų gyvosios ir literatūri nams pei-žiurėti visus žino
siųsti komisarai. Lietuvai net ambasadoriui nevalia ali duoti joms geros pagal- kų šv. Pranciškaus ligoninėj rijoms apie 4,304.000 lt. ir nės kalbos poną, telieka jis mus
grabus ir pažiūrėti, ar
ius grab
e
nepaprastomis išlaidoms”
tokiu komisaru yra atsiųstas laisvai su savo valdžia pasi os, įeigu į jas norėtų įsi- kilo gaisras ir sudegė 5 as tikybiniams'
reikaia^”aįiie!P1 isimintinas tik kap keiks-i nėra kur grabo su še. Petro
Dekannsovas, T/atvijai—Vi- kalbėti.
briauti svetimi agresoriai.
menys.
1,47J,000 litu.
jmazodts.
. .
____ [kaulais.
,

Naujosios Valdžios Pranešimai

Antras Puslapi*.
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APŽVALGA

KAS PAĖMĖ VIRŠŲ?

“Laisvės"

163-čiam nu

mery R. Mizara džiaugiasi,
kad naujoji Lietuvos val
džia davė komunistams lei

dimą leisti
bolševikišką
dienrašti “Tiesą" ir pavedė
jiems buvusią tautininku
buveinę. “Pažangos Rū
mus."
Reikšdamas
didžiausio
džiaugsmo, kad tautininkų
vieton atsistojo bolševikai.
Mizara sako:
"Per pastaruosius keliolika
metu gaudavome mes ‘Tiesą’
beveik reguliariai. Surasdavo
Lietuvos žmonės kelius mums
‘Tiesą' prisiųsti ir apie Lietu
vos darbo žmonių gyvenimą
teisingą žodi pasakyti.
"Tai buvo mažo formato
laikraštukas, prastai atspaus
dintas.—dažnai vos Įskaito
mas.
"Kodėl?
"Todėl, kad ‘Tiesa’ buvo
spausdinamas slaptai, kur nors
rūsy j. kur nors giliai užslėp
tam užkampyj.
"Spauda buvo prasta, bet
žodžiai gražus ir švarus. Ir tie.
netobulai atspausdinti žodžiai,
geriausiu Lietuvos sūnų ir du
krų prakaitu ir krauju spaus
dinti žodžiai. — paėmė viršų’
Jie laimėjo!’

Mizara čia kalba netiesą.
Viršų Lietuvoje paėmė ne
komunistų žodžiai, bet Mas
kvos atsiųsti tankai!

Kaip Hitlerio tankai ir
bombanešiai pastatė nacius
prie valstybės vairo Austri
joj. Čekoslovakijoj, Lenki
joj. Danijoj. Norvegijoj ir
kitur, taip Stalino raudonoji
armija pastatė vadovybėn
komunistus Lietuvoje.
Tiesa. Lietuvoje tas įvyko
be kraujo praliejimo. Bet
kraujo nebuvo vien tik dėl
to. kad Lietuva neturėjo jėgų priešintis. Jeigu Lietuva
butų pradėjus savo nepriklausomvbe ginti, tai butu
pasikartojusi Suomijos istorija. Juk ne juokams ant
Lietuvos užgriuvo šimtai
tukstančiu ginkluotu raudonarmiečiu su tankais ir
bombane^iais
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Naujas Meksikos Prezidentas.

KODĖL NĖRA AIŠKIŲ ŽINIŲ
IS LIETUVOS?

Reikia pasakyti, kad nau • turtą atgavus?
joji Lietuvos vyriausybė ži- j Toliau, kurie buvę Smetoį nių Amerikos lietuviams ne j nos ministeriai yra pabėgę
i sigaili. Bet tos žinios yra tilt; ir kur jie randasi dabar?
propaganda Rusijos nauda:.' Kurie jų yra apsivogę? Ar
“Elta” tik skelbia, kad po : dabartinė vyriausybė daro
visą Lietuvą ruošiami mitin-į kokių žingsnių jiems atgal
gai, sveikinama raudonoji į sugrąžinti, ar ne?
armija, nešiojami Stalino ir • Buvo žinių, kad Maskva
Molotovo paveikslai ir siun-į reikalavo kai kuriuos Smečiami Maskvai pasveikini ‘tonos valdininkus areštuoti,
mai. Išrodo, kad visa lietu • Ar jie jau suimti, ai- pabėvių tauta pavirto bolševikais go? Jei pabėgo, tai ar yra
ir nieko daugiau nedaro, tik ■ vilties išgauti juos atgal?
sveikina ir garbina Maskvos! Ameriką pasiekė gandai,
vadus.
kad bolševikai Maskvoje
Šitos propagandos tikslas areštavo buvusį Lietuvos užlabai aiškus: Jeigu jau visa i sieniu ministerį Juozą UrbLietuva nuėjo su bolševi j
kuris paskutinėmis dienokais, tai ir jus, Amerikos lie-! mis buvo tenai pakviestas,
tuviai, turėtumėt tą pati pa- • Ar tai tiesa, ar ne?
.. .
, .! Pagaliau, ką dabartinė
Taigi tos žinios, kurių.
mano daryti su
mums dabar ‘Elta taip politinėmis Lietuvos partigausiai teikia, yra skinamos į jomis kurias Smetona buvo
propagandai.
i uždaręs?
Tuo tarpu gi mums nore
Ar tu partijų veikėjai tė
tuši gauti aiškių ir bešalis- bėra da laisvi, ar gal jau šė
kų žinių apie Smetoną, apie di kalėjimuose kaip nauji
čia yra parodytas jaunų merginų sveikinamas gen. Aviliu C amacho. šiomis dienomis iš
buvusius
jo ministerius. apie politiniai kaliniai?
rinktas Meksikos prezidentas. Ji rėmė Meksikos Revoliucijos Partija, Meksikos Darbinin
partijas,
anie
jų vadus ir vi
Kas atsitiko su “Lietuvos
kų Konfederacija ir kitos pažangios organizacijos. Jis laimėjo milžinišką balsų didžiumą.
suomenės
veikėjus.
Aidu,” kurio spaustuvė. įtai
Rinkimai buvo labai triukšmingi. Apie 100 žmonių buvo užmušta ir keli šimtai sužeisti.
Pavyzdžiui, kur daba; syta Lietuvos valstybės pini
NEGRAMOTNIEJI RE , atiduoti priešui. Rusijai bu-' Ir išrodo, kad musų bolše- randasi ir ką daro Smeto- gais, dabar pavesta komuni
vo paliktos tiktai balos, vikai šitai žioplai pasakai na ? Ar jis pabėgo vienas, ai stų dienraščiui? Ir kas šitą
DAKTORIAI.
’ •
____ •
r i* jtenka
_ -i _ cn
A v ictiVniiu
ne komunistų organą finan
smėlynai ir šiaurės tundros, tiki.
Žiūrint
iš šalies
su šeimyna? Ar
ištikrujų jis
suoja — Maskva, ar Lietu
vos iždas?
Tai štai. kokių žinių Amepavogė n rikos lietuviai dabar norėtų
“Laisvės” redaktoriai aiški uzgyre. Jeigu demokratinės “Keleivį,” geraižino, kad
dabartinė vyriausybė is Lietuvos. Komunistų prona savo skaitytojams, kad vaistvbės vėliau nebūtų kai- “Keleivis”niekados Smeto- mano daiyti, kad pavogtą pagundos jiems nereikia,
šitokią permainą padarę zerį nugalėjusios ir nebūtų nos režimui nepritarė ir da1
Francuzijos “socialistai-par- Brest-Litovsko sutartį
pa- bar ašarų dėl jo nelieja. tsą KIT1T' ABU' f TT7TT717TTT QWT AT TQTf7
davikai."
naikinusios, tai iki šiaidie- į Faktas yra toks. kad Smetont'/Aftli HEICVIŲ dUvi Akini Ų
\isų pirma Francuzijos nai Rusijos bolševikai gal1 nos valdžia “Keleivio” ir
KONFERENCIJA.
socialistai esą kalti, kad su- jau V1S1 butų išmirę badu.
Lietuvon neįsileisdavo. Aš
__________
p±i jie“gė $B»t ^Kaįp teomet buvo pn-r-

ną ir tenai sustojo, per visą
Lietuvą perėjo nauja optimiz
mo banga. Vargiai tuomet bu
tų buvę galima rasti toki lie
tuvi. kuris butų manęs, kad
Rusija, laikydamosi 1921 me
tais pasirašytos su Lietuva su
tarties, nesugrąžins Lietuvai
viso Vilniaus krašto. Todėl da
bar padaryta nauja sutartis ir
išreikalautos iš Lietuvos kon
cesijos buvo didelis apsivyli
mas ir parodė, kas yra Rusi
ja...
"Tas nuoširdus draugišku
mas ir gera valia Rusijai, kuri
dėjosi mažos tautelės gynėja.
Lietuvoj jau išnyko, nes der
lingiausi Vilnijos apskričiai
buvo naujomis sienomis nuo
Lietuvos atskirti, ir rusų elge
sys Vilniuje iki jo sugrąžini
mo Lietuvai aiškiai kiekvie
nam lietuviui Įrodė, jog Rusija
nėra
pasaulio
darbininkų
drauge...
"Vilnius daug daugiau nu
kentėjo nuo rusų okupacijos,
negu nuo vokiečių-lenkų karo.
kuris, tiesą pasakius, vargiai
tą miestą palietė. Lietuvai su
grąžintas Vilnius buvo rusų
konfiskavimais bei supirkinė
jimais nualintas ir privestas
prie bado. Nors už perkamus
daiktus rusai mokėjo, bet mo
kėjo beverčiais savo rubliais.
"Rusams iš Vilniaus išei
nant. kartu su jais ėjo dideli
karavanai vežimų, kurie buvo
prikrauti viskuo, kas tik ru
sams išrodė vertinga: retos
knygos ir rankraščiai iš kny
gynų. langų stiklai ir metali
nės durų rankenos, namų bal
dai. dirbtuvių mašinos su iš
lavintais darbininkais, kurie
mokėjo jas operuoti, geležin
kelių vagonai ir tt. Niekas ne
sitikėjo. kad didžioji Rusija,
turtingiausia šalis pasauly,
pasirodytų tokia mažutė vagi nai parlamente areštuoti.
Išrodo, kad visa to nebūtų cuzai
lė (petty thief)."

l i

mu nušviesti pavesta Pildo
majam Komitetui paruošti
rezoliuciją. Kitais klausi
mais taipgi padarytos Pil-

Grigaitis.
Dr. • Montvišito laikraščio re- dasDr.ir
•
,
rr
.i
ekomendaciios.
buvę, jeigu nebūtų pasauly • _ ^įkUijusišfci ignorantai vaišintu
Aktorių kokiats^ten^'senvT'drg.
K. tLiutkus
— =! Karnos
Kamos irekomendacijos.
gali
plepėti
tokias
nesąmoToliau
autorius pasakoja S0CialistuT
.
čiais”?
Vykdomojo Komiteto na-l Delegatas S. Michelsonas
. nes, kad dėl Francuzijos nepatį, kas jau buvo AmeAntras dalykas, koks tik- riai.
pridavė nuo Cambridge,
yepamirskime. kad terorui }ajmė§ esa kalti socialistai,
rikos lietuvių laikraščiuose
slas
Smetonai
butu
papirkiDraugai
P.
Tiškevičius,
S.
Mass.,
kuopos laišką su pa-_________
plačiai rašyta, būtent, kad prieš kaikunuos darbininkus
nėti
laikraščius
dabar,
kada
Strazdas
ir
P.
Kriaučiukas
sveikinimu
konferencijai ir
raudonarmiečiai prastai ap- daugiausiai talkininkavo Fran SUSIDARĖ NAUJA “PAR jis jau pabėgęs iš Lietuvos ir —19-tos kuopos i« Brookly į $5.00 aukų.
TIJA” RINKIMAMS.
sirengę: kad jie stebėjosi cuzijos socialistai-parda vikai.
sugrįžti tenai jam nėra jo- no delegatai.
, . _
i Dr-gė K. Gaškienė iš AkIr
tas
visas
kruvinas
darbas
pamatę Kaune pilnus kraukios
vilties?
Jeigu
iis
ir
turi
Draugė
K.
Gaškienė,
20
____
4
.
..
7
o
v
_
_
.j rono pridavė panašų laišką
“Eltos” pranešimu, seimo
tuvių langus: kad jie guo- buvo teisinamas, buk to reika rinkimams Lietuvoje įsistei- kiek pinigų užsieny pasidė- kuopos delegatė is Akronjir $2.00 aukų nuo 20 kuodžiai pirkosi laikrodėlius ir lavo demokratijos interesai. gė nauja “partija.” pasiva- jęs, tai dabar turės iš jų gy- Ohio.
_ Į pos.
"Na. ir šiandien net akiiau
kitus mažmožius, sakydami. šiam
jau galima matyti, kad dinusi “Darbo Lietuvos Są- venti. Baisiai butų žiopla,
Draugai
A.
Ambrozevi
Svečių buvo pilna konfe
j°8 Rlusii°j
n«vieninteliais
kovotojais už junga.” Ji paskelbusi savo jeigu jis tuos pinigus dabar čius. J. \ ilis ir A. Rypkevi rencijos salė. Nuotaika buvo
la arka Jle neįperkami,
čius — centralinės kuopos labai draugiška ir ūpas ge
Francuzijos demokratiją buvo platformą ir tuo pagrindu eikvotų beprasmei propa
x M
atstovai iš Chicagos.
ras.
PAREIKALAVO “VISIŠ komunistai. Kiti visi—parsi- priiminėjusi kandidatus sa- gandai.
davėliai. fašistai arba jų tai- vo mitinguose.
Trečias dalykas, aš noreJonas Besaspaiis,
KO LOJALUMO.”
kininkai.
Ras tą “Darbo Lietuvos čiau Bimbą paklausti, ar jis 116 kuopos delegatas iš DetMARGUMYNAI.
Eltos pranešimas Nr.
‘‘Be jokios sarmatos jie pa- Sąjungą" isteigė ir ko ji sa- galėtų faktais įrodyt, kad ro1^D’g- s55 (132), išleistas Kaune Skelbė Francuzija fašistine vo platformoj reikalauja, Smetona ištikrujų , duoda
Sūrių šoviniai nugalėjo priešą.
metų birželio 21 d.. sako, šalimi. Socialistai jiems talki- “Elta" užtyli.
kam nors “senvičių?” Jeigu Bostono n Cambndgeau.
Per vieną karą tafp Brazilijos
kad naujasis ministeris pir- ninkavo. Taigi už Francuzijos
n
iįis tokiu faktu neturi, tai gal kuopų delegatas.
ir Uragvajaus de'.ynioliktafne
Bet is kitu zimu išrodo. L____ i Draugai P. Balčikonis, J.
mininkas Paleckis, kuris da- demokratijos sunaikinimą yra
gali būt komunistų
tokias ne^mone«^;Bučinskas ir J. Ascila— šimtmetyje ėjo juros kautynės.
kad
tai
bar eina ir Lietuvos prezi- kalti tiek pat socialistai, kaip
^ti^Sk?^
Batono socialistų at- Kautynių metu prie urugvajie
dento pareigas, pastatė Lie- ir Petain. IVeygand ir kiti.”
čių karo laivo ‘‘Santa Maria”
-£UVOS laikraščiams šitoki
Šitaip plepa “Laisvės” re- ji neturėjusi savo tarpe paJeigu jis visai nesiskaito
Nors laiko konferenciiai kapitono pribėgo leitenantas
reikalavimą:
dakcija 163-e
’ ’kankamai
------ 2 žmonių visoms
--------------J-------- ir-----.................................
5-čiame savo ’laisu padorumu
svaido
į sa- buvo nedaug,
bet kadangi ir pranešė, kad pritruko patran
“Iš visos Lietuvos spaudos kraščio numei
įerv. Tai vra po- kandidatų vietoms užimti, į vo oponentus bet kokiais tuščiu einču nebuvo, tai ii ku šoviniu.

Jeigu ‘ne ’ šitas Rusijos
smurtas. tai komunistų "žodis" nepaimtų “viršaus” nei
iki “sudnos dienos." Juk netaip senai da Lietuvoje bū
davo visai demokratiniai
seimu rinkimai, kuomet ir
komunistai galėdavo savo
kandidatus statyti ir laisvai
už juos agituoti. O kiek jų į
seimus patekdavo. Jų atstovybė būdavo viena is mizerniausių. Jie gaudavo truputi
balsų tik miestuose, kur yra
daugiau žydų. Tarp Lietu
vos liaudies, tarp valstiečių,
komunistai neturėjo pritari pageidauju pilno padėties su
mo ir neturi, Gi valstiečiai pratimo ir visiško mano vy
Lietuvoje sudaro didelę gy riausybei lojalumo.“
ventojų didžiumą.
Na, o kur spaudos laisvė
Taigi niekus Mizara šne- kritikuoti vyriausybės darka. kad Lietuvoje viršų pa- bus?
ėmęs "komunistų žodis.Jeigu laikraščiams duoTogul tik raudonieji tankai 4amas įsakymas, kad jie
is Lietuvos įssmesa, o ko- butu “visiškai lojalus,” — ir
mumstu burbulas bematant lojalus ne Lietuvos valsty
tenai sprogs.
bei, bet “mano vyriauay: bei,” — tai jau mes turim
KAIP RAUDONARMIE reikalą ne su demokratija,
ČIAI “LIUOSAVO”
bet su tikrąją diktatūra.
VILNIŲ.
Šitokioj nelaisvėj laikraš
čiai
jau negali rašyti kas
Chicagos "Jaunimo” 10tame numerv A. Dzūkas pa- reikia, negali valdžios elgėduoda Įdomių žinių apie tai, šio kritikuoti, o gali tik prikaip pereita meta raudonoji tarti jai ir girti ją.
armija “buksavo” Vilnių iš
Taigi dabar žinosime,
lenku. Jis sakosi buvęs tuo kaip suprasti Lietuvos spaulaiku Lietuvoje, daug ką doje skelbiamus pareiškimatęs savo akimis ir daug mus apie įvykintą tenai pergirdejęs iš kitų. kurie taip versmą. Žinosime, kad tai
pat matę rusų elgesį savo ne laisvos spaudos balsas,
akimis. * Jis rašo angliškai, bet “visiška* lojalumas MAtodėi jo žodžius mes čia^pa-i NO VYRIAUSYBEI.”
duodam savo vertime. Tarp:
ki’Ro jis sak'O'
Kada ir kokiu budo gali svietas kada
nors pasibaigt] Parašė prof. Dr.
Wilh. Meyer Iš vokiečių kalbos ver
"Kuomet rusų .spėkos besi- ti J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
verždamos Lenkijon iš Rytų da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegu! skaito tą knygelę. Chica
jKtva' oi pasiekė Lietuvos sit-

go, 1Ž06, pusi 125 Apdaryta .. SI 50

komunistų partijos uždarymas
ni“. ir tt. Ka visad tai turi su.
vokiečių karo masina, kuri
^i!Lkin0^.!,Z,S;Z;
publiką Kuo čia gali būt
-- 
kalti Francuzijos ar kiti so
cialistai
?
~
.
Sumušta salis visuomet
turi daiyt taip, kaip jai diktuoja pergalėtojas. Juk isto
x
rija da neužmiršo, kaip 1918
metais Brest-Litovske bolše
vikai atsiklaupę ant kelių
pildė kaizerio padiktuota®
sutarties sąlygas. Jie tuomet
sutiko pasitraukti iš Balkanų ir iš Pabaltijo valstybių:

tuvos Sąjunga.”
\eizė i Lietuvą ir sutrempė pyptai ir užgirta buvusi ik?1
mums dn\e vuknr per pie
tos
nepriklausomybę.
šiol
jo
darbuotė,
tarp
kitko
;
tus
"
Jeigu tai butu tiesa, tai iJ - .V.ij11'šiol io darbuote, tarp kitko.1“*iR^u Ra(} . *dmo rinki. mindžiodama net tautų ap? ir pasitraukimas iš Ameri-1 —Taip. kapitone, - atsakė
mus komunistei., ėjo net
kosLietuvių Kongreso. (Dadviem “partiįom ” tuo tar-:>vra P
r
’
P®
ž
*
n
*jsi
pati
Rusijos
,
b
ar
kongresas jau
likvi-•. fc peilį,€ norėdamas to sūrio
.
••
uviciu
cuv uai .J^cltucua.
,.pvn«•
illlpna šitas
''IC114 imti (gabai,
pu kai pdiiijuiit,
tikrosios Lietuvos
Šttes jo tursinitursim- duotas.) &
nupiauti!
partijos,
.Toliau nuterta naują LSS
-K-ek suno gaivu dar ten.
paruios. liaudiniuHauiuiim-,J?
• a^
ink.,;
kai ir Socialdemokratai, ron4^?^ Pildomaj> Komitet^ rinkti me
dos, tebėra visai uždarytos. 1vk P 3 SU kitoJ
kolonijoj.
būtent, ’ —Du ar tris tuzinus.

žmonių
žinomų

lno

senviciais.

Brooklyne. Į naują komitetą

—Ar jos tiks i musų patran
kų vamzdžius? — klausė kapi

Taigi,
draugai:
z z v jei
• v • kas
• • gauna
. • • no svetizz vKor *inėįo
* z-*šie
tai
t
i
i
tai ne “Ke
J. Glaveckas, prez.
leivio” ir “Naujienų” redak
J. Buivydas, sekr.
Kas gauna “senvičių?”
toriai, bet jų gali gauti tik
Man teko girdėti vienoj “
S. Strazdas, J. Stilsonas ir
“Laisvės”
” ir
ir “
“Vilnies”” bolbolvietoj kalbant “Laisvės” re- ševikai.
į B- Tiškevičius, nariai.
daktoriu Bimbą. Jis tvirtino.
Kitaip aš negaliu supras-< Toliau svarstyta LSS 60

tonas.
—Pabandysime, kapitone.
Po keliu minučių “Santa Maria” liaterijos vėl atidengė ugnį.
Pirmasis šovinys pataikė į brazilieėių laivo vyriausią stiebą, jį

mijos. Rusija
Tch’mepie de la Sau3‘ Mus^ pozicija Vilniaus
nuo Juodosios ir Baltijos ju- “senvičių iš Smetonos gauMichels<i-saye, Teologijos profesorius. Vert?, reikalams
aukų rinkimo
ry. Derlingiausi žemės plo- nąs “Keleivio
tai
santikiai SU Liegiaus
socialdemokratais.
gausiausi
chieago. įsu. Kaina ......... .'. t?.M
Diskusijos buvo plačios ir
visi pramonės centrai buvo i Smetoną.

išrado kažkokį nepaprastą patrankos šovinį.
Jis liepė skubiai pasitraukti,
O urugvajiečiai juokėsi, matydarni nuo “olandų sūrio” bė-

Žiūrint iš Šalies.

mųn •*crkn\7i/»ni
"senvičių,7'

gančius braziliečius.
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M EJRI KOS LIETUVIU GYVENIMAS |

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių ekonominė būklė. “Laisvę” prieš J. Hermaną?

Rooseveltas Demokratų Konvencijon Nevažiavo.
I

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir
APIELINKĖS ŽINIOS
____ ____
1 ■

Farmeriai galės pasiskolinti;

■

Organizuojami krautuvių

pinigų automobiliams.
tarnautojai.
Musų unijos viršininkai Prieš pačius delegato rinki
Columbus miesto AgriUnijos pradėjo organiskelbia, kad gausime siūti mus A. Bimba ir vėl iš ko
• ■'
ambonos prabi
culture
Credit
Corporation
zuoti
krautuvių darbininkareiviškų uniformų. Bet munistiškos
y y'
‘ v
lo apie kandidatus, kad jie
praneša,
kad
farmeriai
gakus.
Tas
turėjo jausenai bu
kol kas jų nesimato. Drabu esą neblogi ir vistiek kuris
lės gauti iš jos paskolų auto- ti padalyta, nes tie darbižių fabrikantai kol kas ne taps išrinktas, tas atliks
• - j zK;
mobiliams pirktis. Paniško- ninkai labai išnaudojami,
įsismagina kirpti overkotus. kriaučių reikalus gerai.
linti busią galima du trečda- Darbo valandos ilgos, ir alVasarinių siutų siuvimo se
Mes siūlėme
tinkamą
liu to, kiek automobilius gos žemos. Dabar yra laikas
zonas jau pasibaigė su lie žmogų į delegatus, bet rin
veltas. Išlygos bus lengvos, darbininkams pakilti, pakol
pos pradžia. Lietuvių dirb kimų eigoje negavome rei
ir nebus verčiama perkamą yra proga. Nauji Įstatymai
tuvės kol kas irgi nepradeda kalingo balsų skaičiaus.
automobilių apdrausti. To- yra įvedami kas diena, ir
dirbti. Tiesa, viena-kita mu Prieš musų kandidatą buvo
kią paskolą galės gauti tik- sunku pasakyti, kas atsitiks
sų siuvykla dirba, bet tai varoma nešvari agitacija.
tai faimeriai.
už metų. Gal tokios progos
mažuma. Jeigu uniformų Net nebuvo saimatytasi J.
neatsiras, kaip musų virši
---—
organizuotis
nebebūti.
Buivydą surišti su K. Jan
Suėmė Vokietijos šalininkus •
----------ninkai pranašavo, tai šįmet kaičiu,
kad jie dirbą už Her
ovei kotų sezonas bus pra maną. K.
Sandusky mieste buvo
Paaiškėjo naujas raketas,
Jankaitis, mat, su
stas.
areštuota 19 darbininku Kažin kas atspausdino daupaskolomis iš kontraktorių
už tai, kad atsisakė vežti 87^ tokių tikietų, kaip p;>lokale,
Komunaciai neatsidžiaugia. susikompromitavo
prekeš
skersai ežero i Kana- licija užkabina ant automotapo suspenduotas. Bet ką
Sovietų Rusija okupavo su tuo turi J. Buivydas?
dą. Jie pareiškė, kad vežti bilių. ne vietoje pastatytų,
Lietuvą ir pastatė kairiųjų Nieko! Bet nesisarmatyta
tavorus į Kanadą esą prie- *sa’
tokių tikėtu jau yra
žmonių valdžią. Kaip pra jungti su juo K. Jankaitį,
šinga ju nusistatymui. Jie daugybė parduota. Kada sadėjo sveikinti tą naująją kurį teismo dienoje J. Bui
simpatizuoja Vokietijai ii vininkas palieka savo autoLietuvos valdžią musų visi vydas pirmutinis pasmerkė!
nenori teikti pagalbos Ka- mobilių uždraustoj zonoj,
“Laisvės” pastogės komisa Jeigu kas yra šmeižikai, tai
nadai. kariaujančiai prieš tai jis užsikabina tą tikietą
rai ir komisarkos tai net komunaciai.
Vokietija. Jie suimti kaip ant savo karo ir nueina. O
koktu darosi. Net ir P. Ka“
penktosios kolonos” na- policistas atėjęs ir pamatęs
Komunaciu plepėjimas,
pickas pasiuntė jai poklo- kad socialistai “pralaimė
riaį
jau užkabintą tikietą. nieko
nus. O 1930 metais už sklo- jo,” yra niekas daugiau,
nedaro, nes mano. kad jau
kos organizavimą jis buvo kaip tik tuščios zaunos. Jei
kitas
policistas pasiskubino
Gaudo automobilistus.
Šią sąvaitę Chicagoje susirinko demokratų partijos konvencija. Visi spėja, kad ji nomi
komunistų prakeiktas kaipo gu socialistai butų turėję
_r. .
.
tai atlikti. Bet kaip visiems
nuosianti Rooseveltą trečiai prezidento tarnybai vienbalsiai. Bet kad kas nemanytų, jog
Visi patikrinkime savo j ^ketams, taip ir šiam jau
“buržujus-kapitalffStas.” Iš delegatą, o rinkimuose jis
Rooseveltas vartoja savo įtaką nominacijai laimėti, jis konvencijon nevažiavo, šis vaizde
automobilių stabdžius, nes • priėjo galas. Policija pradėtų poklonų dabar atrodo, nebūtų išrinktas, tai tuomet
lis parodo jį su savo žmona vykstant atostogų. Į juos čia kalba vienas episkopalų kunigas.
Clevelando policija labui j0 tyrinėti ir areštuoti autokad pas komunistus pasida butų galima sakyti, kad sogaudo
blogus automobilis-. mobiliu savininkus, kurie
rė tmras protų sumišimas. cjaiistai pralaimėjo. Dabar
aišku iš to, kad Smetona pa- 1 tus; kai suranda^ karą su neŽINIOS
IS
PITTSBURGHO,
PA.
naudojasi.
Jeigu ką sveikina organiza- gį
gi socialistai
socialistai savo
savo <delegato
bėgo
pas
Hitlerį
Bet
kur
g
i
tinkamais štabdžiaiMai pacijos, tai da nieko tokio. Bet netUrėjo. todėl jie negalėjo
Mizaros prakalbos.
sytojams daug didesnių Liejau kada pradeda baraba- i,- :r “nraioimpti ”
ninti didelias pasveikinimo
“Laisvės” redakcija savo
Teko pastebėti skelbimiiQ kad hiryplin 90 d T
Kdb LrillU\Oje UI p i
telegramas visi is Laisves editoriale bando nuduoti. aoskritvs
rengia prakalbas ^avo Pagiiti Sovietų Rusijos 'okietijos. Taigi bėgimui dar už pai traukimą užsimopastogės, tai kažin, ar Lietu kad J. Buivydas pirmiau tik apskiitys i engia prakalbas «kariuomen
.
yra tik du keliai: arba pas Rėti.
”
ninK<u verčia tarnautojus
vos vyriausybė, sužinojus tų frakcijas kriaučių lokale Lietuvių Mokslo Draugystes,
aukauti dienos algą ir dar
j
h. žval
Staliną, arba pas Hitlerį.
poklonų dirbtinumą, neraus keldavo, o Kaip jo nėra tar- svetainėje, ir kad kalbėto-1,
kankin.,,na< **
Pas Staliną Smetona negaYoungstovvne švenčiant 4 daugiau į tam tikrą fondą
iš gėdos, kad ją pačią ant' pe komunaciu, tai jis jas at jais busią jaunuolis Keistu-,
kankmama~*
Įėjo bėgti, nes Stalinas darė Heops trisdešimts sužeistu agitacijai už majorą Burtopajuokos laiko...
' neša iš socialistų tarpo. At tis Michelsonas iš Brookly- Patys didieji Lietuvos pra- užpuolimą. Dėl to Smetona žmonių teko vežti i ligoni- ną į J. V. senatorius. Dabar
Komunaciai kad “laimėjo,
kad. ‘tre^Įls ^voliu no ir “Laisvės” redaktorius i
sizengimai.»»’
pabėgo pas Stalino kaimyną nes. Visi buvo sužeisti fajer- jau pasirodo, kad ir prieš
nominacijas taip buvo daro
ir ,• Tartum pats vyriausis Hitlerį. Bet tai da anaiptol (verkais.
tai laimėjo.”
' cijmis periodas bus atiduo- R. Mizara.,. Pasistengiau
_
ma, bet tuomet daugelis ty
tas J. Buivydui. Atrodo, kad aš nuvykti į tas prakalbas. Maskvos prokuroras, suskai- neparodo, kad Smetona ruolėjo, bijodami darbus pra“Laisvutė” neatsidžiaugia revoliucijinės darbo unijos,
Atvykus man į svetainę, tęs ii* iš aiškinęs visus Lietu- sėsi parduoti Hitleriui Lie-Į, .
. .
Brooklyno komunaciu “lai- kurios pradėjo organizuotis prakalbos jau buvo prade- vos “prasikaltimus,” Mizara tuvą.
Į ką1 geras kalbėtojas ir orga- rasti,
mėjimu,” o socialistų “pra-į1922 metais, taps J. Buivy- tos; kalbėjo R. Mizara; pu- permaino savo balsą ir rušTaigi, jei palyginsim Mi-Į nizatonus — buvo suorganilaimėjimu.” 0 ar žinote, ką I do produktas. Toji “švieti- blikos buvo apie kokį šimtą į čiu tonu pradeda pasakoti žaros kalbos pradžią su jos zavęs ir lietuvių studentų Piknikai draugijoms nebekomunaciai kriaučiuose lai- mo Darbo Unijų Lyga” ir žmonių ar daugiau, kurie t apie
“kidnapinimą” rusu pabaiga, tai pasirodo, kad draugijąiš 40 narių.Jis yra
užsimoka,
mėjo? Nagi A. Bubnys bu- “Darbo Unijų Vienybės Ly- daugumoje susidėjo iš ščy- j kareivių Lietuvoje, apie Lie- jis painiojasi kaip viščiukas iaaaipopuliarus ir tarp
ki- SLA 136 kuopa rengia
vo išrinktas delegatu. Mes ga<” tai vis' bus J. Buivydo rujų lietuviškų bolševikų bei I tuvos, Latvijos ir Estonijos pakulose. Kitaip pasakius, tataučių. todėl lietuviai ma
. šeimynišką išvažiavimą, nes
teisingai sakėme, kad jie A. produktas. Atrodo, jog tie jų
iii šalininkų,
šalininku sumobilizuotų
cnmnRili’ziintii !I “slaptas sutartis.” Kaip
” V.il-r,
ii« visai
visai nežino,
npyinn ką
ka jis
iis šneka.
šnoka ' ' J10’. kac!
tik-flVjis
tuP &eisansŲ su bizniškais piknikais da
Linkutį ant pajuokos statė į Amterio įsakymai 1927 me- iš visų Pittsburgho apylin-1 ras bolševikas, Mizara, ma- Čia pas jį raudonoji armija ■ hutl išrinktas į Kongresą,
K. M. bar nelabai sekasi, todėl
delegatus. Jie dabar džiu- tais, kad kriaučių 54 sky- kių specialiai šioms prakal-Itvt, šventai tiki kiekvienam ateina bausti Lietuvą už
daugelis draugijų jau neno
gauja su Bubniu, o ne su rius šauktų visų lokalų kon- boms.
prasižengimus; čia ji atneša
i Maskvos melui.
ri už dyką dirbti. Daugelis
LAWRENCE, MASS.
Linkučiu. A. Linkutis buvo; venciją ir sutvertų kriaučių
jai
visokių
palaimų
ir
gery

nuo jūsų sriovės statomas į “revoliucijinę uniją,” bus Kodėl Rusija siuntė kariuo- i Visai užmiršta tie musų bių. o čia vėl ateina tik iš Vieton byčių nuvežė į pokilį. narių pageidauja, kad butų
šeimyniškas išvažiavimas,
mene į Lietuvą?
jstalincai, kad Japonija pirm
delegatus ir pirmam baisa- taip pat J. Buivydo išmislas.
gelbėti ja, kad Smetona ne-. ..
, ,
,
kur
visi galėtų draugiškai
Kaip sakiau, aš biskį pa. j puolimo Kinijos taip-pat Pa parduotu jos Hitleriui.
L,epos 3
vime gavo 135 balsus. Ant- Organizavimas unijoje “repasišnekučiuoti
ir dieną
1 ame balsavime
socialistai voliucijinių
branduolių,” vėlavau ateiti į prakalbas, fe. visokius kaltinimus Rini
Vienu žodžiu, “draugas”,moJ:. s"renge To,f,.1,Jai ,r ha t'
Italija pirm puoli; Mizara negali susikalbėti !'ul.s'n’ko",“ms 2“
dalį savo balsų jam atidavė, kad per juos gręžti refor- tai ju pradžios negirdėjau, I lal:
vwl'v' praleisti.
todėl'rašau
tik
apie
tai,
ką
i
Etiopijos
taip
pat
darė
pats su savim, kai jis prade- i b,nl°
pokyh.
todė! jis gavo viris 150. Jei- mistinę uniją, taip pat bus
Tautininkai nusiminę po
savo
ausimis
girdėjau.
!
al
nelaimingai
saliai
kaltišimkonienės
sesers
duktė Vagu pfakišome, tai prakišome, J. Buivydo išradimas. Aš nei
da teisinti ir girti “draugo”1
SLA seimo.
Atėjus į1 svetainę radau nlmus- 1(1ant Pateisinus savo Stalino pavergimą mažųjų ' lerija Židonienė ir jos vyras
abidvi sroves prieš A. Bub-Į netikėjau, kad J. Buivydas
! Kranas ir Rožė Culadienė panį. Tai ko čia džiaugtis? Jei- i toks butų revoliucionierius, Mizarą aiškinant Amerikos agresiją.
Tautininkų
delegacija
f
v
k;
taut
Ųnebutu
!
kvietė
mus
važiuoti
į
Salisbury
gu butų laimėjęs komunis- kuris sugalvotų musų lokale ir Lietuvos lietuvių “prasi . .Gal
gryžo
iš
SLA
seimo
Chica
, , .
.
VeK oiau*uIštiktųjų gi mažuiu tautui, ..
jei
tektų
prdet.
daromus
tolėšjmu
i
1
,
.-,
’
ve^įnju'Stalibyc
!
us
pasimaudyt,
bet
vieton
tų kandidatas Linkutis, tuo- tiek daug dalykų, apie ku- kaltimus” prieš Sovietų Ru
goje labai nusiminusi, nes
met jie turėtų kuo džiaugtis.- riuos musų komunistai nie- siją. dėl kurių Rusija turėjo kius slykscius ir nepamatuo- £ nie|iu0' nesi'skiria nuo byc.u nuvežė mus ant Zulų vjsj jų šmeižtai ir blofai nuis Hulerio h. tikraj apgailėti. ukes, kur buvo surengtas pui- gjo ant margio uodegos. Gal
Dabar gi kaip mes, taip ir ko nežino. Jonai, ne berei- siųsti savo raudonąją armi tus Lietuvai kaltinimus iš
lukomuništai pralaimėjo. O kalo tave komunaciai iš sa- ją kad “išlaisvinus Lietuvą kokio ten svetimtaučio
na, kad musų tarpe yra to- kiaušis pokylis ir suvažiavę gi- nuo dabar kįek surimtės ir
minės ir svečiai laukė musu. V€įks organizacijos gerovei,
ir lietuvius iš Smetonos prie
jie pralaimėjo todėl, kad A. Vo eilių išjojo...
Prie kelio apipylė mus gyvų gė kaip pridera veikti.
Linkutį jie naudojo blo
Vytautas Katilius. spaudos.” O tų Lietuvos ir
lių
žiedais ir visokiais ribinais ir
giems tikslams, būtent, ken
Amerikos lietuvių “prasikal
•i •
,i
•
rvciit ^vruuu
01 ličiu
Lietuvos nepri- įteikė į glėbį tris didžiausius gėLiepos septinta diena ivykti socialistams.
timų” buvo labai daug ir vi ar ilgai mes toleruosime są- j
ROCKFORD, ILL.
vo
tarpe
tokius
svetimai
vaii.i
all<nmv
i
w
c
n
liu
bukletus,
paskui
grojant
ko
pįrmas šv. Jurgio parapiMusų komunaciai išsigan
sokių. Didelis prasižengi stybei parsidavėlius, kurie
_______ S- B* maršą nulydėjo mus į Zulų ūkę.
Biskis žinių apie lietuvius.
do LSS 19 kuopos lapelių. į
mas buvo musų laikraščių,
jos piknikas. Parapija pa
Ant pievos buvo parengti stalai prastai surengia po du pikLapeliai buvo išleisti prieš
šį pavasarį daug lietuvių kurie rašė, kad Sovietų Ru nesiskaito nei su papras
nįkus kas vasarą. Publikos
komunaciu
provokacijas. išmirė, bet orui dabar atši- sijos kariuomenė gerokai čiausio padorumu nei su tei Kas Mums Rašoma ir apdėti gyvom gėlėm.
Valgant vakarienę buvo kai- privažiavo nemažai. Kita
Komunistai skleidė melą, lūs. senesnieji pradeda atsi aptuštino Vilpių. Mizara. sybe?
bos. sveikinimai sidabrinių ves-1 pįknįka parapija žada turėbūk LSS 19 kuopa tveria ra- gauti.
kuris nebuvo Vilniuje ir nie Pats su savim nesusikalba. Lietuvį statys kandidatu
į kongresmanus.
tuvių proga ir linkėjimai su- tj vasaros pabaigoje.
telį ar ką kitą. Dėl tos jų
Geležies dirbtuvės dirba ko apie tai nežino, bandė įti
Klausanties Mizaros kal
Didžiojo New Yorko lie- laukt auksinių. Pusseserė Agoprovokacijos ir A. Linkutis j gerai ir daugumą senųjų kinti savo klausytojus, kad
pralaimėjo. Jeigu ne tos ko-; darbininkų dirba. Bet yra Sovietų Rusijos kariuomenė bos siūlosi dvejopos išva tuviuose kilo mintis praves- ta Snapkauskienė, sako, aš nePittsburghiečių pp. J. Mamunacių provokacijos, A.! da ir bedarbių.
apleisdama Vilnių netik dos. Pradžia kalbos sudaro ti į Jungtinių Valstijų Kon-! kalbėsiu’ bet geriau padainuo- ceikiu*. šeimyna
lankėsi Chiv
Linkutis butų šiandien išLiepos 21 Liet. Ukėsų Pa nieko neišvežė, bet ateida įspūdį, kad Rusija siuntė gresą savo tautybės atstovą.' siu- d sudainavo gražią dainelę: eagoj, tai prie progos užsu
__ t į Vilnių
___buvo da
________
rinktas delegatu, nes iš kar- i šalpos Kliubas rengia pikni- ma
atvežussavo kariuomenę į Lietuvą Advokatas W. J. Drake- ‘ Garbė jums.” Po vakarienei ko ir į Clevelandą, apsisto
to socialistai prieš A. Linku-: ką, girdėt kad bus didelis, duonos ir maitino alkanus to į kąip° baudžiamają ekspe- 1)1^0^^,; yra numatomas apdovanojo mus brangiom do dama ant poros dienų pas J.
i
Lietuvos nuside- kajp ųnkaniiausis kandida- vanom ir vėl įvairiais linkėji Jaras. Mat, pp. Maceikiai
tį nieko nesakė. Jeigu kas, ir bus duodamos $50.00 do- į miesto gyventojus.
tas j kongresmanus. Jis yra mais. Dovanų butą nuo giminių yra seni pažystami ir geri
politiškai paplovė Linkutį, vanos. Bus įvairi programa į Taigi tokios neteisybės Jlmus Stalinui.
tai jį papiovė kvaila komu- ir gros gera orkestrą.
rašymas apie Stalino kariuo-i Bet kai Mizara pradėjo gimęs Brooklyne ir dabar įš Detroit. .Mich., iš Norwoodo Jarų draugai, todėl Jarams
Jonas Versackas. menę. kuri tiek daug “gero” aiškinti apie dabartinę Lie- turi jau 35 metus amžiaus. ir vietiniu. Sesuo Morta I)va- buvo labai malonu svečius
nacių politika.
Dabar komunaciai pasa
Lietuvai
buvo padariusi, tuvos valdžią, kuri buvo su- Kaip ir kiti gabesni lietu- reckienė paruošė puikų karvo- > susilaukus
r
______
ELIZABETH, N. J.
koja svietui, kad jie jokios
eistinas ir didelis 1 daryta Sovietų kariuomenei viai, Drake-Dragūnas prAsi« jaunesnėj! dukrelė gražų
gi
agitacijos nevarę, buvę “berimas iš Lietuvos' atvykus į Lietuvą su tankais mušė į gyvenimą pats savo keik* su dviem varpais. Liinkš“KELEIVI” galima gaut pa
Darbams kiek pagerėjus,
šalųs.” Taifi. taip... O kas vieniais numeriais, sekančioj puses, iko bolševikas Mi- Į ir orlaiviais, apie jos geru- pastangomis ir jau spėjo jia- minomes visi iki auštant pui- padidėjo ir vedybų skaičius,
'Taip praneša leidimų biuįgaliojo A. Bimbą dar pra vietoj:
žara.
mą ir prakilnumą, ir kokia sidaryti gana gražią kanje- kiausioj nuotaikoj.
V isiems draugams, kaimy- ias
piimus šešis šių medžioje gegužės rašyti “Kris
Mrs. V. Petkus, 227 First st.
Kitas Lietuvos “griekas” 1 dabar Lietuvoje užviešpata- rą, nes jau devintus metus
luose” už jaunuolį į delega Ji užlaiko Saldainių ir kitokių esąs tas. kad iš Lietuvos su- vo laisvė, demokratija ir lai- advokatauja New Yorke ir nams ir giminėms, kurie tiek tų mėnesius vedybų buvo 15
(-) gryžę Amerikos lietuviai mė, tai išrodo, kad šita ar- atstovauja vieną laivų staty- daug brangaus triūso padėjo su- nuošimčių daugiau, negu
tus 54 kriaučių skyriuje? smulkmenų krautuvę.
pasakodavę ir rašydavę ne- mija atėjo ne bausti Lietuvą bos firmą, iš kurios gauna ru<>«ti mums tokį puiku pokv- pernaį
Arba ką rašė apie kriaučių
delegatus “Senas Ratelnin- MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para palankiai apie Rusijos ka-1 už jos prasižengimus, bet didelį atlyginimą. Advoka- U. šiuomi prašome priimt musų
---------šė Aujrust Bcbel, vertė V. K. R.
kas,” kuris piršo A. Bubnį Yra
apdovanoti
ją
didžiausioto
mokslą
jis
baigė
Coliimpadėkos
žodį.
Mes
neturime
paLiet.
Kul.
Darželio sąjunriuomenės
prastus
aprėdatai svarbiausia ir geriausia kny
ga
lietuvių
kailyje
tame
svarbiame
tuo supratimu, kad kliau klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2.00 lus ir blogą maitinimą. Bet mis malonėmis.
bijos universitete, kur savo kankamai žodžių pareikšti jums ga rengia pikniką lipios 21
čiai turės darbų? Na, o ką LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų tai dar ne viskas, ką mes
Mizara tvirtina, kad Sme- gabumais laimėjo ir $800 už
Puikias va‘*es-kuriose Į dieną vadinamoj poliemano
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma girdėdavom ir skaitydavom. tona norėjęs “parduoti Lie- dovaną.
jau kalbėti apie “Seną tulaitis.
Kolegiją
lankydapasakėt
tiek daug malonumo. farmoj.
Antra, peržiūrėta ir page
Kriaučių,” kuris plepėjo per rinta laida. Kaina ........................ 25c. Mizara atskleidė savo klau- tuvą Hitleriui.” Jam tai esą mas jis pasižymėjo kaip la-’
Tofilia ir Baltru* šimkoniai.
Jonas Jarus.

Ketvirtas Puslapis.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Lietuvis.
—Lietuvis, ir nori kad
—Alupka, sakai?
—Jessa!'
maskolius užponavotu ant
—O ką tai reiškia, tėve? Lietuvos? Ai ges nat, Mai
—Na, nejau gi tu nežinai. ke! Juodvarnis. Maike. raMaike. kas yra alupka! Tai zumo visai neturi, o ir tai i
yrą teks tu’šis. Maike. ant savo lizdą nepaškudija. Na,
kurio t asuiaudes sali gražia tai kaip gi Bimba, kuris rogromatą parašyt. Kitaip pa- kuojasi kytiiausis iš visų lie
tuviškų bulševikų. galėtu
saKitb'. tai via pensilis.
—Kitaip pasakius, tėve. uadarvt tokia svinstvą ant
Lietuvos, jeigu jis butų regtai yra paišelis.
__
i
Ii
lietuvis. Maike. ai tink ju
—Oi: a it. vaike, tegul jau

—Maike. ar turi alupką?

®irab?
į jeigu .lis taip stoja uz S.ali-

bus 'ir
apulka bus paišelis.
—O kam
tėve?

tau jo reikėjo, į no vierą

— Kad ir Stalinas nėra
įusas.
tėve.
—Maike, aš norėjau, kad
—Ne?
tu gerai ant to paišelio pa-

spiaudytum ir parašvtum j
Bimbai gromatą i Bruklyną.
—Ar galima paklausti.:
tėve, koks reikalas tave
traukia tenai?
—Nereikia
a

.
nei

,,
.
klausti,

—Ne, tėve.

—Tai kas jis?
—Jis yra gruzinas.
—J u šiui ?

—Taip. tėve.
—Ale Stalinas yra rusišpavar(|ė. Maike.

ais tau p«.«ix»pasakv' Maike. as pats
n .
■ o. r
siu. Paiašvk iam ir pasakv'kj .
Jls.ne,a lr Stal.mas’
• •
1
• te ve. Ti kloji jo pavarde yra
kad štai šas vyčių vaisko ge
Džiugašvili.
nerok s nori žinoti, kodėl jis
—Na. tai denkiu, Maike.
neiveda savo gazietoj ra
kad
tu man tą bulševikų
seiskos kalbos lekcijų?
—O kam tas reikalinga, bizni išvirozijai. Dabar eisiu
pas zakrastijoną ir jam vistėve?
—Tai. Maike. reikalinga; M pasakysiu. w
dėl ’u i ačiū labo. Dabar " ~
mtuiškiai bulševikai sveiki FAŠISTAI GRŪMOJA SU
na Staliną i’- jo vaiska. ką NAIKINSIĄ ANGLIJĄ.
užėmė musų Lietuvą, ale viItalijos fašistų spauda sa
sas .-avo razvaliuciias rašo
ko,
kad Vokietija ir Italija
lietuviškai. O Staliną- ir jo
tuoj
pasiūlysiančios Angiii atidi narmeicai lietuviškai
juk n-moka. Taigi musų ta- jai, kad ji pasiduotų, kaip
voriščiai negaus ir nagiados į
Francuzija. Jei
už sav » paklusnumą Mask- Anglija su tuo nesutiksianti,
vo p ųeežiu’
*
ta’ ji busianti visiškai sunai-

—Bet'iai ne tavo dalykas, i k,'P'?- Kitiems jau turįs fr

AMERIKOS LIETU
VIAI PROTESTUOJA
Mitingai ir telegramos
smerkia ruošiamą Lie
tuvos pardavimą.

Pereitą nedėldieni ir panedėlj Lietuvos bolševikai,
Maskvos komisarui Dekanosovui diriguojant, darė
“seimo rinkimus.” Visos
Lietuvos žmonių partijos
buvo uždarytos ir savo kan
didatų statyt Į tą “seimą”
negalėjo.
Liepos 20 dieną tas bolše
vikų “seimas” žada jau su
sirinkti ir parduoti Lietuvą
Rusijai.
Prieš šitą išdavystę paki
lo Amerikos lietuvių protes
tai. Pereitą sąvaitę South
Bostone Įvyko milžiniškas
masinis protesto mitingas.
Žmonių prisirinko tiek, kad
Į Lietuvių Salę nesutilpo.
Kalėbjo “Keleivio” redak
torius S. .Michelsonas,' inž.
B. F. Simokaitis ir buvęs
Lietuvos mokytojas Jonas
Krukonis.
Kalbėtojų
pagrindinė
mintis buvo maždaug tokia,
kad dabartinė Paleckio vy
riausybė. jeigu ji butų de
mokratiniu budu pačių žmo
nių pastatyta, gal ir nebūtų
bloga: bet faktas yra toks
kad ji buvo paskirta Lietu
vos žmonių nesiklausus, tai
gi diktatorišku budu, ir prie
to da paversta svetimos val
stybės Įrankiu. Kad žmonės
negalėtų Maskvos diktatū
rai pasipriešinti, Lietuvon
buvo Įvesta raudonoji armi
ja ir sutrempta Lietuvos ne
priklausomybė. kurį pačio.'
Maskvos buvo garantuota
Prieš šitą smurtą mes pro
testuojame !
Šitokiems kalbėtojų žo
džiams susirinkusieji reiškė
karščiausio pritarimo. Ant
galo buvo priimta proteste
rezoliucija prieš Sovietu
Rusiją dėl užsimojimo su
naikinti nepriklausomą Lie
tuvos respubliką.
Chicagos ir Brooklyno
lietuvių visuomenės atsto
vai taipgi sujudo ginti Lie
tuvos
nepriklausomybę.
Chicagiečiai pasiuntė i Kau
ną Justui Paleckiui šitokio
turinio telegramą:
“Naujienų, Draugo, Mar
gučio. Sandaros vardu pro
testuojame prieš nedemo
kratiškus seimo rinkimus
Kadangi yra uždarytos poli
tinės partijos, kurios stoja
už Lietuvos nepriklausomy
bę, tai rinkimuose Lietuvos
žmonės neturės galimumo
pareikšti savo valios. Prašo
me neleisti svetima įtaka su
darytam seimui pažeist Lie
tuvos nepriklausomybę.

“(Pasirašo)

Augustas, Si
mutis, Vanagaitis, Vaidyla.”

Kitą protesto telegramą
rupi- aliejavęs visą savo karo mai šiną Anglijos užpuolimui, nusiuntė Brooklyno lietuvių
niesi?
—Matai. Malke, aš
aš vajau-’ ^et. an^ai. ,nenori nei girdėt visų srovių laikraščių atsto
J
- i fašistu. vai. Ji skamba taip:
nas žmogus, tai noriu, kad aP-ie.. —
pasidaumą
viskas biru streit. pagal va-.'^ją. Kad ir Londonas
“Justinui Paleckiui
jauną di-cmlina. Jeigu ba- Pelenais pavirstų bet Ang i“Kaunas (Lithuania)
gaslovini žvdu Dievą, tai už-Ma ginklo nejudėsianti, iki
“Jei esate valdžia, sustab
sidėk raga ant kaktos ir pu fašizmas nebusiąs sutriuš- dykit tragikomediją. Lietu
telius kalbėk žydiškai. O kintas
va 1918 vasario 16 nutarė
jeigu r.oii būt viernas sluga
būti
nepriklausom i
am
Maskvos. tai rašyk jai savo 12 ŽMONIŲ SUŽEISTA
žiams. Basanavičius, knyg
BUŠO NELAIMĖJ.
tiligramv.s ruskai. <» ne junešiai,
savanoriai kovojo
zvk nruMi tautos šnektos.
Toledo, Ohio. — Netoli kad visi butume laisvi. Ame
tėve.

K< dėl

tu tuo

Bet gali l»ut. kad dau- nuo čia pereitą sąvaitę susiguma- komunistų rusiškai, kūlė busas su troku. kuris
nemoka, tėve.
I vežė gyvulius. Ant buso buTaigi vaiuk to. Maike vo sužeista 12 žmonių ir 2
as u’ noriu kad Bimba Įves-! buvo užmušti.
tu jiems lekcijas savo gazie-;
-----------------toj.

i ČILĖJ UŽDARYTOS NAMa:. r Jr . tėve. kad ir CIŲ ORGANIZACIJOS,

jis nemoka rusiškai.
Xs>. tai vistiek tu iam

a.-,-

C,les

Maike. i Į,ay?rt0J?.

g,.„nata

parašyk.

Paiasyk

ir paklausk

nuo

manęs koks ;s jo įuskis, po
sinits pypkių,
kai nemoka?

jeigu jis

rus

, m

u-*

rikiečiai ne svetimiems su
dėjo
milijonus.
Maskvos
skirtos valdžios nepripažinsim niekados.

“Lietuvos Nepriklausomy
bei Ginti Komiteto vardu:

“(pasirašo) Jurgėla, Kru
ze,

Laučka,

Paulauskas,

, 'aidžią, Stilsonas.”
raali? ,???

nacių ardomąją veiklą ir už
darė visas jų organizacijas.

NEW YORKO PARODA
JAU DUODA
UUUUA PELNO.
rLLNU,

New Yorko

parodos sin
sin-

ARGENTINA AREŠTUO
dikato pirmininkas Gibson
JA NACIUS.
Kr.d tu klysti. Tėve. Jis
praneša, kad šiais metais

niekur ’usu nesivadina.
Na

tai ka> jis
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

do per

Argentinoje suimti ir už paroda esanti pelningesnė,
daryti kalėjiman 25 nacių negu pernai. Iki šiol ji davu
sį jau $696.118 (telno.
agitatoriai,

PEKLA

1940 in.

KUR JI, KAM
"IR DEL KO?

PARAŠĖ A. M. METELIONIS.

Paragvajuje Įveda
ma Nauja Tvarka.
Rugpiučio 4 d. Paragva
jaus respublikoje bus paves
ta gyventojų referendumui
priimti naują konstituciją,
kurią paruošė prezidentas
gen. Estigarribia. iki šiol bu
vęs tikras tos šalies diktato
rius. Konstitucija Įveda Pa
ragvajuje naują visuomenės
santvarką, kurią preziden
tas vadina “organinė, reformistinė ir tautinė demokra
tija.” Ji numato valstybės
planuojamą ii- kontroliuoja
mą pramonę, darbininkų
apsaugą, viešųjų žemių be
žemiams išdalinimą ir nu
stato, kad privatiniai intere
sai negali būti statomi aukš
čiau valstybės interesų.
MIRĖ MILŽINAS, KU
RIAM NĖRA GRABO.

Manistee miestely. Michigano valstijoj, pereitą ne
dėldienį mirė Robert Wad!ow, 22 metų amžiaus milži
nas, kuriam vidutinio ūgio
žmonės siekė savo galvomis
tik iki juostos. Jis buvo 8
pėdų ir 10 colių aukščio ir
svėrė 490 svarų. Paprastam
kambary jis negalėdavo sta
čias atsistoti, nes lubos jam
būdavo peržemos. I auto
mobilį taipgi netilpdavo. Jis
buvo tikrai
nelaimingas
žmogus, nes negalėdavo rasa sau nei tinkamų drapanų,
nei kepurės, nei pirštinių
nei pančekų. nei kitų daik
tų. čeverykai jam buvo rei
kalingi 39-to saizo ir pora
kainuodavo $85, nes reikė
davo daryti specialius kur
palius. Medicinos autorite
tai laikė ji didžiausiu milži
nu pasauly? Jis mirė dėl
; kraujo užsikrėtimo nuo įdrėkstos kojos. Jam mint.
lOasirodė, kad nėra tokio di
delio grabo. Nežiūrint dide
lio savo ūgio, jis buvo neko
kios sveikatos. Jis daugiau
sia turėdavo bėdos su savo
kojomis. Kai iis sukrisdavo,
jį vos pakeldavo 8 vyrai.
Ligoninėse nebūdavo pa
kankamai ilgu ir stiprių lo
vų jam paguldyti, tai guldy
davo ant glindų.
ATVYKO RAŠYTOJAS
MATERLINKAS.

Pereitą sąvaitę Amerikor
atvyko kartu su kitais kare
pabėgėliais pagarsėjęs Bel
gijos poetas ir dramaturga1
Materlinkas. Jis jau 77 metų
amžiaus ir neturi prie savęs
nei skatiko. Briuselio/banke
jis turėjęs pinigų, o Nicejoj
nuosavus namus. Viską už
ėmė vokiečiai. Kadangi jis
vra vokiečių priešas, tai tu
rėjo nuo ju bėgti ir negali
savo turto jieškoti. Jis smer
kia Belgijos karalių, kuri:
su 400.000 kareivių armiia
pasidavė vokiečiams, palik
damas slastuose franeuzus
kurie buvo atėję padėti Bel
gijai gintis. Belgijos kara
lius pasielgė kaip tikras iš
davikas, sako Materlinkas.

(Tąsa)

• Dėl to Visagalis Dievas ant Adomo įr Jievos labai supyko ir išvijo juodu iš rojaus.
čia reikia pasakyti, kad yra didelis skir
Jis
nubaudė netik juos, bet ir visą žmoniją
tumas tarpe religijų žadamo užgrabinio at
t pasmerkė peklon. Pasak biblijos, tai nuo to
lyginimo ir bausmės. Yra sakoma, z kad
laiko, kai Adomas ir Jieva suvalgė Dievo
krikščioniškame danguje išrinktieji visą
laiką giedosią, ant švilpimų švilpausią, bu uždraustą obuolį, iki Kristaus nukryžiavojimo, tai yra per 4.035 metus, nei viena sie
sią labai patenkinti ir dėkosią Dievui. Gi
islamų (mahometų) danguje išrinktieji ga la neįėjo į dangų, bet visos be jokio išėmi
mo keliavo pas velnius į peklą. Negana to,
lėsią sau pasirinkti, kiek tik norės, jaunų
net ir taip vadinamas Dievo sūnūs savo
gražių panelių, kurios juos linksmins per
kraują paaukavęs žmonijos atpirkimui nuo
nepabaigtus amžius. (Skaitytojau, kuris tau
peklos, mažai ką atpirko.
dangus geriau patiktų?)

Užgrabinių bausmių arba peklų ilgi yra
įvairių. Pavyzdžiui, budistų religijos Mahayanas turi 8 karatas peklas ir 8 šaltas pek
las. Kiekviena jų turi po 16 mažesnių pek
lų. Iš viso šita religijos sekta turi net 272
peklas. Už kiekvieną kitokios rūšies nuo
dėmę čia yra atskira pekla ir kiekvienoj
pekloj nusidėjėliai kitaip kankinami. Tai.
žinoma, labai netobula pekla. Kiek čia lai
ko sueikvojama?... Musų krikščioniškoji
pekla jau kur kas modemiškesnė, daugiau
“up to date.” Čia visas kankinimo aparatas
randasi po vienu stogu. Sielas kankinimui
čia atneša velniai nešikai. Ir darbas čia at
liekamas ekonomiškai, greitai, nelyginant,
kaip Fordo dirbtuvėj.
Budistų pekloj sielos amžinai nedega; po
576,000,000 metų jos paleidžiamos.
Peisų Zarastros garbintojai ugnį skaito
šventa: todėl jų religijos pekloj yra pašėlu
siai šalta ir dusios turi kęsti velnišką šaltį.
Reikia pasakyti, kad ir krikščionys tokią
peklą yra turėję. Ji buvo pritaikyta šiaurė
je gyvenantiems eskimosams. Mat, kai
krikščionių milijonieriai nuvyko į tolimą
šiaurę skelbti savo krikščionybę ir pasakė
eskimosams, kad pragare esą baisiai karšta,
tai eskimosai pareiškė norą eit į pragarą ir
pasišildyti, nes šalčiai jiems jau perdaug
įgrisę.
Misijonieriai pamatė, kad su tokia pekla
jie čia biznio nepadarys, todėl pradėjo aiš
kinti kitaip. Jie pradėjo skelbti eskimo
sams. kad pekloj esą baisiai šalta. Tokiu
budu atsirado ir krikščioniškoji “šaltvietė.”
Bet ne vien tik šiaurės eskimosai nebijo
krikščioniškos peklos. Ji nebaisi ir Afrikos
gyventojams. Katalikų laikrašty, “Afrikos
Aidas, kunigas K. Bamešis aptašo savo pa
sikalbėjimą su vienu Afrikos genties virši
ninku apie krikščionišką peklą sekančiai:
“Aš maniau, kad grasinimas pragaru
jiems padarys įspūdžio. Bet štai klausykite’
Vienas šitos giminės pareikalavo iš manęs
smulkaus paaiškinimo. Aš pradėjau nuo to.
kad pragaras—tai amžina negęstanti ugnis.
“‘Oho!’—tarė jis linksmai,—‘šitokia vie
ta man labai patinka. Ten nėra reikalo pirk
ti degtukus, jieškoti malkų, drebėti nuo
šalčio!”

“Norėdamas jam sukelti mintį apie pra
garą. aš parodžiau paveikslą, kuriame buvo
nupiešti juodi velniai su didelėmis šakėmis;
jie kankino minią pasmerktų baltųjų žmo
nių. Giminės viršininkas labai įdomiai ap
žiurėjo paveikslą ir grąžino jį man su tokia
pastaba:
“ ‘Aš matau, kad jūsų Dievas yra teisin
gas. čia žemėje baltieji valdo juoduosius ir
visaip juos skriaudžia, bei išnaudoja, bet už
tai pragare ir juodieji galės atsilyginti savo
baltiesiems skriaudėjams ’ ”

šventrašty skaitome, kad “daug yra pa
skirtų į dangų, bet mažai išrinktų.” Tai reiš
kia, kad mažai kas iš krikščionių papuola į
dangų; didžiumą velnias nujoja į peklą.
Evangelija sako, kad kelias į peklą yra
platus, lygus, tiesus ir daug kas juomi ke
liauja : o kelias į dangų yra siauras, kalnuo
tas. erškėčiuotas ir mažai kas jį suranda. Gi
šventa Teresė sako, kad krikščionių sie.omis pekloj stačiai snigte sninga.
Ir visos žmonijos sielos šiandien keliauja
į peklą vien dėl to, kad 5,700 metų atgal
Dievo deleguotas velnias sugundė Adomą
nuskinti vieną obuolį. “Dievo žodis.” Bibli
ja, liepia žmonėms mylėti net savo priešus,
už juos melstis ir gerai jiems daryti. Bet
pats Dievas už vieną obuolį, nuskintą 5,700
metų atgal, dar ir šiandien pyksta ir visą
žmoniją siunčia į peklą. Na, kur čia sensas?
Adomas ir Jieva apie 6.000 metų atgal vo
gė obuolius iš Dievo privatiško sodo. o mes
dabar už tą vagystę turime “čyrškėti” arba
“stipti” pekloj! Kur čia tas Dievo teisin
gumas?
Yra daug žmonių, kurie tiki kunigų pasa
kojimams, kad katalikų tikybą su visomis
peklos baisenybėmis įsteigęs pats Kristus
apie 1,900 metų atgal. Šitame pasakyme
nėra teisybės nei per nago juodymą. Kas
vra plačiau susipažinęs su religijų istorija,
as žino, kad katalikų tikyboje nėra nieko
o iginališko. nieko švento. Mums peršami
dangus, pekla, čyščius, angelai, velniai, asabų trejybė ir net pats Dievas yra niekas
daugiau, kaip liekanos, pasisavintos iš kitų,
piima krikščionybės buvusių religijų, kaip
tai: persų, egiptėnų, babiloniečių, graikų
ii* kitų.
Kas sako, kad Biblija yra paties “Dievo
žodis” ir Kristaus mokslas, tas tikrai nežino
ką kalba. Biblija yra niekas daugiau, kaip
senovės žydų pasakų (ir da nešvarių pasa
kų) rinkinys.
Peklos bijojime ir bendrame religijos
klausime žmogus yra žiopliausias dvikojis
gyvūnas ant žemės. Jis nuo pat kūdikystės
įbaugintas ir bijosi iki grabo lentos. Jis tan
kiai kenčia badą, būna be tinkamo aprėdalo. be pastogės, gyvena didžiausiam skurde,
ubagauja, bet kaip tik gauna ką nors. tuo
jau atiduoda kunigijai, kad ji už tas aukas
išgelbėtų iį nuo “peklos.”
Protingiau žiūrint į dalyką, piima reikė
tų pasiteirauti, sužinoti, ar tokia pekla iš
tikrujų yra? Jeigu yra. tai kur ji randasi,
danguje ar ant žemės? O gal, tai tik prasi
manymas, senos pasakos, gal tokios baisios
peklos visai nėra? Visą gyvenimą drebėti,
bijoti, kentėti be jokio pagrindo, vien tik
dėl to. kad kitas tokis pat žmogus, tik su at
bula apykakle, sako, jog pekla yra, tam pa
sakymui aklai tikėti ir už tą bauginimą jam
dar algą mokėti, *tai jau daugiau negu
žiopla.
Kunigas, kuris į klausimą: “kur yra pek
la?” atsako: “nežinau,” pasako tikrą teisy
bę. Tačiau jis ima pinigus ir kitokius turtus
iš įbaugintų lengvatikių ir žada išgelbėti
juos iš tos nežinomos peklos. Tai yra švent
vagiška apgavystė, daugiau niekas.
Biiojimo klausimą mažas paukštukas,
žvirblis, išriša greitai ir protingai, o didelis
ir “gudrus” žmogus nežino per visą savo
gyvenimą ko jis bijo. Štai pora baimės pa
vyzdžių. Kada ūkininkas pasėja kanapių
pasėlį, jis tuojaus pastato dirvoj baidyklę
—žmogaus pavidalą su išskėstomis ranko
mis ir Initagu, kad saugotų kanapes nuo
žvirblių. Žvirbliai, nors mažyčiai paukštu
kai. bet tuojaus įsidrąsina, prisiartina ir
persitikrina, kad to “pono” su botagu nėra
ko biioti, ir pradeda lesti kanapes. Arba
paimkime kiškį, kuris yra toks bailys, kad
iš baimės ir miegodamas akių neužmerkia.
Ūkininko pastatyta kopūstų darže baidyk
lė, kad nubaidytu tą bailį zuikį nuo kopūs
tu, veikia tik kelias dienas. J sąvaitę laiko
kiškis Įsitikina, kad jos nėra reikalo bijoti.
Žvirblis ir kiškis mato baidykles savo aki
mis. tačiau nuveikia jas.
Visai kitaip yra su žmogum. Jis velnio ir#
peklos visai nemato ir negali įrodyti, kad
tokie dalykai yra, tačiau bijosi jų. Jis mėgi
na net išsipirkti iš jų, mokėdamas aukštas
kainas kunigams, pryčeiiams, rabinams ir
kitokiems meklerianis. Jis mano. kad tie

Iš šito kunigo Bamešiaus aprašymo aiš
kiai matome, kad Afrikos juodieji “lauki
niai” tikybų klausimu yra daug gudresni už
balsuosius “civilizuotus” krikščionis. Kuo
met baltieji krikščionys dėl žodžio “praga
ras” iš kailio neriasi, tai juodieji afrikiečiai
iš kunigų reikalauja tą žodį smulkmeniškai
išaiškinti, ir tuomet pasidaro logišką iš
vadą.
»
Ne krikščioniškieji misionieriai turėtų
mokinti afrikiečius tikybos, bet afrikiečiai
krikščionis.
Muzulmanų pekloj yra ugnis, bet ji ne
muzulmanams. o krikščionims, žydams ir
kitiems, kurie nepripažįsta dievo Allacho.
FRANCUZAI REIKALAU
Braminų ir indusų (indų-iranėnų) pekla
JA ATLYGINIMO U£
nėra tokia baisi, nes iš jos galima pasiliuoLAIVYNĄ.
suoti. jeigu kas to pageidauja. Iš visų žiau
Francuzijos valdžia pra riausia ir sykiu kvailiausia pekla yra krikš
nešė Anglijos valdžiai, kad čionių, nes ji esanti amžina.
piima. negu galės būt atsta j • šventraštis nesako, kada Dievas peklą
tyti tarp jiedviejų diploma i sutvėrė. Biblija sako. kada Liuciperis ir ki
tiniai santikiai. Anglija turi ti angelai pasi priešinę Dievui ir paskelbę
pasižadėti atlyginti Francu danguje “sit-down” streiką, todėl Dievas
zijai už visus nuskandintus, juos visus nugrudęs į peklą. Taigi išrodo,
sugadintus ar suimtus Fran kad šita įstaiga jau tuomet buvo įsteigta.
cuzijos karo laivus.
šiandien kunigai sako. kad žmones prie
blogo gundo velniai. Bet kasgi angelus dan
ATVYKSTA BUVUSI
guje sugundė prieš Dievą, kuomet dar vel
AUSTRŲ KARALIENĖ.
nių nebuvo?
1
Liuciperis ir jo angelai pekloj buvo tik
New Yorke gauta žinių,
kad neužilgo tenai atvip į iki to laiko, kol Dievas sutvėrė Adomą ir
sianti buvusio Austrijos im Jievą. Tada Dievas atsiuntė vieną is savo “religiški biznieriai” tikrai jį gali išgelbėti
peratoriaus našlė Zita su velnių, kuriam suteikė žmogaus kalbą ir lei- nuo pasakiškos peklos pavojaus.
(Bus daugiau)
, a
j do išvesti iš doros kelio Adomą ii Jieią.
šeimyna.

I

t

k

No. 29. — Liepoa 17 «U 1940 m.

Penktu Puslapio
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(DIDELĖ SAUSRA; ŽEMĖ
j SKJLA DIDELIAIS PLY
ŠIAIS.

Nešė Mirtį Kitiems, Dabar Pats Po Vandeniu.

- Sausros ir kaitros visoje
• Lietuvoje nuo ankstyvo pai
vasario tebesitęsia. Per JoKada ir Kas Išgalvojo Tanką/
I nines vienur kitur smarkiau
; palijo, kitur tik perkūnija
Pirmieji “karo vežimai“ pa -Churchilį pasakė Anglijos
; pasitrankė, po to vėl. kaip ir
1 kariuomenės vadui:
sirodė per Didįjį Karą.
i prieš tai tęsiasi stačiai tro—
Nelaimei,
sa-'
i pikiniai kaiščiai. Žemė pla
Dabar vykstančiame kare
~n
ceia“n7’ aš teisybę sa
nkai vaidina
tankais reikėjo pa-,
čiais plyšiais supleišėjusi.
tankai
vaidina sn^ndžiasprendžia- k*U.Su
.
M&ŽneLki- "Tai buvo paskolinės I»«d
Kai kur šuliniai taip išdžiu
vo. kad galima juose bulves
pilti. Vasarojus tik sudvgęs
mis tankų kolonomis vokie- ,
1940 metai, pan
pradėjo gelsti. Ištisi pievų
čiai pralaužė francuzų Ma- ,kal t al° lau Nikius stebuk-j
i plotai saulės spindulių išde
zmo linijos sustiprinimus
ginti, parudę. Šieno buvo
prie Belgijos sienos ir pasie- .
n
tik drėgnose vietose: dobi
ke jau žinomus laimėjimus. Amerikos Globa bulai rytą nuplauti, pavaka
riais jau vežami namo. Jie
r°P°s Unijoms. S
sausi, kaip parakas, todėl
ne tik lapeliai birsta. bet ir
Esančiai*1' kurie^ti’
EuroPos 'alstybės tu" ne’
stėbeliai
traškėdami lūžta.
niai tankus’išgalvojo. Ta- E}?° Dane
Daržai tarpsta tik ten, kur
jie ypatingai lupestingai
čiau, paleisdami į darbą
oiandiiai FiancuzimS?'j “i kuoras
laistomi. Rugiai daugumoje
atrodo
neblogi, tik daga,
patys anglai jais menkai teį.,
- Vnkietiia
rodos,
bus
negausi. Bulvės
ro'spedi'lfat^'^kė6 kldto- tai kil0 klausimas. kas turi
visur gražiai sudygusios, bet
Į be lietaus netarpsta. Sodai
pagązdinti tik karves ir avis.
pf’ ht
atrodo lyg po gaisro: žymi
Karinė komkiia kuriai bu- 01andlJ°s salos
Pacifiko
•
dalis geresniųjų atmainų
vo pavestata 5^ nuo- 'andenyne turėtų atitekti
per
žiemos speigus iššalusi,
mono anie tlnkLs Xi"akė jaL Washingtonas tara pasičia matosi pusiau paskendęs vokiečių bombanešis, kurį numušė anglų priešlėktuvinė artilerija. Anglai sako. kad nuo
į retas medis viena kita žalia
Ubo!
S X dfit priešino. Roosevelto admito
laiko,
kai
vokiečiai
pradėjo
bombarduoti
Angliją
iš
oro,
jau
nemažiau
kaip
150
šitokių
užpuolikų
bu\o
sunaikinta.
i šakele byloja, kad jis dar
labai atsargiai, bet vis dėlto
t •• IK1Qillu kad vko«
rado, kad tam tikromis sąly- ™p^iio7į
:
tebėra gyvas, tačiau didžioji
gomis .jie gali būti nenau em°PleciU Posesijos Amen- Vokietijos Naciai Stenaiasi Patraukti v* šaudymą žmonių airiai nenusileidžia jų dauguma kėpšo tamsio
kos pakraščiuose turėtų būt
o*
GEGUŽINĖJ 1 METAI j
ANGLIJAI.
’ mis belapėmis šakomis. Sedingi. Tiesa, vienas mzime^'•paimtos Amerikos respubli-i
Savo
Pusėn
Pietų
Ameriką.
KALĖJIMO.
Airijos fanatikai nepri. i nieji žmonės tvirtina, kad
nus, komisijos narys,
*
' kų globon. Šituo klausimu
-----------------.
uuMuiMi uvpii vlsuomeį
po nepaprastai
kė. kad tankai visai nesude- i«
, OA a Hava...
,
Jungtinės
Valstijos
pas-įjon
išdirbtą
savo
planą
neMariampolės
apskrityje,
eme
Anglijos
siūlomos
ap-;
ž
j
emu
būdavusios kar
i mami su to laiko karo tech1
noje susirinks Amerikos res- kurinėmis dienomis labai i tik vieningai Amerikos res- Ąžuolų Budos miške jauni- ?auS'os jų salai. Jie busią štos vasaros.
nikos pažanga.
publikų konferencija. Bra- susirūpino Vokietijos naciu publikų apsigynimo sąjun- mas buvo surengęs geguži- “neitralys, ’ Tačiau anglai
Įdomu, kad prieš tankų zilija jau pareiškė savo nusi- varoma propaganda tarp gai, bet ir eksportui kontro- nę, kurioje buvo per daug man0- kad tas “neitralu-|
neatidėliojamą pavartoji- statymą, kad tų kolonijų ne- pietų Amerikos respublikų, liuoti planą. Vienu žodžiu, svaigalų. Publikoj atsirado mas” reiškia atdarus vaitus,
mą pasisakė ir dabartinis galis globoti niekas kitas, Ypač smarkia propaganda Washingtono
delegacija daug girtu žmonių, kurie ne vokiečiams.
Pajieškau pusbrolio Antano CVIR
KOS, paeina iš Lietuvos Kauno aps.
Anglijos ministeris pirmi- kaip tik Amerikos respubh- Hitlerio agentai
pradėjo Pan-Amerikos konferenci- tik triukšmavo, bet ir jieš------ -------vaisė.. Papiškių kaimo;
ninkas Churchilį tuomet kos. Jungtinių Valstijų glo- skleisti tarp Centralinės A- joj stengsis įtikinti lotiniš- kojo priekabių pradėti muš- BIDDLE PASKIRTAS ! Veliuonos
girdėjau gyvena Petroite ar priemie
LONDONĄ.
sty. Kas žinote apie tokia ypatą ma
buvęs laivyno ministeris. Jis bon turi būt atiduotos tos merikos valstybių, kad jos kuju respublikų atstovus, tvnes. Jonas Valaitis, kuris
lonėkite pranešti, arba jis pats lai at
iš karto susidomėjo nauju salos, kurios turi svarbos Pa- neklausytų
VVashingtono kad\jų nepriklausomybę ir iš anksčiau pvkosi su Kaziu
i1
Buvęs Lenkijoj Jungtinių sišaukia. Iš kalno tariu ačiū.
išradimu, jį atsidėjęs ištyli-, narnos Kanalo apsaugai, pa- diplomatų, kurių tikslas yra gerbūvį geriausia gali ga- Kunigoniu. girtas prisvyla- Valstijų ambasadorius Bid- Zosė Masaitukė, po vyru Kibartietie.
Mrs. Zose Kibart
nėjo ir rado, kad tankai tik- sakė Brazilijos užsienio rei- sujungti 21 Amerikos res- rantuoti tiktai vieninga są- vo nrie to vyro ir pastarąjį dle tapo paskirtas ikondo 11670 Wark
avė.,
Ibtroit, Mieli.
rai gali suvaidinti svarbią kalų ministeris Aranha. V e- publiką į vieningą apsigyni- junga, kurion turi įneiti vi- griebė už krutinės. K. Kuni- na Paskutiniaislaikais
jis
APSIVEDIMAI.
rolę, tačiau sužinojęs, kad nezuelos pnežiuron turėtų mo frontą. (Šituo tikslu lie- sos šio žemės puskamuolįo gonis ištruko iš J. Valaičio gyveno Paryžiuje.
karo ministerija po ilgo svy- būt atiduotos kolonijos jospOs 20 d. vra šaukiama Pan- šalvs.
ranku ir spruko miškan. J.
"> Pąjieškau apsivedimui rimtos tm-rIrmos, kun mylėtų dorų ir rimta šei - ;
Ruimas ant Rendos
ravimo nutarė tankus pasių- pakraščiuose. Brazilija ga- Amerikos konferencija Ha*
—--------i Valaitis, matydamas, kad lį
j i mįyięnj gjyenihią: aš esu vaikinas 35J;
\ ienai - ypatausti į frontą, tuojau nuvyko lėtų. kontroliuoti Guianos vanoję.)
AMERIKA TURI APY-lvėl sąskaitos liks nesuves' Wetų, neblogai atrodau, turiu gerą i
pas ministerį pirmininką salas, ir tt. Vienu žodžiu/ Hitlerio agentai aiškina, VARTOJ $7,847,195,507. ! tos, išsitraukė iš kišenės pis- 19224 Justine avė., DETROIT, Mich. darbą. Su pirmu laišku prisiųskit sa, vo paveiksląT. S.
Asąuithą ir karštai užpro- Amerikos salas norima taip kad iš tokio fronto Pietų Atoletą ir paleido į bėgantį
. Reikalinga Moteris
I 1216 St. Catherine st., East,
Wash
ingtono
pranešimu.
Montreal. Canaiia
testavo.
sutvarkyti, kad nei Japoni- merikos valstybėms netik
diona kelis šuvius, kurie kliudė ne l’ž pagelhininitf prie Kradtuvės.
šių
metų
liepos
1
Darbas
lengvas
fr
rimtai
moteriai
Kodėl? Jis bijojo, kad ja, nei kitos fašistiškai-mili- nebūtų jokios naudos, bet
** K. Kunigoniui, bet Albinai ant visados, patyrimas nereikalingas, Pajieškau merginos arba našh apiki 4S metų senumo, l‘ajeigu tankų į kovą bus pa- taristiškos valstybės negalė- galėtų būti daug nuostolių, Jungtinėse Valstijose pini Januškevičiūtei į ranką ir bet neturi būt jaunesnė lįO metų, ir sivedimui,
geidaujama su pirmu laišku ir pa
gų
apyvartoje
buvo
$7.847,nesunkesnė
175
svarų.
Darbas
4
vai.
leista nedaug ir toli gražu tų čia savo nosies įkišti
nes jos tuomet neturėtų kur 195.507, kas reiškia po Andriui Vaičiujevičiui į pir į diena gyvent ant vietos. Esu neve veikslą prisiųst. Pareikalavus pa
bus sugrąžintas.
i‘. >
padėti savo gaminių. Vokie $59.39 kiekvienai galvai. štus. J. Valaitis buvo par dęs. bizny 15 metų vienoj vietoj. veikslas
netobulų,
iu veikimas!
. tai jų
C. B. Aliunas. Gen. Delivery,
Rimtai moteriškei gal būt gera atei
tija. Italija ir Japonija, ku Tai esą po $5.66 kiekvienam i mestas žemėn, nuginkluo- tis. 20O mylių nuo Chicagos galiu at
gali pasirodyti nieko never- Rotšildas Atbėgo
Highland Park, Mieli.
važiuot.
Rašykit;
Al.
Butkus
(3)
rioms
tų
gaminių
daugiau

tas. Be to, vokiečiai, sučiu-'
asmeniui daugiau, negu me- ’?s-.i?.sVla!kiu- 3554 So. Halsted st., Chicago, III. Pajieškau apsivedimui merginos
Amerikon.
sia reikia, nenorėsiančios tai atgal buvo. > »
šių jį vyrų. A. v aiciulevicius
arba našlės 1h- vaikų, gražios išvaiz
pę nors vieną tanką, tuojau
lengvo svorio tarp 125—135
tuomet nieko iš jų pirkti, o
__________
patys pradės masiškai ga-j
buvo sužeistas lengviau, bet PARDUODU LIETUVIŠ dos,
amžiaus tarp -lo ir 45 metų. Turi mo
kėt rašyt ir skaityti, laisvų pažiūrų
minti tuos “kovos vežimus,” į Francuzijos aukso karalius Jungtinėms Valstijoms jos POPIEŽIUS PRAŠO NE A. Januševičiutei
kulka
KUS BALANDŽIUS.
ir nuolaidaus budo. Su pirmu laišku
atsivežė
$1,000,009
vertės
irgi
negalėtų
nieko
parduoir anglų išradimas netrukus
FRANCUZIJAI. kliudė lankos riešą, palies-Juodgalviai, rud prašau prisiųsti savo paveikslą, j
deimantų.
ti, nes Jungtinės Valstijos ir
galviai, gelton- rimtą laišką atsakysiu. Aš esu naš
galįs atsisukti prieš juos pa
dama kaulą, ir nors ranka
galviai ir balt lys, pusamžis, aukšto ūgio. gerai at
Popiežius kreipėsi į Vo- sugijo, bet šūvio pasekmes
čius. Todėl Churchilį siūlė! Pereitą sąvaitę Amerikos savu produktu neturi kur
galviai. Prisiun rodau. Adresas;
Stanton
i'I
čiu i visas dalis 1566 Sterling place, Brooklyn. X. \ .
palūkėti ir paleisti juos į į orlaiviu Nevv Yorkan atskri dėth Taigi Pietų Amerikos kietijos ir Italijos fašistų ly- mergina dar ilgai jaus. Ge
Suvienytų Vals
kovą tuomet, kai jų bus pa do su žmona baronas Ed- respublikoms reikia, esą. derius prašydamas nekersy- gužės 28 d. apygardos teis
tijų ir į Kanadą.
Parsiduoda Farma.
gaminta ne mažiau kaip; uanj de Rothschild. di- jieškoti glaudžių santikių ti sumuštai Francuzijai, bet mas Joną Valaitį už šitą nuGEO.
50
akrų,
palei Htnlson Rivci.
BENDORAITIS 6.5 mylios į vieta
Netvarką, naujas i ruimų
tūkstantis. Churchilį tvirtai, džiausis Francuzijos banki- ne su jungtinėmis Valstijo- padaryti teisingą taiką, pa ikaltimą nubaudė 1 metais
520 Wi1son St., vasarnamis, maudynė, elektriką, te
tlkejo, kad paleidus į kovU;njnj.ag jįedU atsivežė savo mis, bet su tokiomis valsty lemtą žmoniškumu ir pasi- SUnkiujų darbų kalėjimo.
A'aterbury, Conn. lefnnas, kitas 2 ruimų vasarnamis 1
vištininkai. barnė, 2” akru apsodinta
linijas tūkstantį g®??1. ve?*i šeimynos deimantų ir kito bėmis. kaip Vokietija, Itali- gailėjimu.
vaisiais; 4000 vinuogių. lomi serben
J ieškau Darbo
kiančių, kulkosvaidžiais ir i įlu' branmnenu kuriu vertė'Ja ir JaP°niJatų. 500 picheu, 2 akrai aviečių, 100
Esu karpenteris, ...
vn,u ir
.. eimen- ,Į
moku
patrankėlėmis
ginkluotų!
YoS mukinėi
šitai kla^ngai naciu pro- JURBARKAS IŠDEGĖ.
WORCESTER, MASS.
obuolių. 7000 tomeičių. Viskas pirmos
tuot,
dirbu
miestuose
ir
ant
farmų.
i
rūšies. Kaina $5.000. Rašykit lietu
*
’•
" lolko
multlnes
vaRJ1- pagandai atremti Washing“Elta” praneša iš Kauno, Reikalaujanti klauskit: V. J. <9t i
tankų,,
galima
greitai•-----nuga-INe
ninkaj
nustatė
si,090.000.
viškai.
Savininkas. I.. Ruldan.
Iii
253 Broadway, So. Boston, Mass. j
tono valdininkai nutarė nu kad liepos 7 dieną ugnis nu ------------------------------P. O. Box 16-5
Marlboro. X. V.
lėti priešą.
-------------------,
Tik'iena perlų virtinė ku-sivežti H..vanos konferenci
šlavusi Jurbarko miestelį.
—Tankai visais metais j ją Rotšildienė dėvi ant sa
Reikalingas Vyras
PANAIKINKIT
Supleškėję 200 namų.
gali sutrampinti karą, kal- vo kaklo, įkainuota
Kuris turi patyrimo prie visokių |
PLEISKANAS ir
| farmos darbų, turi mokėt karves ! i Smagiausias pasižmnnėjimas
bėjo jis. — Tankai greitai $100 000
EII-ĖS IR STRAIPSNIAI.
j melžti, nuo 35 iki 5<» metų. Mokestis . {
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, . tinkama. Daugiau paaiškinsiu laišku,
nulems kovas musų naudai.
Rotšildas yra skaitomas
Sustiprinkit
GERI M SI IšSIGĖRIM AI
daugybė straipsnių, juokų, ir tt- Pui- ; Atsišaukit greitai.
P. Kalėda.
!Į
IR
VALGIAI.
_taoi?ej Londone n turtingiausis piniguočius ne
R. 3,
Willianiston, Mich.
kiai iliustruota. 95 nusl.
25c. 1
PLAUKUS
taip tikėja, kad karas netruFrancuzijoj, liet ir visoj MYTAI APIE KRISTŲ
I Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai
ir
visokių
išdirbysčių
ALUS.
Vartokite
AIcxander’s Castile Olive
apie Kristų
kus pasi »aigs.
Europoj. Francuzijos sočia- Knygoje ,rrasite
as’te legendas
le^n<,as ap
Oil
Shampoo
ir Stiprinantį Toniką.
l aingi gaunama? ir "KELEIVIS” Prisiųskite 25 centus,
MODERNIŠKA IR GRAŽIAI ĮRENGTA
o mes prisiusi
Ir vis dėlto tankus palei- . listaį ^ažnai jj vadindavo
sĮi; ir kaip
pavieniais numeriais.
me 2 Sampalu.
TIKIME J KRISTŲ, todėl turime
do. Į frontą ju atvežė visai; ^tikruoju Francuzijos kava
90 MILLBURY STREET
kain mytai apie Kristų susida
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
ALEXANDER’S CO.
mažai T
dauSlau kalP lium.” nes būdamas Francu žinoti
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
VVORCESTER, MASS.
412 W. BROADU \Y.
=
WORCESTERYJE
SBBSSB
penkiasdešimts.
zijos banko regentu jis turė lino nuo pagonų pasaką apie Kristų,
SO.
BOSTON. M 5 SS.
i . .
. ... ,
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
J® neapsaKOmai (iluelę ga- krikščionys adina pagonis bedieVisi jie buvo nejudrus.
.
,
.,
Seniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie
_
i•
. «a a a*.gy. 1« . e.
_
keverziski. Ir vis dėlto prie- bą
no kada Kristus gimė, mirė ir kada
Suffield ir Vernon gatvių kampo, dabar jau įreng
šo eilėse jie padarė įspūdį.
’Bs atbėgo dabar Ameri- jisai buvo nukryžiavotas
ta puiki ir modemiška laidotuvių Koplyčia, kuri
MYTAI APIE KRISTI,1 knyga tu
Vokiečiai ’ iš karto susigi ie- k<>n “svečio” pasu.
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
bus žinoma, vardu
tai. Galima gauti “Keleivio” afise arbė. kad to naujo ginklo atei--------------tis yra didelė. Pakliuvę į vo- FRANCUZŲ*ŽEMĖS DA •’a pas
CARROLL FUNERAL ROME
T. J. KUČINSKAS,
kiečių rankas tankai buvo
BAR JAU “PRIEŠO
Jei norite žinoti apie karų k
poaaalio
72 VERNON STREET
WORCESTER. MASS.
3312 So. Halsted St,
išardyti, ištyrinėti ir pasiųsti
TERITORIJA.’’
skaitykite
"NanfieMa."
įvykioa, lai
Petras Karalius, Savininkas.
į Eseno fabrikus, kuriems
Anglijos prekybos deparTelefonas 4-6757.
Notary Public.
"Naujienos” yra pirmas ir didtiaaaias lietuvių
buvo pavesta tuojau gaminti vokiškus, techniškai pato- j tamentas. paskelbė, kad
dienraitis Amerikoj*.
4
Pašaukimai priimami iš visur ir bile laiku.
! Francuzija ir jos kolonijos,
bulintus tankus.
Uiairaiykite "Naujienos” Kasdien. Naujienų
Po trijų mėnesių, 1016 ra. kaip Korsika Alžyru Fran- « KELEIVIO” KA H4K3ttŲXA8taaQQfl
prenumerata
metanas Amerikoje (iiimant Chrigruodžio mėnesio kautynėse, cuzl.l°^.
(‘k° 11 Tunisųa
eagų),
95J0.
C3riea<uje lr
VIRĖJA
tarp Valansjeno ir Dul pasi- ’]u?- -S1°, ..4bk?^°Zn<)S ^alp LENDORIUS
<<
-- - ZVIaU ar
am
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
MOMy
rodė pirmosios vokiečių tan-1 I”ieso tcl lpn 1*a*
Kurie jį užsisakė visiems
v
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
kų kolonos. Vokiečių tankai
išsiuntinėtas. O kas da ne
$21,000,000 INDIJOS
šis.
kiek kuri iŠ valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
tt
už savo anglišką tėvą buvo
užsisakė, gali prisiųsti užsa
taisyti
maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
GINKLAMS.
daug geresni, judresni, grei
kymą dabar. Kaina “Kelei
Imlansuotą vitaminų kokybę.
tesni. Tiesa, tuo metu ir są
Indijoj paskirta $21,000.- vio” skaitytojams — 25c.
Knygą sutaisė K. Petrikicnė, išleido A. L. D. L. D.
,■ 1739 South Halsted Street
jungininkų tankai buvo jau 000 ginklu fabrikui, kur bus Prašome adresuoti taip:
Moterų
Skvrius.
Kaina
|l.<>0.
CHICAGO, HUN0I5
žymiai patobulinti.
gaminama vėliausios kon “Keleivis,” 253 Broaduay,:
SsuipcUsiiMul
Reikalaukite:
"KELEIVIS”,
i
!
Sužinojęs, kad fronte pa strukcijos kanuolės ii amu- So. Boston. Mass.
253 W. RR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
sirodė
vokiečių
tankai, nicija.
f
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CHESTNEY’S
CANTEEN

Ar Buvo Kristus?

Karas Europoje

NAUJIENOS"

f
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

•eHas Puslapis.

TVIūtebims Pasiskaityt
ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHFISONIENĖ.

Gyuymas nuo samės smū
VIENU MOTERŲ MIES
gio via šitoks: ligonis pa
TAS.
Kanadoje yra Brighton guldamas vėsioj vietoj pavardu miestelis, kur gy vena uksnėj. tik ne ant plikos že
mės. Jeigu nėra suolo ar sta
vienos tik motervs.
lo. tai patiesiama ant žemės
A pie 20 metu
laikraščiu ar drapanų, ir ant
miesteli
iu guldomas ligonis. Drapa
Leve lyn. kuri buvo nusivy nos nuo jo nuimamos ir kulusi vyrais. Ji buvo du kartr ms aptaškomas vandeniu.
ištekėjusi, bet abu kartu ne- i Ant Krutme> ant veido ir
laimingai: pirmasis vyraq prįe sprando dedami komdėl nešvarių biznių pateko i presai (skepetos suvilgvtos
ilgiems metams i kalėjimą s šaltam vandeny *. Kai ligoo antrasis pabėgo, pagrobęs ;1is atsigaus ir galės nuryti,
dali jos turimo turto. Xusi- • duoti tiuputį vandens išgervylusi vyrais ji iš Jungtinu ■ j su žiupsniu druskos.
Valstijų
ij Kanada
D
‘
.
. .-v nuvvko
• .
t - ' Paprastas nosuoimas nuo
nusipirko tenai dideli žeme.-1 karščio. Kuris pasitaiKo rin
plotą, pastatė keliatą namr kant karštoj, uždaroj vietoj,
ir i ta nauja sodvba priėmė i .eiškiasi šitokiais ženklais:
gvventi tik moteris.
š pradžios jaučiamas silp
Brightonas pamaži ėmė numas. gaivos svaigimas ir
auglį, gyventojų skaičių? palinkimas svvruoti. Veidas
didėjo, buvo pastatyta daug , pasįdaro ne ‘raudonas, bet
naujų namų ir iš nedidele? j baRas oda pasidaro ne karsodybos išaugo miestelis : šta> bel šaha ir drėgna. temlaika c*ia
čia velke
veikė _ n i peratura buna žema. LigoBet
bet visą laiką
veikia Įstatymas, draudžia? i nįs kartais gali apalpti, bet
vyrams tame mieste įsikurti i 2aii i r neapalpo.
ir gvventi. O kadangi visi ' " Nusilpimas nuo

šiuo metu Brightone yri laug druskos u prakaitu.
per 1.009 gyventojų moterų, Kad nuo to apsisaugojus,
kurių tarpe yra nemaža rau dirbtuvėse vartojamos drus
donodžių indėnų. Miesteli? kos tabletės (tablet of salt).
pavyzdingai tvarkomas, tur' Tai yna paprastoji valgomo
savo telefono stoti, paštą, ji druska. Jeigu tablečių nė
įotužę, policiją, teisėją ii ra. galima vartoti ir smul
burmistrą. Žinoma, visi val kiąją druską. įdedant ios
dininkai yra moterys. Bur žiupsnį į stiklą geriamojo
mistru yra aukštąjį mokslą vandens.
baigusi indėnė Sunbeam’- Susirgus žmogui nuo karš
ienė. Net laikraščių kores čio. iis paguldomas vėsioj
pondentų vyrų i miesteli ne vietoj, prie galvos dedami
įsileidžia. Jei kuris laikraš šalti kompresai, o prie kūno
tis nori ka apie tą miestelį —karšti Jeigu ligonis gali
parašyti, turi atsiųsti ben
dradarbę moterį. Yra ir po
ra fabrikėlių, kuriuose dir-I
ba tik moterys. Jos vienos;
be vyrų pagalbos tvarko ke-i
liolika gražiu ukiu. sodiniu- '
kystės ir daržininkystės į-j
mones. Tačiau jaunu mergi-;
nų Brightone beveik nėra.
nes vienišas gyvenimas į čia
jų netraukia. Miestelio gy-:
ventojos daugumoje yra;
našlės, gyvanašlės arba šen-Į
mergės (tarp 40—60 metu
amžiaus). Daugelis jų yra j
gana turtingos, todėl save'
turtais prisideda prie to mo
terų*• miesto tvarkvmo
ir iš-!
•'
laikymo. Jau keliatą kartų
vyrai, net žymus visuome
nės veikėjai, buvo padavę
pareiškimus
vyriausybei,
kad panaikintų išimtinas!
: moterų teises Brightone ir
•leistų čia apsigyventi vyįams. Tačiau nieko nelaimė
jo. Visa miestelio žemė. na
mai. įmonės yra moterų nuo
savybė ir valstybės įstaty-:
mai negali kištis i miesto'
*ALTSEXTRA<J
tvarkvmo reikalus.
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SAULĖS SMŪGIS IR NU
SILPIMAS NUO KARŠČIO
D-ias James W. Barior
sako šiais klausimais šta
ką:
N ns vasaros karščiuose
kiekvienas iš mus stengiasi
slėptis nuo saulės spindulių,
tačiau apsirgti nuo karščio
galima ir namuose, pastogė
je. kur tiesioginiai saulės
spinduliai mus neužgauna.
Reikia betgi pasakyti, kad
apsirgimas nuo karščio ir
saulės smūgis yra du skirtin
gi dalykai ir reikalauja skir
tingo gydymo.
Saulės smūgis paprasta'
pradeda reikštis šitokiai.-'
simptomais: žmogus prade
da jaustis nuvargęs, ima
suktis galva. Paskui prasi
deda galvos skaudėjimas,
kaltais didelis sunkumaant krutinės, didelis trošku
lys. neramumas ir nora<
dažnai šlapintis. Oda pasi
daro karšta, veidas laba’
parausta ir pakila tempera
tūra. Pagaliau žmogus ap
alpsta. netenka žado.
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BIMBON KALTAS
reiškia vienodą aozNą ypa’tybę vičad. Gtvia.-.:i«n
pasisekimui ir pigujr.ai—
vartoki'.. B ve Ribbo Mai:iau~
tą -s veikas,
dingas—pilni 3 s
ai—
ir kiekvienas anca ikrai
geriausias.
Copyritrht 1 ‘*4t. Pabft

Brcw -.r gr Corr.pa- y. M vraukec

BLUE RIBBON
MALT
Ameriuis Biggest Sėlier
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nuryti, tai duoti jam gerti ■ dens, daugiau piakaituoja ir 1 Gudavičius iš tų pareigų at- KĄ SAKO NAUJAS LIETUVOS
vandens kiek tik jis gali iš daugiau netenka draskos, ! leistas. Nenorėdamas grįžti
PREZIDENTAS PALECKIS.
gerti. Į kiekvieną stiklą van kuri būtinai reikalinga svei į Lietuvą, išprašė laivakor
dens Įdėti žiupsnį draskos. katos lygsvarai palaikyti. tės pinigus, kuriuos greit
Kaunas. — Lietuvos Res j lavimo grąžinti laisvę kali
O jeigu jis be žado. tai dras Jeigu tas draskos nuostolis praleido. Dabar tas žmoge
kos skiedinis įleidžiamas nebus dapildytas. tai žmo lis, o ypač jo šeima, yra sun publikos Prezidento parei niams—kovotojams už liau
gas einąs ministras pirmi dies laisvę ir jos teises—pa
kaip enema.
Ligoninėse gus labai greitai gali sukris- kioje būklėje.
:i nuo vasaros kaitrų. Todėl
Atvykęs į Pietų Ameriką ninkas Justas Paleckis bir tenkinimas, privilegijuotų
druska leidžiama po oda.
jis pataria vasaros metu j koncertuoti muzikas V. Ba-! želio 18 d. per radio pasakė sąjungų ir partijų uždary
KARŠČIUOSE ŽMOGAUS daugiau dėti druskos i valgį, cevičius. irgi atsidūrė gana tokią kalbą:
mas.
KUNUI REIKIA DAU
“Brangus Lietuvos Res
negu paprastai. Valgant sunkioj būklėj. Būdamas
“Bus atkreiptas rimtas
GIAU DRUSKOS.
agurkus. Saločius ar tomei- Sao Paulo mieste, suruošė publikos piliečiai! Vakar su dėmesys į tautybių lygybes
D-ras Bailey.
Bostono : tęs. patartina nesigailėti koncertą, kurin atsilankė 40 sidarė nauja Lietuvos vy principo įgyvendinimą ir
sveikatingumo komisionie- i di uskos. Į mėsiškus ir pie- žmonių. Prieš porą mėnesių riausybė. Ji kilo ant griuvė griežtą šovinizmo pašalini
rius. pataria vasaros karš : niškus valgius taipgi gahma jis vėl išvyko į Argentiną, sių smurtu gimusios ir sau mą tautybių tarpe. Plačios
bus padarytos
čiuose vartoti daugiau drus dėti tiuputi daugiau drus bet, kaip girdėt, ten jam dar vale paremtos asmeniškos reformos
sunkiau
vyksta
gyventi.
diktatūros,
kuri
per
14
metų
kos.
negu
paprastai.
Galima
sveikatos
apsaugos
srityje.
kos. negu vėsesniuose sezo
Už
nekultūringą
elgesį
p.
ir
sriubą
virti
truputį
sūres

siautė
musų
tautą.
Tos
dik

Tam tikslui įkurta nauja
nuose. nes vasaros laiku
Remenčius yra porą kartų tatūros režimas tarnavo vien Sveikatos Ministerija. Rim
žmogus daugiau geria van- nę negu paprastai.
viešai, prie daugelio žmo tik siauros saujalės žmonių tas dėmesys bus kreipiamas
nių, gavęs ausų. Yra ir dau interesams ir svarbiausias į plačiųjų liaudies masių
But “Miss America’
giau nesenai iš Lietuvos at jos tikslas buvo asmeniškas švietimą, kuriuo iki šiam
vykusių žmonių, kurie labai pasipelnymas, o ne liaudies laikui nebuvo tinkamai rū
sunkiai gyvena ir sielojasi, gerovė. Plutokratijos reži pinamasi. Šitame darbe vy
mas supuvo iš šaknų. Buvu riausybė laukia plačios vi
kam čia vykę.
sieji musų valstybės valdo suomenės paramos.
Europos karo atbalsiai
vai subankrutavo tiek vi
“Vyriausybė pilnai prita
Brazilijoj.
daus. tiek užsienio politiko
ria
lietuvių liaudies plačiųjų
Vokiečiams pradėjus pul je. To režimo tragiškasis ga masių dėmesiui ir šiltam rū
ti Lenkiją, o Anglijai-Fran- las buvo apvainikuotas buv. pestingumui, kuriuo jos su
euzijai pareiškus karo padė prezidento ir jo pataikūnų tiko draugingos mums So
tį su V okietiją. Brazilijoj ki gėdingu pabėgimu nuo savo vietų Sąjungos Raudonąją
lo visuomenės panika, lyg tautos.
“Pasibaigus šiam reži Armiją. Savo ruožtų vyriau
tas karas butų čia pat. Val
atsidarė laisvi keliai sybė imsis priemonių suda
džia turėjo išleisti skubų de mui.
ryti Sovietų Sąjungos ka
kretą ir imtis griežtų prie naujoms dar neišmėgintoms riuomenės būrimui musų
monių gyvenimui i norma jėgoms, pašauktoms atstaty krašte geriausias sąlygas ir
les vėžes grąžinti. Visų pir ti kūrybinį darbą tiek ra teiks jai visokeriopą pa
ma buvo išleistas dekretas mios buities ir medžiaginės galbą.
6 dienoms uždaryti ,bankus liaudies gerovės, tiek ir pla
“Pradėdama darbą, vy
ir paskelbti mokėjimų mo čiausių sluoksnių kultūrinės
pažangos
srityse.
riausybė
kviečia visus Lietu
ratoriumą. Tuo buvo išveng
vos
Respublikos
piliečius
“Užsienio politikoje nau
ta katastrofos kredito įstai
nežiūrint
jų
padėties,
tauty
gose. Kitas skubus dekretas joji Vyriausybė palaikys
buvo draudžiąs kelti kainas normalinius santykius su vi bės ir tikybos, darniai jung
tiek atvežtinėms, tiek vieti somis valstybėmis. Pirmiau tis bendram darbui musų
nėms prekėms. Kai kurios sias vyriausybės uždavinys brangios Tėvynės gerovei.”
(“Elta.”)
atvežtinės prekės, ypač kai bus nustatyti iš tikrųjų nuo
kurie metalai ir vaistai, bu širdžius ir draugiškus santi
vo netik neapsakomai pa- kius su Sovietų Sąjunga, su LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE
į brangę. bet ir visai iš rinkos kuria Lietuva turi glaudžią
i dingę. Dabar jau viskas grį- sąjungą tarpusavės pagal
WAUKEGAN, ILL.
i žo į normales vėžes. Atvež- bos pakto pagrindu.
VALDYBA 1940 METAMS.
' tinės prekės paliko kiek
Jos
Mačiulis
— pirmininkas,
“Bendram krašto klestė
brangesnės, ir tai tik dėl pa- jimui patikrinti naujoji vy 906 Prescott St. Waukejan, III.
į kilusio tarifo. Šiaurės Ame riausybė dėl pastangų ap F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,
733 Lincoln st., Waukegan, III.
rika labai plačiai naudoja saugoti pilnas liaudies tei Suzana
Gabris—nutarimų rašt.
progą paimti čionykščią rin730 McAlister ave., Waukegan. Til.
i ką. kurią anksčiau naudojo ses, pakelti kulturinį gyven Emilija Kernagis—turtų rašt.
Vine Place, VVaukegan, I1L
anglai, francuzai ir vokie tojų lygį ir medžiaginę ge R. 720
Vaitiekūnas — kasierius,
rovę.
Artimiausių
uždavinių
čiai. Pastebimas trukumas
726 — Sth St., Waukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI
i popieros, ypač spaudai, kas tarpe bus politinės santvar
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
buvo Įvežama iš Skandina- kos pertvarkymas, kuri iki
KNYGIAI
Į vijos valstybių. Nors Brazi šiam laikui buvo nukreipta K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Atlantic City maudynėse ka? metai yra renkama Amerikos
lijos vyriausybė išleido tam prieš liaudies interesus. Ši ; P. Rukštalis,MARŠALKOS:
gražuolė, paprastai “Miss America” vadinama. šitokios
Jarušaitis.
tikrą neutralumo Įstatymą, tuo tikslu vyriausybė paleis SusirinkimaiJ.būna
paskutinį nedėl
garbės trokšta kiekviena jauna mergina, todėl kandidačių į
,
kuriuo net ir visuomenei lie- dabartinĮ seimą, panaikins dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
tokias gražuoles visuomet bu na daug. ši 21 metų amžiaus
Svetainėje, kamp. Sth ir
i piama laikytis neutralumo cenzinius rinkimus tiek val Liuosybes
Adams Sts.. VVaukecan, ii’,.
šokikė. Virginia Howe iš \V?. sliingtono. šįmet irgi kandida
stybinių,
tiek
ir
savivaldybij kariaujančių pusių atžvilnių organų, Skučo pravestus j DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos
tuoja.
j giu. tačiau didžiuma visuoi linksmos dainos. Apart juokingų ”Da' vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių
' menės, spauda ir net oficia- apgaulingu budu.
pirmųjų naujo juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt.
KAIP GYVENA LIETUVIŲ KOLONIJA i liški sluoksniai aiškiai sim- sios“Vienas
Daugelis iš dainų tinka juokingoms
vyriausybės žingsnių deklamacijoms,
šešta pagerinta
' patizuoja santarvininkams,
KARŠTOJ BRAZILIJOJ.
i Gana disonansiškai atsilie- buvo ilgai visų laukto reika- laida, 48 pusi................................... 10c.
į pia į tai itališkos ir vokiškos
ftOOMMOOOMOOMOMMMMOOOMMOOOOOOO'’.
Lietuvių nesugyvenimas.
joje mokyklose sunkiausia i orientacijos tam tikra spaugriežtas draudi i dos ir visuomenės dalis.
Nežiūrint visų intervenci atsiliepia
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
mas pirmą skyrių mokyti
jų. lietuvių nesugyvenimas svetima, atsieit, lietuviu kaiBlogas oras daug pakenkė
tebesitęsia. Kunigų “Švie ba. Dėl to ir esamas lietuvių
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
Brazilijos ūkininkams.
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
sa” nesiliauja šmeižti jai ne mokytojų skaičius pasirodė
Brazilijoj lietingiausias ir
pritariančių žmonių.
Šių perdidelis. Nuo šių metų ko
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1.00.
metų pradžioje įvyko visų vo mėn. atleisti 3 lietuviai šilčiausias laikas yra gruo-į
džio
ir
sausio
mėnesiai
;
nuo»j
Sao Paulo mieste esančių mokytojai. Tuo tarpu veikia
DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave^ Boston, Mass.
BaeaaMMMaMSSMSMSNMMSmHasaM
lietuvių organizacijų atsto Lietuvių Sąjungos Brazili- vasario mėnesio antrosios i
vų susirinkimas. Lietuvos i joj vardu keturios lietuvių pusės normaliu laiku lietus'
žymiai sumažėja, ir kaip tik' oooooooooooeoeoosooooooooosooMM
oooooooesj
konsulas siūlė ir prašė kaip i mokvklos.
tuo
laiku
renkama
medvil,
galint prisidėti prie Vilniau?
lietuvių šelpimo. Prašė nors Lietuvių bažnyčioj brazilas nė, plaunami ir kuliami ry
žiai, o taip pat nuimama
kunigas.
laikinai užmiršti tarpusavio
nuo lauko daug kitų žemės į
neapykantą ii- daugiau dė
Šiomis
dienomis
brazilų
ūkio
produktų. Pereitų metų i
mesio kreipti i lietuvių tau
i
laikraščiuose
pasirodė
žinia,
>džio
mėnesis ir šių me-^
graoc
tos reikalus. Pi ieš ši pasiūly
'
kad
Sao
Jose
(šv.
Juozapo)
tų
visas
sausio
mėnesis kaip
mą visų pirma išsitarė lietu
j
lietuvių
bažnyčia
Viloj
Zelitik pasitaikė ypatingai sau-j
viai kunigai, pareikšdami,
noj
gaunanti
parapijos
tei

si, kas labai pakenkė med
kad pinigai esą reikalingi ir
ses.
bet
į
ją
skiriamas
juo

vilnės, ryžių ir kitų augalų
jiems patiems, nes turimų
das
brazilas
klebonas.
Liūd

brendimui. Vasario mėnesį
ir gaunamų toli gražu neuž
na,
kad
svetimi
šeiminin

GRAŽIOS EILES, DAINOS
kaip tik reikėjo imti menkas
tenka. Be to griežtai kunigai
kaus
lietuvių
pinigais
pasta

derlius
nuo
laukų,
papliupo
atsisakė eiti į bendrą darbą
IR BALADOS.
didžiausias lietus. Nuo Sosu bet kokia organizacija, tytoj bažnyčioj.
kuri nėra jų kontroliuoja
Toks jau Romos trusto rokabos apylinkės % vienas
Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslu,
ma.
patvarkymas, kad žmonės lietuvis ūkininkas, liuris iš
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
patys negali savo bažnyčių imtinai vegčiasi svogūnų au
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
Lietuvių mokyklos.
valdyti. Jie privalo pastaty ginimu, skundėsi dėl saus
DARBO VALANDAS.
ros gavęs trimis atvejais!
Pernai buvo atidalyta ti bažnyčią savais pinigais, svogūnus sėti (čia svogūnus
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
: merikiečių davatkų veda bet kaip tik ją pastato, ji tu augina iš sėklų ir sėja), o ir
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
ma lietuviu mokvkla, bet ri but aprašyta vietos vysku iš to gautą derlių sunaikinęs Į
pui
ir
tampa
jo
nuosavybė.
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
1939 metų liepos P dieną
nelaiku ištikęs lietus: be-j
Todėl
Jungtinėse
Valstijose
buvo uždaryta. Nuo minėtos
KAINA TIK 11.00.
veik visi jo svogūnai supu
dienos ta mokvkla iregist- visas lietuvių Romos katali vę. Reikėsią bent poros me
Audimo apdarais $1.25.
.u ta kaip privatiška brazi- kų bažnyčias valdo airiai tų gero derliaus — nuosto-'
Kiekviena* turėtų papooiti sava knygynų minėta knyga.
ų mokykla. Lietuviai toj vyskupai, o Brazilijoj—bra liams išlyginti.
Kiekviena* nusipirkę* tų knygų pasidŪavg*. Pinigu* geriausia
Kor.
siųst “Money Orderiu." Popierinius galimu siųsti tiesiog papras
mokykloj tiek teturi teisių, zilai vyskupai.
Sao Paulo.
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
kiek apmoka brazilėms mo Vargsta nesenai atvykę iš
resų ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markę.
RYMAS,
Roman**.
Ta
knyga
yra
kytojoms algas, šįmet šioje
versta j visas kalbas, todėl kad yra
Lietuvos žmonės.
“KELEIVIS”
mokykloje via 130 vaikų:
prašiai aprašyta apie Rymų. Lietu
viškas vertimas yra lengva* ir gra
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Piieš kai kurį laiką čia žus.
95 lietuviai ii- 35 nelietuviai.
Chicago, 111. 1909, pusi. 432.
Lietuvių sąjungos Brazili- atvykęs dainų mokytojas Drūtai apdaryta ....................... $2.50 •oMeaaoųųoųoooųoųwMBMnmMNNmMWMOM
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No, 29. — Liepom 17 d., 1940 m.

Septfnlas Poslapis.

1 cijos stovyklą. 1928 m. prametų gale Serbijos vyriau-'
Italija Bijosi Anglijos Orlaivių.
i dėjo eiti “Žemaičio” redaksybės buvo pakviestas dirbti
' toriaus pareigas Telšiuose.
Serbijos kalnų departamen
: Laikotarpyje nuo 1928—31
te. Atvykęs į Belgradą, stojo
(Noo mošų korespondentų ir Ii Lietame LaikraUlų.)
metų dešimti kartų buvo su
į francuzų bankų sąjungą,
imtas už politinį veikimą ir
kuri Serbijoje turėjo didelių
redaktoriaus pareigas. Nuo
PAAIŠKINIMAS APIE DABARTINIUS koncesijų geležinkeliams ir '
1931 m. gruodžio 1 d. pagal
senąjį
įstatymą
išrinktas
miškams eksploatuoti. 1914
LIETUVOS MINISTERIUS.
Telšių
apygardos,
ligonių
metų karas Galvanauską už
kasos direktorium ir tas pa
Ministeris pirmininkas
sijoje prie Švietimo ministe klupo Belgrade, kur jis bu
reigas ėjo iki šiam laikui.
Paleckis.
rijos. 1922 m. įsikūrus Lie vo paliktas atstovauti fran-j
Gyvai dalyvavo visuomenituvos universitetui buvo pa
Naujasis Lietuvos minis kviestas profesorium slavų euzų bankų sąjungai. Aust-j
. niame gyvenime, būdamas
tras pirmininkas einąs Res literatūros katedrai. Profe rams ir bulgarams užėmus'
Jaunimo Sąjungos centro
Serbiją, su serbų kariuome-'
publikos Prezidento parei
valdybos nariu. Laisvama
buvo 11 metų ne traukėsi per Albaniją ir
gas Justas Paleckis yra gi soriaudamas
nių
Draugijos centro valdy
universiteto humanitarinių Juodkalniją, turėjo išgyven
męs 1899 m. sausio 10 d mokslų
bos
nariu.
Buvo išrinktas ii
fakulteto dekanu. ti vargingą karo pabėgėlių
Telšiuose. Kilęs iš neturtin
dirbo Telšių miesto savival
Vincas Krėvė-Mickevičius gyvenimą. Vėl patekęs į
gųjų tarpo. Yra perėjęs pa yra
dybės
nariu.
vienas didžiausių musų Francuziją dirbo vienoje di-;
prasto darbininko.
keliu rašytojų.
Nuo
Redakcijos: Aukš
Literatinį darbą
meisro gizelio ir kitus sun yra pradėjęs dirbti dar stu delėje Paryžiaus bendrovė-;
čiau paduotas dabartinių
je. Čia būdamas, Lietuvos
kios gyvenimo mokykloj
, ministerių biografijas pra
dentaudamas.
Pirmieji
jo vyriausybės buvo paskirtas•
stažus. Sulaukęs 21 meti lietuviški kuriniai buvo iš
neša “Elta." kuri dabar taitaikos konferencijoje Pary
amžiaus pradėjo siekti mok spausdinti
nauja naujos valdžios pro
1906
metais žiuje Lietuvos delegacijos
slo. Mokėsi Rygos suaugu
pagandai.
šiųjų gimnazijoje, kurią pe? “Gilšė” ir “Bobulės vargai.” nariu. Grįžęs į Lietuvą. 1919
1920—24 m. redagavo mė metais sudarė penktąjį Lie
4 metus baigė. Vėliau buve
ŠIAULIUOSE NĖRA AU
nesinį
žurnalą “Skaitymus,” tuvos ministrų kabinetą: į
liaudies mokytoju ir klaust
TOBUSU.
nuo 1923 metų “Tauta ir žo buvo jo pirmininku ir finan- j
paskaitų Lietuvos universi dis.
šiauliečiai susirūpinę, kui
” Bendradarbiavo visoje sų, prekybos ir pramonės'
tete. Gyvendamas Rygoje
galės
šią vasarą maudytis.
eilėje kitų literatūros žurna ministru. Į šeštąjį ministrų
gyvai veikė vietos lietuviu
Mat
pernai
mieste buvo au
lų. Jo raštų išleista per 10 kabinetą įėjo kaip finansų, j
kultūriniame bei visuomeni tomu.
tobusų susisiekimas ir tie
prekybos ir pramonės mi
niame gyvenime. Dar ten
patys autobusai sekmadie
pat būdamas pradėjo leisti Krašto apsaugos ministeris nistras bei susisiekimo mini-į
niais
gabendavo miestiečius
sterijos valdytojas. E. Gal-i
“Naujo žodžio” žurnalą
prie
Rekyvos
ežero, o šįmet
gen. Vitkauskas.
Nors anglai prižadėjo popiežiui Romos miesto iš oro nebombarduoti, jei bus galima to iš
vanauskas buvo sudaręs ir
kurj vėliau perkėlė i Kauną
autobusu nėra
vengti, tačiau Mussolinis bijosi, kad Anglijos orlaiviai nepavalsintų jo bombomis, šis vaiz
Krašto apsaugos minist- septintąjį, aštuntąjį bei deŠį žurnalą redagavo ir Lie
•
i__ •____ _
_
vintaii
I
,iornvrt«
ministru
delis parodo darbininkus kraunant smėlio maišus aplink istorinius Romos triobesius.
tuvoje. Čia 1928 metais su ras ir kariuomenės vadas vintajį Lietuvos ministrų
I TRAKUS VEDAMAS
kabinetą.
Vėliau
ilgą
laiką
kūrė “Naujo žodžio” ben div. gen. Vincas Vitkauskas
GELEŽINKELIS.
drovę, kurioje dirbo iki vra gimęs 1890 m. spalių 4 gyveno Klaipėdoje, kur bu- koma prieš kai kurių lietu- Pradžios mokslą ėjo Liuba-' gimnazijoje, iš kur Smeto- Geležinkelio tiesinto dar1935 metų. 1926 metais yra dieną Užpalių kaime, Paje vo eilės pramonės ir preky- vių skleidžiamas svetimų vo pradžios mokykloj. 1918 nos, Skučo ir kitų pastangobuvęs “Eitos" direktorium. vonio valse., Vilkaviškio ap bos įmonių valdybos ar prie- j mokslininkų išgalvotas teo- metais įstojo Į Marijampo- mis buvo atleistas be jokio,)ai ejaa vlsuintensingumu.
1 rakus
Paskutiniais metais aktyviai skrity. Yra baigęs Aleksie žiūros tarybos pirmininku, ’ rijas, nukreiptas prieš lietu- lės valstybinę gimnaziją, įspėjimo už eilėrašti “Cen- Dar šįmet vasarą
kurią
baigė
1925
metais,
zuros
praleista.
”
kuris
buvo
pasieks
pirmasis
traukinybendradarbiavo eilėje Lie jaus gimnaziją Orle ir dve Prekybos instituto rėkto-' vių tautą.
--------i 1932 m. baigė Kauno uni- išspausdintas “Prošvaistės”
tuvos laikraščių, kaip “Lie jus metus studijavęs Mask rium ir kt. Abiejose A. Mer-:
Įversiteto
humanitarinį fa- almanacho ketvirtoj knykio
vadovaujamose
ministį
Žemės
ūkio
ministeris
tuvos Žiniose,” “Musų Jau vos universitete matemati
PAGARSINIMAI
rų
tarybose
buvo
finansų
Mickis,
'
kultetą.
Studijuodamas,
ku- goj. Be to, yra vertęs gana
nime,” “Laike” ir buvo ilga kos fakultete. Lietuvos uni
‘KELEIVY’
mečiu “Jaunukas Žinąs” versitete studijavo teisę ir ministerių
Žemės ūkio ministras agr. rį laiką dirbo žemės ūkio daug pasauline literatūros
ministerijoje
—
pradžioje
kurinių
kauniškiu korespondentu. vra išklausęs teisių skyrių.
Norint,
kad pagarsinimas tfJptų
Matas Mickis yra gimęs
Teisingumo ministeris
raštininku,
o
vėliau
Šakių
GREIT,
reikia priduoti
garsinimą
Visą laiką buvo vienas akty Iš karo mokslo yra baigęs
1896 m. rugsėjo 15 d. Kuo- apskr. žemės tvarkytoju.
administracijon nevėliau PANE DE
Povilas
Pakarklis.
vesnių lietuvių žurnalistų, Maskvoje karo mokyklą, vė
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
sių kaime, Rokiškio apskr. Kelerius metus dirbo peda Vidaus reikalų ministeris
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
eilę metų buvo Lietuvos liau karininkų šaudybos
Gedvilas.
Teisingumo ministras Po Pradžios
mokyklą lankė goginį darbą, pirmiausiai
siektų mus ne vėliau kaip panedė
Žurnalistų Sąjungos valdy kursus Oranienbaume ir vilas Pakarklis gimė 1902į Kamajuose. Didžiojo karo
ly.
Vėliau gauti garsinimai į tos
Vidaus reikalų ministras sąvaltės numeri nespėjama patal
bos nariu, taip pat buvo Lie Lietuvoje aukštesniųjų vir m. lapkr. 10 d. Smilgių kai-! metu gyveno Rusijoje. Buvo Kauno žydų gimnazijoje su
pint.
tuvoje esančių
užsienių šininkų kursus. 1919 m. va me, Kupiškio valse., Pane- Didžiojo karo dalyvis ir dėstomąją lietuvių kalba, o Mečys Gedvilas gimė 1901
Norint,
kad
garsinimas
nesuslspaudos atstovų sąjungos sario 1 d. įstojo savanoriu į vėžio apskr., ūkininko su- 1917 m. rusų revoliucijos vėliau Klaipėdos gimnazijo- metais lapkričio 19 d. Bu- trukdytų, sykiu su pagarsinimu
pirmininku. Visą laiką gy besiorganizuojančią Lietu- nūs. Pradžios mokslus išėjo, i dalyvis. Iš Rusijos grįžęs, je ir buvo lektorius Klaipė- biuose, Šiaulių apskr. 1905 reikia siųsti ir mokestį.
rengiant
pikniką
vai domėjosi visu Lietuvos tuvos kariuomenę. Tuojau o taip pat baigė keturias vi- savo lėšomis ėmė toliau mo- dos Prekybos institute. Spe- metais drauge su tėvu, kuris ar DRAUGIJOMS
kitokį parengimą, trumpą prane
cialybę
—
filologiją
ir
liteuž
politini
veikimą
buvo
iššimą patalpinam ui $l.C0. Už dides
gyvenimu. Dėl savo pažiūrų buvo -paskirtas Raseinių ko durines gimnazijas klases 1 kytis. Mokėsi Rokiškio gimnius garsinimus skaitoma nuo colio.
raturą.
Studijų
tikslais
lantremtas
iš
Lietuvos,
išvyko
į
mendantu.
Nuo
1919
m.
keliatą kartų yra buvęs su
Kupiškyje. Gimnaziją bai-j nazijoje. 1924 m. baigė kėši užsieniuose keliose vai- Rusiją. 1918 m. Deckoje
Už pajieškojimus darbininkų, par
laikytas ir baustas. Po 1939 spalių 25 d. dalyvavo kau gė Panevėžyje. Aukštuosius i Dotnuvos žemės ūkio techdavimus Ir kitokius smulkius prane
stybėse.
Spaudos
ir
literatuSelo
baigė
gimnaziją.
Vėmetų spalių 10 d. Lietuvos tynėse su bermontininkais, mokslus ėjo Kaune ir Miun- ■ nikumą. kurį lankė kaip
šimus. kaina 2c. už žodį.
Stambesir SSSR tarpusavės pagal vėliau su lenkais, buvo su chene. Baigė du fakultetus, į Šiaulių miesto savivaldybės ros darbą dirba nuo 1925— liau trejus metus lankė Pet- nėm raidėm antgaivls—15c. extra.
•‘Keleivio*’
prenumeratoriams už
bos pakto pasirašymo už žeistas. 1923 m. balandžio 9 yra diplomuotas teĮsmmkas i stipendininkas. Po to, istar- j R
beletristikom knv- to mechanikos skvriu. 1922 pajieškojimus giminiu ir draugų, kai
viešą savo pažiūrų pareiški dieną paskirtas Klaipėdos ir. diplomuotas
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškoi^onkas. I navęs vienerius metus
“«ižai Vėtroje’’fr iŠ- metais erižo i Lietuvį Ketjimo kaina 50c.
mą buvo ištremtas kuriam karo komendantu, gruodžio Gimnaziją, kurią ls klasesjiskrities savivaldybėje
romaną “Draugyste’ ir verius ‘metui mekvtojavo
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
laikui į darbo stovyklą. Vė- mėnesy perkeltas į III apy- klasę pereidavo pirmuoju į sikele į Kauną, kur būda- £ į
Paskutinė novelių Palangos vidurinėje' mokvreikia pasiųst tfotogra’IJą ir klaust Į
liau turėjo gyvent: užsieny gardos štabą ir paskirtas mokiniu, baigė su aukso mas žemes ūkio minimi-į “į ..Naktis.-e lairaėj6 kloję. 1927 m. po vadinamį kainos.
•KELEIVIS.”
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je ir Lietuvos provincijoje. pirmojo skyriaus viršininku. medalią visais penketukais,, joje apskrities agronomu,
-'Sff
“Spindulio“ io Tauragės piėo buvo išSO. BOSTON, MASS.
Sx,sk!s
p,riai Utasį Va,ni,i koncentra~
Yra parašęs eilę knygų, tarp 1930 m. buvo kariuomenės
jų “SSSR musų akimis.” inspekcijos pėstininkų sky
Kaip Lietuvos laikraščių at riaus viršininku, o 1935 m. mas atstovavo Lietuvos stu- ekonominį skyrių. Vėliau j
stovas prieš keliatą metų i ugpiučio 1 d. paskirtas pės dentiją Baltijos studentų i buvo Kauno apygardos ag- i.?-‘į?’?''
Vk-airiuo
yra lankęsis Sovietų Sąjun tininkų inspektorium. Tų konferencijoje Rygoje ir ronomas inspektorius. Daug“
goje, praeitais metais Len pat metų lapkričio 23 d. pa Lietuvos studentus absti- yra rašęs žemės ūkio ir kP « k,tuose1>a,k^c,.u^L^
AR ROMOS
-----------------------------ki klausimais “Ūkininko j : afa™ J
nu™?
kijoje, Vokietijoje ir kitur. keltas į brigados generolo nentus
pasauliniame
pneslaipsnį, 1939 m. birželio 13 alkoholiniame
kongrese Patarėjuje,” “Liet žiniose."
Ministerio pirmininko pava dieną į divizijos generolo Tartuose. Apie Lietuvos stu- “T lot TTlrininkp ” “Taisvn. ,Ob dimanaeną
riOSVdlbP^utiniu metu diibo
duotojas Krėvė-Mickevičius Jaipsnį. Atgavus Vilnių, bu dentiją yra "davęs praneši- je Mintyje” ir “Kultūroje.” i !?;
mus Tartuose ir Helsinkyje.
‘
'
Kauno
Ausros berniukų
Ministerio pirmininko pa vo paskirtas Vilniaus rinkti
!
Švietimo ministeris
vaduotojas ir užsienių rei nės vadu ir vadovavo Lietu Pusketvirtų metų yra dirbęs
ŽODYNĖLIS
vos
kariuomenės
žygiai
į
mokytoju
Tauragės
ir
Pane

Venclova.
kalų ministras prof. KrėvėLIETI VIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
vėžio mokytojų seminarijo
Mickevičius yra gimęs 1882 Vilnių. Nuo sausio 22 d. ėjo se.
Švietimo
ministras
Anta' ISK,AS’ į’]®
PARAŠĖ KUN. VALADKA
Ryšium su politiniu pasi1S(H)O žo<lžįųparankus turėt
metų spalių 17 d. Subarto- kariuomenės vado pareigas. mičVimn
mnlfvtnni hnvn nas Venclova gimė 1906 m. kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
SKYKH’S L Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
Liubavo skūra, . 160 puslapiu Parankesnio-ir
nių kaime, Merkinės parapi Balandžio 22 d. paskirtas reiškimu IS mOKytOjų PUVO Tremtiniu kai
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
kariuomenės
vadu.
Už
nuo

. v
..
7._
,
ireresmo kišeninio zodvnelio lietuviu
atleistas.
Po
to
buvo
Apelia

joj, Alvtaus apskr.. ūkinin
nuskriaustoms minioms.
valse.,
Marijampolės
apskr.,
kalboje nėra. (Jaunamas “Keleivy.”
pelnus
apdovanotas
visa
eicinių Rūmų sekretoriaus pa
$1.00
ko šeimoje. Pasimokęs MerSKYRIUS II. (11 Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
dėjėju, sekretorium, o pas smulkių valstiečių šeimoje, i Kaina
kinės pradžios mokykloje ir I e au^st^ ° dinų.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
kuriniu laiku Kauno apy-į
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
privačiai pasiruošęs Vilnių-! r.
. . . .
,
gardos teismo prokuroro pa-!
je. išlaikė 4 gimnazijos kla-j F,nanM*
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Sedėjėju. Nuo 1932—33 metų
minatijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
šių egzaminus Petrapilyje;
n us
.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
ėmė
domėtis
Sovietų
Sąjun

ir 1904 m. prie Kazaniaus
Finansų ministras ir laik.
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
gimnazijos išlaikęs egzami-. einąs susisiekimo ministro gos gyvenimu, o praėjusiais
metais
apie
pusantro
mėne

SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
nūs iš gimnazijos kurso ir pareigas inž. Ernestas GalSKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
sio
yra
išbuvęs
Sovietų
Są.
LIETUVOS
LIAUDIS
IR
JAUNUOMENfi
NORI
ŠVIES

gavęs brandos atestatą, įsto- vanauskas gimė 1882 m.
cija ir popiežių prakeikimai.
lankydamasis Mas-i TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
jo į Kievo universiteto filo- Vabalninko valse., Biržų jungoje,
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m.
kvoje, Leningrade, Kieve, j
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
logijos filosofijos skyrių, apskr., 1902 m. baigė Min- Odesoje ir Sečyje (viduri- į
švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
1905 m. Rusijoje kilus levo- taujos realinę mokyklą ir,
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
liucijai, išvyko į Austriją, išlaikęs konkursinius egza- niam Kaukaze). Sovietų Są nalas KULTŪRA.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
kur studijavo filologiją ir Ii- minus, stojo į kalnų inžine- jungoje, taip kitų įstaigų,
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
teraturą Lvovo ir Vienos rijos institutą Petrapilyje, yra aplankęs ir teismo įstai NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
gas.
Nuo
studentavimo
lai

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
universitetuose. 1905 metais Carų valdžios persekiojanr* jojv rat* daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
kų
ėmė
rašinėti,
spaudoje.
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
baigė Lvovo universitetą, mas, turėjo išvykti į Suomiir naudingas.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
gaudamas filosofijos dakta- ją, kurioje gyvendamas, be Didesni rašiniai buvo iš
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamPažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
ro laipsnį. Parašė disertaci- savo specialybės darbų, spausdinti “Vagoje.” “Mu
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
ją apie indoeuropiečių pro- daug rašė lietuvių laikras- sų Žinyne,” “Trimite.” “Lie žįstamiems Lietuvoje žornala “KULTŪRĄ arba IŠSIKA
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
tėvynę ir kilmę ir išlaikė čiams ir įvairiomis slapy- tuvos Žiniose,” “Laisvoje SYKITE Jį PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų. ku.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
valstybi nius egzaminus, vardėmis rašė populiarias Mintyje.” Platesnei visuo rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
gos vardas, KAINA $2.00.
gaudamas aukso medalį ir brošiūras, dažniausiai pasi- menei yra žinomi straips
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.
magistro laipsnį. Iki 1920 rašydamas Juodkalnieeiu. niai, kuriais griežtai pasisa- nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu;
dovanų.
metų buvo literatūros moky- Suomijoj prasidėjus suėmi- NAMŲ DAKTARAI
REV.
M.
VALADKA,
R. D. 2, DALTON. I’A.
toju Baku realinėje gimna- mams, išvyko į Belgiją, ten Parašė daktaras A. J. Karalius.
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
zijoje. Lietuvai tapus nepri- stojo į Lježo universiteto Si nauja knyjra užpildyta vien re
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
klausomai. 1915 m. buvo kalnų inžinerijos ir inžinie- vaistus dėl kokios lijros naudoti. VerAmerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Adresas;
paskirtas Lietuvos konsulu rių elektrotechnikų skyrių, ta šita knyj?4 įsigyti visiems, nes Na
KELEIVIO” KNYGYNE
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
ŽURNALAS “KULTŪRA”
Azerbaidžano respublikai, kuiį baigė 1913 m. Mokslus giausių
knygų kiekvienam lietuviui.
253 BROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
1920 metais grįžęs į Lietuvą baigęs, kaip inžinierius kurį Įsigykit tuoj. Didelė knyga, auie
ŠIAULIAI. Tilta. gat. 153, Litkuaau.
300 puslapių. Raina
dirbo knygų leidimo komi- laiką dirbo Belgijoje. 1913 Audeklo viršeliais .............
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

opiežius y/?? Kristaus
Vietininkas?

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

SOUTH BOSTONO LIE neužims kiti, t. y. nauji poli
tiniai kaliniai. Mes sveiki
TUVIAI UŽSISTOJO
nam
skelbiamą žemės re
UŽ LIETUVĄ.
formą. mes sveikinam kitu*
Masinis mitingas pasmerkė pakeitimus, jei tik jie daro
bolševikų smurtą musų
mi nuoširdžiai Bet visos
tėvynėj.
gaunamos per Lietuvos kon
Okupavus rusu armijai sulatą telegramos, visos tos
Lietuvą ir pradėjus Brook Lietuvoje rengiamos de
lyno lietuviškiem bolševi- monstracijos. eni uziazmas.
kėliam zylioti po kolonijas Sovietijos garbinimas ir tt
ir skelbti “neišmieruotą” —atrodo mums keistai, ne
džiaugsmą, kad dabar jau įtikėtinai, atrado ruošimu
Lietuva tapo “laisva, nepri dirvos visiškam Lietuvos
klausoma. demokratiška ir prijungimui prie Rusijos. O
laimingiausia šalis pasauly tuomet, aišku, ir visos jau
je" — tikrieji Amerikos lie paskelbtos reformos liktų
tuviu veikėjai matė rei tik atsiminimuose: Lietuvoj
kalo paimformuoti visuome tuomet butų Įvykdytos jau
nę apie tikrą dalykų stovi tokios “reformos,” kokios
Lietuvoje. Tuo labiau, kad šiandien yra bolševikų Ru
bolševikai, apart skelbiamų sijoje.
Dar toliau kalbėtojas aiš
nesąmonių apie padėti Lie
kiai
nurodė, kad dabartinėj
tuvoje. biauriai šmeiža visus
Amerikos lietuvius, kurie i Lietuvoj mes nematome tos
Sovietų invaziją žiuri kitaip. demokratijos, kokią musų
Ne tik šmeižia, bet skelbia lietuviški bolševikai iš Broo
biaurius melus, kad esą so klyno ir Chieagos skelbia.
cialistai. katalikai ir visi kiti Štai, Lietuvoje legalizuota
verkia Smetonos ir jo buvu komunistų partija, bet nele
sio rėžimo, kad jie eina galizuota didžiausia krikš
prieš dabartinę Lietuvos čionių dem. partija, nelega
valdžią, kad jie visa tai daro lizuota valstiečių-liaudininuž pinigus, gaunamus iš kų partija (šiai partijai visą
smetoninių fondų ir tt. ir tt. laiką priklausė ir Justas Pa
leckis): nelegalizuota so
So. Bostone yra susiorga
nizavęs Jaunimo Ratelis. cialdemokratų partija ir ki
tos. Taigi, dabar Lietuvoje
Tai yra organizacija iš čia turim
tik tokią “demokrati
gimusių, bet Lietuvoj augu
ją,
”
kad
Smetonos-tautininsių jaunuolių ir nesenai su
diktatūra pakeista komu
grįžusių i Ameriką. Šis rate kų
nistų
diktatuia.
lis sukvietė lietuviškų orga
Ir tokioj “demokratijoj”
nizacijų žmones, sutvėrė paskelbti Lietuvos seimo
tam tikrą komitetą, kuris iš- j rinkimai. Aišku, toks seimas
leido gražų atsišaukimą Į vi- i niekuo nesiskirs nuo buvu
suomenę ir surengė masini sių smetoninių seimų: skir
mitingą.
j tumas tik toks. kad prie
Masinis lietuvių mitingas Smetonos buvo “išrenkami”
Įvvko liepos t* va karą Lietu seiman visi tautininkai, o
vių salėje. Tai buvo papras dabar visi bolševikai. Tokie
tas antradienio vakaras, bet; seimai negali visos tautos
publikos prisirinko
tiek vardu kalbėti, nes žmonėms
daug. kad nevaliojo į salę nebuvo leista pasirinkti sa
sutilpti: buvo pilnas korido vų kandidatų: juos skyrė
rius ir gretima saliukė. iš pati valdžia ar viena partija.
kur per atdaras duris žmo
£ « *
nės klausėsi kalbų.
Kalbas pasakė “Keleivio”, Visų trijų kalbėtojų kal
red. St. Michelsonas, inž bose raudonu siulu ėjo ta
B. F. Simokaitis iš Fitch- pati mintis, gal skirtingais
b.urgo ir Jonas Krukonis. žodžiais, išsireiškimais pa
buvęs Lietuvos prad. mo vaizduota ir todėl visų kal
kyklos mokytojas ir karys- bų atpasakoti nėra reikalo.
sa vanoris. Masmitingą vedė Ta mintis pagrinde tokia:
gabus pirminiakas Antanas Neapgailestaujame Smeto
Matiejaška.
nos režimo nuvertimo. Dau
Pirmiausiai
“Keleivio” giau dar. Patenkinti, kad
red. S. Michelsonas labai .-muitu Įsiviešpatavusi tauti
gabiai atrėmė bolševikų da ninkų diktatūra sugriuvo.
romus užmetimus ir sklei-į Bet su baime ir pavojum
džiamus melus.
Lietuvos nepriklausomybei
Mes neverkiant Smetonos j žiūrime, kad tas perversmas
ir jo buvusio rėžimo—kal Įvyko ne pačios Lietuvos
bėjo Michelsonas. Mes vi liaudies noru. bet svetimos
suomet dirbom ir troškon* valstybės Įsikišimu, kuri at
Lietuvai, ios liaudžiai lais siuntė i Lietuvą šimtus tūks
ves. demokratinės santvar tančių savos armijos, kas
kos ir laimingo gyvenimo. reiškia faktiną krašto oku
Mes kovojom už politinių pavimą.
kalinių amnestiją. Mes šelSkelbiamos
dabartinės
pėm tuos kalinius. Mes rė- vyriausybės reformos, be
mėm Lietuvos liaudies judė veik visos sveikintinos, jei
jimą prieš Smetonos smur tik jos vra nuoširdžios ir gy
tišką diktatuia. Taigi mė venimai! bus vykdomos.
liu oa "Laisvės” bolševikai,
Tikrosios visuomenės iš
kad mums gaila Smetonos. eivijoje pageidavimu yra
Toliau “Keleivio”’ red. matyti Lietuvoje laisvę, nenurodė, kad dabar paskelb pri klausomybę, demokratitum
Lietuvoje reformom ją ir svetimos valstybės vi
beveik visom mes pilnai pri sišką nesikišimą i vidujinius
tariam. jeigu tik jos nėra ka-, Lietuvos reikalus.
žiu koks burbulas, o bus gy-i
Įdomu paminėti kaip šio
veniman vykdomos. Mes su se prakalbose jautėsi musų
džiaugsmu sveikinam politi nelaimingieji
bolševikai,
nių kalinių paliuosavimą,; kurių čia buvo apie pustuzi
jei tik jų vietos kalėjimuose1 nis.

HI TAS METINIS PIKNIKAS
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ANTRO APSKRI
ČIO ĮV!KS,

Michelsonui kalbant, savo kitą valstybių atstovybėms MUSŲ KOSTUMERIŲ
LITHUANIAN
“didvyriškumą” ėmė rodyti, AVashingtone ir paskelbti spauŽINIAI.
FURNITURE CO.
“balberys” Švedas, “saldo- ‘loję.
APDRAUSTI
Mes tik vieninteliai lietu
tas" Adams ir kiti. “Zurzė-; P° rezoliucija pasirašė:
PERKRAUS
jo” ir savo vietose nenusėA. Matiejaška. J. Krukonis, viai Bostone autorizuoti par
TYTOJAI.
davėjai šių išdirbinių: Bulo
(Insured
dėjo ir kiti Maskvos davat- A. Kūčias.
j
vą
ir
Gruen
laikrodžių.
VicMovers į
kos. Bet pirmininkaujantis
tor, Philco ir Zenith radijų;
Perk raustom
A. Matiejaška juos gražiai: Lankėsi drg. Račiukai iš Frigidare šaldytuvų, Underčia pat ir į to
Connecticut valstijos.
sugėdino ir priminė, kad
limas vietas.
vvood ir Corona typewriteBimbai
aną
kartą
kalbant
Saugi priežiūra, kaina prieinama
,
..
...
. .
Pereita subata “Keleivio” rių. Pirkdami kitur, tikros
bolševikų priešai ramiai sau le(lakci£
,ire. Jur- gvarantijos negausite. Mes
326 BKOAOWAY.
SO. BOSTON. MASS.
klausė.-; ir taip nekultu™Rač{ūkaitis iš \Vallimttaisom, mainom ir perdir
Tel. SOUth Boston 4618
gai neštelge. kaip musu bol- fordo, Conn. Jis atvyko čia bant iš senų laikrodžių, žie
seukai elgiasi.
automobilium su savo žmo- dų ir akinių Į naujausią ma
jos kalbos buvo na Tųarijona įr sunum Jur- dą pigiai ir tinkamai. Malo DABAR T1NKAMIAUSIS
publikos didžiausiu įdomu- ju pasjsve£iuotį pas drau- nėkit užeit persitikrinti.
LAIKAS PATAISYT
mu Įklausytos, priimta tam
£ardeckius
NAMUS.
ROLAND KETVIRTIS
tikra rezoliumjajr”sugiedo-^ Drff
Račiukaitis
yra
seDrg.
PAS MUS JUS GAUSITE
and COMPANY
tas Lietuvos himnas. Beje? nas “Keleivio” skaitytojas.
VISOKIEM PADARAM
aukų išlaidų padengimui skaito ji da nuo tų laikų,
312 Broadway
surinkta $18 be kelių centų. kuomet Maikio tėvas da ne
TeL ŠOU 4649
Kadangi makalbos užsi buvo Į generolus pakilęs,
tęsė gana ilgai, o rytoj buvo bet eidavo su “dinerke” dar
Pas mus gausite: Geriausios Rū
darbo diena, tai pirminin- bo jieškoti. Bet Amerikoje
A. J. NAMAKSY
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ,
l-LUMBINGŲ, Visokie smulkių
kaunantis publikai nei ne- i vįf j kĮla. Pakilo Maikio te
Real Estate & Insurance
reikmenų
iš geležies. SIENOMS
siūlė duoti Klausimų. Bet i vas> pakji0 h- drg. RačiukaiPOPIERŲ, Visokių reikmenų
411
W.
BROAl)WAY.
komunistai tuojau pakėlė j
jjs gražįai išauklėjo saElektros. Visokių reikmenų iš gu
SOUTH BOSTON. MASS.
mos, etc.
kacni koncertą reikalauda-į vo šeimyną, jo sūnūs tar
Office Tel. So. Boston 0918
Geriausia
Tavoras,
Prieina
ini. kad jiems duotų klausi- • nauja policijos’ valdininku
miausią kaina. Pristatymas veltui.
KĖS. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain, Mass.
Užeikit ir I’ersitikrinkit.
mus statyti. Ir šiame “kon-, £onnecticut valstijoj, o jis
Res. Tel. Arnold 1028
certe vadovaujamą rolę su-; pats turj gera darįyą InterFlood Square
losė buvęs Amerikos Legi- national Silver kompanijoi,
jono lietuviško posto ka- i mko kvepiančius cigarus ir
Uardivare Co.
CASPER’S BEAUTY
mandierius. Visi juo stebė į važinėja gražiu automobiA. J. ALEKNA, Savin.
SALON
jo^*
, liuiit.
628 BROADWAY,
DidžiausĮ triksą šiame i__________
SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4118
mitinge iškrėtė piim. A. Ma-; Sunkiai susižeidė Franas
tiejaska. Jis paskaitęs rezo-i
Ragauskas.
paprašė publikos;
Panedėlio įytą^ prie savo
balsuoti už rezoliuciją ran
namų,
506 E. 5th Street. So.
Vienoda Šiluma
kų pakėlimu. Pakilo visas
Bostone,
sunkiai susižeidė 1
miškas rankų. Kas prieš re
Jūsų Namuose
zoliuciją — užkomandavo F. Ragauskas. Jis pasilipo
[
Ar reikalinga jums vargintis
pirmininkas — prašau atsi ant kopėčių pasiskint uogų.
t per ilgus žiemos šalčius su anglij mis ir kęst nesmagumus pavasastoti. Atsistojo keli bolševi- kopėčios pasviro ir Ragaus-j į
; rio ir rudens drėgnose dienose?
kėliai. Juos publika pasitiko kas nupuolė žemėn. Reikėjo!;
i Paklausykit kaip lengva to iš; vengti.
grausmingu “buuuuuu” ir ’ skubotai vežti į ligoninę. Jis į;
$139—įdėsim į jūsų Boilerį ga
Jonyla
II.
v
ra
64
metų
amžiaus,
senas
i
t
švilpimu.
rantuotų OIL BURNERI su Tan
ku, gatavai šildyt. Tik reikės pa, So. Bostono gyventojas, gu- j į
, spaust guziką. Galite gaut ant 3
REZOLIUCIJA.
iii Miesto ligoninėj, padėtas į j
metų išmokėjimo ir nereikės pra
dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio.
Mes. So. Bostono ir apylinkės ant “danger listo.” Reiškia,
Nelaukit rudens, tada judėjimas
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
lietuviai, susirinkę Į masinį mi jo gyvybė pavojuje.
bus brangesnis. Klauskite dabar
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir

CHAUNCY

P ARK, WESTBORO, MASS

, :.i i \ -u.-iiič' iš kalbu, dainų, muzikos, sporto ir kitų įvai
ki.
adt. F. J BAGOCIUS, S. MOCKUS ir kiti. Painų
r jį. na }.ii<ivs "Aušr<’ės" ir “Gabijos" chorai. Šokiams prieš
i
J DIKYEI.IO ORCHESTRA Iš WOR( ESTERIO.
I

B!>\l lš\ Ull OS Iš SEKANČIŲ MIESTŲ:
I- -•» BOSTONO nuo Lieti nių Salės. Iš ClIEI.SEA nuo Chelsea
.k'č.o Iš i \VKE\CE nuo Lietuvių Kliubo. Iš I.ANNO nuo Tiei'iu tvlii ia. i i. >.itų u <!«•»..n, m iv ių a|>i, 12 I ,tlandų diena
. - o
'
•• • ■ n - p i, i'anttos įniktų.
K MEČIA Kti.MI I Ei AS.

Tai. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP1Y8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valanda*: 2-4 ir 6-6
Nedėliomis ir Sventadieaiala
nuo 10 iki 12 ryta.
278 HARV ARD STREET
kam p. Inman st. arti Central akv.
CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET.
LAWRENCE, MASS.

Geležies Reikmenų

tingą So. Bostone, liepos 9 d.
1940 metais. Lietuviu Piliečių
Zapustas mirė staigia
Draugijos salėje, ir išklausę i
mirtimi.
pranešimų apie dabartinę Lietu- •
Pereitą nedėldienį stai
vos padėtį, KONSTATAVOME, giai mirė J. Zapustas. gerai
kad—
South Bostone žinomas lie
•Nežiūrint . į tai, kad Sovietų tuvis. Seniau jis prigulėda
Rusija buvo padariusi su Lietu vo prie LSS 60 kuopos ir
va sutarti 1920 metais, pripa daug veikdavo draugijose.
žindama Lietuvai pilnai atno- Buvo prasilavinęs ir sma
grafines sienas su sostine Vil gios nuotaikos žmogus. Ne
nium :
turi laiką vertėsi real estate
Nežiūrint i tai. kad spalių 10 bizniu, o paskutiniais lai
dieną 1939 m. Sovietų Rusija kais dirbo mašinšapėj kaip
pasirašė su Lietuva savvtarpio mechanikas.
apsigynimo sutarti ir užtikrino
Taipgi
lankėsi dr-gai
nesikišimą Į Lietuvos vidaus Normantai iš Detroito. Jie
reikalus;
pirmieji prisidėjo prie “Ke
Nežiūrint to. kad Lietuva, pa leivio”’ ledimo ir tebeskaito
sitikėdama Sovietų Rusijos duo ji ir dabar.
tomis sutarty garantijomis, lei
do jai laikyti Lietuvoje savo ka
Lietuviai legijonieriai ren
lines bazes. Sovietų Rusija,
gia pikniką.
remdamosi
nepamatuotomis
Rugpiučio 18 d. Keistučio
priekabėmis. Lietuvą okupavo
parke
Dedhame, lietuviai
ir tuo budu sulaužė padarytas
rengia savo
su Lietuva sutartis ir duotas legijonieriai
pikniką.
Piknike
garantijas, o taip pat pažeidė metini
gros legionierių benas. Kitų
Lietuvos suverenitetą,
, Atsižvelgiant j visa tai. tebū draugijų prašom tą dieną
piknikų nerengti, bet daly
nie NUTARTA:
(1) Protestuojame ir smer vauti musų parengime.
Komitetas.
kiame imperialistinį Sovietų žy
gi prieš menkutę ir niekuo ne
Pereitą subata pasikorė
kaltą Lietuvą.
(2) Nepripažįstame ir smer Walthamo popieriniu dėžių
kiame Sovietų Rusijos kišimąsi dirbtuvės agentas Carleton
į Lietuvos vidujinius reikalus, Eaton.
būtent, diktavimą kas ir kaip
Lietuvių Radio programos.
turi valdyti Lietuvą.
(.”») Kviečiame visus geros
Liepos 20 programa per
valios lietuvius, nežiūrint kur WORL stotį 920 k. nuo 8:30
jie bebūtų, prie vieningumo, lyto: (1) Dr. Juozas Lankantrybės, ištvermės ir ryžtin džius-Seymour iš So. Bosto
gai stovėti Lietuvos nepriklau no; (2) dainuos Elzbieta
somybės sargyboje.
Nanartavičienė ir Emilija
(4) Mes, Amerikos lietuviai, Chaplikienė iš So. Bostono.
pasižadam Jums. broliai Lietu
Liepos 21, nedėliojo pro
voje. visomis galimomis prie grama per W0RL stotį 920
monėmis padėti, kad Lietuva k. nuo 9:30 ryto bus sekan
ant visados liktų laisva, nepri ti: (1) Modemistics orkest
klausoma — pačių lietuvių val rą iš So. Bostono; (2) daini
doma.
ninkė Marijona Milteniutė
(5) šią rezoliuciją nutariam iš Montello; (3) armonistasi
pasiųsti Suvienytų Valstijų Pre Vladas Volusevičius iš Wal-'
zidentui. Lietuvos, Rusijos ir ’tham.
Steponas Minkus.

28 Liepos, Sekmadienį, 1940
LAKE

Liepos 17 d., 1940 m.

taipgi ant tokių plaukų padarome
PERMANENT VVAVE su speciališku tam aliejum. Darbą garantuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON.

Tel. 4645

Jūsų lietuvis Plumberis
fitteris,

ir Gas

CHARLES J. KAY
(KUČINSKAS)

322 Dorcheater Street
SOUTH BOSTON
Tel. ŠOU 0346

AM. Dambrauskas

Laidotuvių Direktorius—Balsamuotojas
Geriausiai ir prieinamiausiai patarnauja Nubudimo Valandoje.
Kaina prieinama nuo 8125 ir ąukšriau. Koplyčia šermenims dykai.
Pareikalavus nuvažiuojam ir į kitus miestus. Patarnavimas dieną
ir naktį. 20 metų sukaktuvių profra darome visame dideliu palensrvuiinių. Adresai:
2.,š M. KKOADMAY,
SOI III BOSTON. MASS.
T-lefonas SOUth Boston 4488.
KltOCh TON—16*18 Intervale Street, Tel. Brockton 41 l(i.

Paulina LnzeckasN.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTI.

400 BROADVVAY

Cambridge, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Lenir.grado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 1IUNT1NGTON AVĖ..
BOSTON. MASS.
Tel. Commonvealth 4670.

Tel. Univaraity 94S6

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVR DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-S.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVftRO)
CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLIJIY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ L1GŲVal. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki X.

Tel. ŠOU 2805

Karpenteris, Penlorius

DAKTARAS

Ablcnai taisau viską prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbų prie Namo
pataisymo, kreipkitės pas mane.
Parbus bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street
SOUTH BOSTONE.

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

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

l» J. ai
UJOnDERLRnū

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

447 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Gyv. 31132

Tel. 28624

PUIKUS METINIS PIKNIKAS
St Darius 317 American Legion Post

Rengia savo metinį puikų išvažiavimą

Rugpiučio 18 August, 1940, Nedelioje
KEISTUČIO PARKE

OAKLAND GROVE,

E. DEDHAM, MASS.

Šokiams gros garsi Beno orchestra.

Bus visokių Žaislų ir Legiono Benas.
Kviečiame visus jaunuolius ir augusius šiame
piknike dalyvauti.
BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono nuo Posto namo, nuo
C Street.
KVIEČIA RENGĖJAI.

Iš KRANO IR BONKOMIS
XXX ALE IR STOCK

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Sercdom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu šviesų. Išegzaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAtVRENCE. MASS.

Šiltesniam Orui Užėjus,
Smagi Vieta

Pas VINCĄ BALUKONI

SOUTH BOSTON
CAFETERIA
249 BR0ADWAY,
South Bostone.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
TelephoM

KURIE NORIT TIKRAI GERO ALAUS--

REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

PETRAS AKVNEVICIA ir SENES

Tel. KIK 7119

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
Worcester—64334

81 LAFAYETTE ST.,
WORCESTER MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road,
South Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2271.

SOUth
Boston
___________________ 1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kaino* Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
llydraulic Rrekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ
ISDIRBYSČiŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir demonstravimą rista:

f HAMUN STRBBT
Ramp. Bust Bighth 8U,

-UB

I

!Į

