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Nepriklausoma Lietuva I
Jau Išbraukta iš Žemėlapio

Rusija, Anglija ir Plieno ir Audimo
Darbai Eina Gerai
Amerika.

ROOSEVELTAS NOMI
NUOTAS TREČIAI
TARNYBAI.

Sovietai siūlo tokį “bendrą Automobilių fabrikuose se Wallace paskirtas kandida
ni modeliai jau pabaigti.
tu į vice-prezidentus.
frontą.”
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SOUth Boston 6071

METAI XXXV

Anglijai Ateina 'Baisioji
Naktis/ Sako Fašistai

____
Einant “Keleiviui” spau- Plieno pramonės magazi
Chicagoj susirinkusi de
SEIMAS NUTARĖ PRI ararija su tankais ir bomba- d°j* iš Londono atėjo žinių, nas “Steel” rašo, kad nauji mokratų partijos konvenci JI BUSIANTI NUŠLUOTA 150 savų orlaivių atsilyginti
nėšiais. Lietuvos valdžia kad aukštas Sovietų valdi- užsakymai plieno pramonėj ja pereitą sąvaitę nominavo
NUO ŽEMĖS.
anglams. Bet anglai apie 35
JUNGTI JĄ PRIE SO
tuojaus buvo nuversta ir jos ^mkas tenai pasiūlęs, kad dabartiniu laiku sumažėję, prezidentą Rooseveltą savo
jų numušė žemėn bei jūron,
VIETŲ.
vieton Maskvos agentai pa- - &*B.a’.. Jungtines Valsti- tačiau ant rankų kompani kandidatu ateinantiems rin Bet tegul jie ateina ir pamė o kitus nuvijo atgal. Pasiro
Atlikusi_.“Kerenskio
..
. parei- įj skyrė Paleckį, kuris dabar J°s»KiniJa u* Rusija tuojaus jos turinčios užsakymų tiek kimams. Rooseveltas neva gina mus “nušluot,” atker do, kad Angliją sunaikinti
ta anglai.
gas, Paleckio vyriausybe Lietuvoje yra vadinamas
apsigynimo sąjun- daug. kad darbai fabrikuo žiavo nei konvencijon. Jis
netaip lengva, kaip Hitleris
se
eina
pilnu
tempu
ir
ilgai
pranešė
jai
neturįs
nei
noro,
rezignavo.
“lietuviškuoju Kerenskiu.”
... .
.
,
.
.
Pereitą penktadienį Hit- plepa. Ir Anglija visai neke
Nepriklausomos Lietuvos Jis buvo tik tol, kol Lietuva
Reiškia, Maskva jau pa- dar eis. Vėliau gi tikimasi nei tikslo kandidatuoti tre- jeris sušaukė savo nacišką tina ginklą padėti. Jos už
respubli kos jau nebėra. Su- nebuvo visiškai susovietin- mate Padariusi klaidą susi- naujų užsakymų iš automo čiai tarnybai, ir konvencija “parlamentą.” nes buvo pa sienio ministeris Halifax šį
sirinkęs pereitą nedėldienį ta. Pereitą nedėldienį jis su dedama su Hitlerio Vokieti- bilių fabrikų. Dabartiniu galinti nominuoti ką ji no- siruošęs pasakyt prakalbą, panedėlį per radiją pasakė
ikomunistų
------ -------------------ix
- Ja
seimas nutarė
iš- savo ministeriais
jau rezig ' ja. Įsigalėjusi Vokietija pa laiku automobilių pramonė linti. Konvencija tuojaus Kai jis sako prakalbą, tai visam pasauliui, kad Angli
* braukti musų tėvų žemę iš navo. Taip pat rezignavo sidarė didesnis pavojus Ru sustojusi, darbininkai palei suužė: “Mes norim Roose- visuomet sušaukia “parla- ja karo niekados nenorėjo;
sti vasaros atostogoms ir velto!”
mentą?’ kad jam paplotų ir ji padarė daug nusileidi
nepriklausomų
valstybių Latvijos ir Estijos “kerens- sijai, negu Anglijai.
kompanijos
ruošiasi
nau

Rooseveltas
kandidatūrą
tuo budu užgirių pasakytus mų Vokietijai, kad tik iš
tarpo ir prijungti ją prie kiai.” Tačiau seimai liepę
jiems
modeliams.
Šių
1940
priėmė.
Agrikultūros
deparj
0 žodžius.
vengus konflikto. Anglija
Rusijos.
jiems dar pasilikti, iki bus Hitleris Gauna Ame metų modelių automobiliai
tamento sekretorius WallaPereitą penktadienį Hit- j nenori karo ir dabar, jis saTas pats padaryta Latvi sudaryti jų vietoms užimti
rikos Aliejų Per jau užbaigti ir daugiau jų ce buvo nominuotas kandi- leris kalbėjo į Angliją. Jis ko, bet ji negali taikytis Hitjoj ir Estonijoj, nes visų tri tikri sovietai.
nnnSS
nebedaro. Rudeniop pradės datu į vice-prezidentus.
plepėjo apie pusantros va-lerio išlygomis. Jis jau parojų Pabaltijo valstybių už
Iš “Eltos” telegramų gali
ISpanlJfį.
j jau statyti 1941-miems me
Priėmęs
kandidatūrą, landos. Jis aiškino, koks jis' dė. kad kuo daugiau jis gauėmimas yra vykinamas pa ma spręsti, kad Lietuvos ar
Paskutiniais laikais Ispa tams modelius.
Rooseveltas pareiškė, kad nekaltas avinėlis. Jis taip na, tuo daugiau nori ir tuo
gal tą patį Maskvos planą. mija irgi negalėjo savo ša
Audeklinės dirba gerai,
,
jis nevesiąs jokios agitaci- nenorėjęs karo, bet Angli- didesnis akyplėša daro i.
lies nepriklausomybės gin nija nradėjo importuoti iš
“New York Times” ko ti,
nes
gauna didelių uzsaky- jos uį, save. Bet jeigu jis is- jos užpultas turėjęs gintis. Dabar jis jau norėtų uždėti
nes ji kažin kur paslėpta : Amerikos daug aliejaus ii
respondentas
Tolishchus ir viešai nesirodo. Gali but,, gazolino. Komercijos de- mų ai mijai. Bet avalines ,inktas bus, jis pasižada kad jo pozicija teisinga, tai savo leteną ant visos Europraneša, kad visų trijų šalių kad ji jau ir nuginkluota. Partmnento . Washingtone dirbtuvese NaujojAnglijoj Amerikos kareivių į Europą pripažinusi ir Rusija. Stali- pos. pavergti visas tautas,
seimai balsavę vienbalsiai. Bet jeigu ji ir nebūtų Kauno' trinktos žinios parodo, kad (lai do nedaug.
.
. nesiųsti.
nas padavęs jam draugišką Anglija su tuo niekados neBalsavimo metu kiekvienam fortuose uždaryta, tai vfe.įP.cr pmnucsius 7 karo mene- , Smalkiai dalbai eina pne
Wallace yra artimas Roo- ranką. Mussolinis taip pat sutiksianti. Ji kovosianti neseime sėdėjo Stalino atsiųs tiek saujalė kareivių negi! s!“s IsPanUa paėmė is Amestatybos ir oi laivių sevelto draugas ir labai ga- stojęs jo pusėj. Jam prita- tik už savo laisvę, bet ir už
tas iš Maskvos agentas ir galėtų pasipriešinti pusei r,kos H350.690 bačkų žiba dirbtuvėse. Valdžia reiką- 'bus administratorius. Jis iš- Hanti ir Japonijos fašistiška kitu. Ir įis kvietė kovon
žiurėjo, ar nebus “liaudies
raudonarmiečių, lo ir 395.860 bačkų aliejaus įauja daug arnatninKu j lai- rišo sunkiausią žemės ūkio valdžia. Taigi visi geri žmo- prieš tą Antikristą viso paišdavikų,”
kurie balsuos miliono
mašinoms tepti. Kadangi vyno ir gmKių dumtuves, problemą ir pakėlė Amen- nės eina su juo. Todėl jo šaulio krikščionis. “Mes nepriešingai. Bet priešingų ne kurie sustatė Kauno kryž- pačiai Ispanijai tiek daug 1 ašutiniame šio
Ke lei- kos farmerį, kurį republiko- galybė dabar neišmatuota, padėsime ginklo tol, kol mubuvę, nes da prieš seimų gatviuose savo arnotas, tan gazolino ir tepalo nereikia, vio puslapy yra nurodyta, nų valdžia buvo nugramzdi- Jis galįs sunaikinti visus sa- sų laisvė, kaip ir kitu tautu
“rinkimus’’ kandidatai bu kus ir užplūdo visą Lietuvą. Washingtone manoma, kad kokių specialybių darbinin- nus bankruto bedugnėn.
*
~
*
*
*
vo pnesus.
Bet, kaip labai -laisvė,
nebus
pilnai
užtikTaigi visos tos “nomina
vo taip persijoti ir perkošti,
kai jai daugiausia reika__________ _
Ispanija
Amerikos
aliejų
gera&
žmogus,
jis
nenorįs
to
rintos,
”
pareiškė
Halifax.
- " - — - - - - Pirma lingi.
kad priešingi negalėjo į cijos” ir “rinkimai” buvo
PABALTIJO KRAŠTAS daryti. Ir dėl to jis dar sykį
Taigi taikos kol kas da
seimą patekti. O jeigu ir pa tik humbugas pąsaubą^rą]
'titenį darydavo Ifcsdfc “ . I
TURI
5,000,000 GYVEN- darąs Anglijai pasiūlymą: nesimato*.
apdumti,
Kad
išrodytų,'jog
?
teko vienas-kitas, tai seime
TOJŲ.
— ginklą
- - - ir
- taikyki,
r- ja, iki ji nebuvo paskelbus Viskas Esą Paruošta
I OJ Ų.
padėk
maDabar kįla klausimas, ką
jis nedrįso balsuoti prieš Pabaltijo kraštų gyventojai karo Anglijai. Norėdama r ISKŪS ŪSU raruosia
AnaliiftS IJzDUolimui Trys Pabaltijo valstybes, no nustatytomis sąlygomis! vokiečiai darys? Ar jie mėpatys savo gera valia nutarė
Maskvos planą, nes žinojo, išbraukti
save iš Europos M™8®1'"™1 prwennti. Ankurias dabar užėmė Sovietų Tai esąs jau paskutinis pa-, gins Anglijon veržtis.’ar ne ?
kur Stalinas savo priešus žemėlanio
guja leldo
laivams Vokietijos fašistai skelbia, Rusija, turi 65.243 ketur- siūlymas. Jeigu Anglija da- Bet kvailai išrodytų Hitlesiunčia.
Lietuvos. Latvijos ir Esti- gabentis aliejų iš Amerikos kad Anglijos užpuolimui kampių mylių žemės plotą bar nesusiprasianti ir Hitle- i rio grąsinimai, jeigu jis neLietuvos ir Estijos seimai jos seimams pereitą nedėl-iJT pa1 davinėta Vokietijai,
susirinko valstybės teatruo dienį atsidarius, pasipylė re- Sakoma, kad
kad
se. bet Latvijos komunistai
užpuolimą naciai mėgins
zoliucijos
ir
prašymai,
ku-Įn
4
i
•
tiksliai aplenkė tą patalpą, IIUVČV
riuose Ireiškiamas
dė- Washin{ttono
žiniomis,
MusLatvija—1.900,000.
veido. Busiąs baisus karas, daryti. Italijos fašistų spau
VlOIVlCJlllCtV noras V4V
1* • "l 1
9
A
1 paruosti, tik sesti ir plaukti į
kur 1918 metais buvo pa tis prie Sovietų Sąjungos.' S?1™“ ^abar turis ant rankų Angliją. Tų laivų vokiečiai; Estija—1,100,000.
baisus teroras milionams da skelbia, kad “baisioji
skelbta Latvijos nepriklau sako “New York Times” ko- 21.000,000 bačkų Amerikos turi šimtus; į juos gali su
žmonių, kurie gyvena po i naktis” Anglijai jau nebesomybė. Jie tos vietos ne respondentas. Po tom peti gazolino ir tepalinio alie- tilpti iš karto apie 400,090 LIETUVOS “RINKIMŲ’ Anglijos vėliava. Laimėji-Į toli. Tai reiškia, kad puoli
kenčia.
vyrų armija. Jie pradėsią;
DAVINIAI.
mo vaisiais Hitleris pasida-, mas prasidės nakties laiku.
cijom pasirašo neva vieti jaus.
Susirinkus Lietuvos sei niai gyventojai, dirbtuvių
plaukti visi iš karto, iš visų
--------------Maskva praneša, kad Lie- Imsiąs su geriausiu savo į
mui, garbės vietoj atsisėdo darbininkai ir net organiza ATSIDARĖ PAN-AMERI uostų nuo Ispanijos pasie- tuvos .•ririkjmu„ daviniai draugu Mussoliniu. Nors ir
Stalino agentas Dekanoso- cijos. Bet turinys jų vieno KOS KONFERENCIJA. mo iki Norvegijos siaurės, i
f
.
Stalinas geras vyras, bet Reikalauja Komu
vas. Latvių komunistų sei das ir vienodas tikslas viso
Balsavo 1.375,349 žmo- jam Hitleris laiko tik špygą nistams Pilietiškų
panedėlį Havanos mie Pirma busią paleista tuksme tokią pat vietą užėmė se trijose valstybėse. Taigi ste,šį Kuboje,
tančiai
orlaivių,
kurie
nunės,
kas reiškia daugiau kišeniuje.
atsidarė PanTeisių.
atsiųstas iš Maskvos Višins matome, kad ir tie prašy
___
x: •
_ T.-tuSU.,i. Ir šitaip Hitleriui kalbant, i
šluosią
jūrių
sluosią
nuo
junų
visus
Ang<
kaip
99
nuošimčiai
visų
Amerikos konferencija, ku
kis, o estų seime—Ždano- mai su rezoliucijomis buvo rioj dalyvauja 21 respubli lijos laivus ir padarysią rjnęjŲ teisę balsuoti. Visi šitaip grasinant sunaikinti i
Prezidentui Rooseveltui
vas. Jie žiurėjo, kaip pereitą sufabrikuoti pagal vieną kos atstovai. Jungtinių Val laisvą kelią vokiečių armi balsai buvę paduoti už Angliją, ant Vokietijos pra- Buvo nusiųstas laiškas, po
sąvaitę “išrinkti” seimai kurpalį Maskvoje.
.
“liaudies partiją,” nes kitos dėjo kristi bombos iš padan-! kuriuo pasiraso 6o asmenys.
stijų politikos vedėjas Hull jos laivams.
balsavo. Jie dirigavo ir tų
Hitlerio faterlandą i kurių tarpe yra keli profeso
įžanginėj savo kalboj pasiū Bet anglai nenusigąsta, uždarytos ir negalėjo savo gių.
seimų “rinkimus.”
Žodį
bombardavo
Anglijos bom- riai, keli rašytojai, keli libeAP
P&ht,
tegul
kan(
jidatu
statvti.
J
“
liau
lė konferencijai įsteigti “ko
“rinkimai” mes čia rašom LIETUVOJ KONFISKUO lektyvinę globą” Europos Hitleris
pamcpna
su
savo
djes
jn)
cj
į
..
jšrinkta
banešiai.
Naciai
pradėjo ly-; ralai kunigai, rabinai ir tt.
‘
TA ŽEMĖ, BANKAI IR
svetimženkliuose, nes ištik
valstybių kolonijoms Ame a'™»
ant musM ze‘ 79 žmonės,
sti i požemius ir slapstvtis. Jie sakosi nesą komunistai
FABRIKAI.
rujų tai nebuvo jokie rinki
Tai buvo anglų atsaky- »•.nepritaria komunistų idėIš Rygos pranešama, kad kos pakraščiuose, jeigu to-'mes’
mai, o vien tik paskyrimai.
-----------------NUSKANDINO GREI- mas i Hitlerio grąsinimus. jai, tačiau protestuoja prieš
kia globa butų reikalinga
ČIAUSJ ITALŲ LAIVĄ. Hitleris paskui pasiuntė apie' tuos smurtininkus, kurie paRinkimai būna tik tada. ka Lietuvos, Latvijos ir Estijos Bet kitos Amerkos respubli STALINAS TARĖSI SU
da kandidatus į seimą stato seimai, eidami Maskvos ko kos šitam pasiūlymui nela ANGLIJOS ATSTOVU.
--------------------------------------sivadinę “patriotais” ir “viPereitą sąvaitę Vidurže- =
Įvairios partijos ir kada bal misarų nurodymais, nutarę
giliantais” neleidžia komu
Londono žinios sako, kad m io Juroj anglai paleido
ITALIJA ĮSPĖJO SO
suotojai gali pasirinkti iš jų konfiskuoti visus bankus, bai pritaria.
nistams statyti savo kandi
Anglijos pasiuntinys Staf- dugnan greičiausį Italijos
VIETUS.
tnroinc M1_ :__ : <tr»_ i_l____
tuos, kurių programa geriau fabrikus ir žemę. Didesni LATVIJOS PREZIDEN frtvrl
datu valdininku rinkimams.
atitinka jų reikalams. Lie ūkiai busią suskaldyti į 60
TAS SUNKIAI SU
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje akrų plotus ir valdžios kon-į,
ŽEISTAS.
šitokių rinkimų dabar nebu troliuojami. Esąs jau suda
Londone gauta žinių, kad
vo. Visos žmonių partijos rytas komisariatas, kuris
Rygoje
sunkiai sužeistas bu sitarimas.
buvo uždarytos, išskirus ko kontroliuos visų trijų vals
naikintuvas “Svdnev ” kuP<*gaioos ^lies piHečianis garantuona^ini ivas
^yuney,
ku nes tai reikštų “apgavystę : konrtitueiia
Bet iei ko
munistus. Kad išrodytų, jog tybių bankus. Kaip dabar vęs I^atvijos prezidentas
ris
išgelbėjo
ir
apie
250
skęp.,i;;
n(
c
Vnldotiins
at^vilJa
K
.
o
ni
‘
P
lut
.
,
J
a
Jei. y’
Kiti 250 italu • l?'—”. Vok,et,J<K atzvH munistai paimtų čia viršų,
kandidatai
nominuojami išrodo, tai Lietuva, I^atvija Ulmanis, kuris pereitą sa KANADA STATYS DA 12 stančiu italu
siancių naių.
mu z.»o uaių tIU,F asistų organas net gru-; t i ti i5>J,raiai
jl trj necalė“demokratiškai,” komunis ir Estija bus sujungtos į vie vaitę buvo pašalintas iš pre FABRIKŲ GINKLAMS
ZUVO
SU
laivu.
Rusiai
L-.,
f
j
ra
j;
lcil
11
?
"k*
zidento
pareigų.
Dabar
jis
moja
KUMjai,
Kari
.u
ja
gai
j
į
u
savo
kandidatų
statvti.
tai darė tas nominacijas vie ną Pabaltijos kraštą, kurį
GAMINT.
atsitikti
taip,
kaip
atsitiko
‘
________
_
gulįs ligoninėj. Kas jį sužei
šuose susirinkimuose. Bet valdys vienas sovietas.
Kanada nutarė pastatyt ATIMA KOMUNISTUI
su Lenkija.
dė.
nežinia.
Gali
but,
kad
tai
jei kas pasiūlė nekomunistą
PILIETYBĘ.
ESTAMS ĮSAKYTA ISIda 12 fabrikų ginklams ir
įvyko
atėjus
bolševikams
ŽADA
NUBAUSTI
FRAN

ir jei susirinkimas tokį no
POLITINIAM
KALINIAM
GYTI RAUDONAS VĖFederalinis
teisėjas
San
ir pasky
mesti jį iš prezidento rašti amunicijai gaminti
minavo, tai valdžia paskui jį CUZIJOS IŠDAVIKUS.
SIULOMA
STOT
J
RAULIAVAS.
rė tam tikslui $30.000,000. Franciscos mieste pareiškė
nės.
išbraukė. Tokiu budu liko
Anglijoj dabar yra fran
DONAJĄ ARMIJĄ.
i Iš Talino pranešama, kad
Keliolika tokių dirbtuvių atimsiąs Williamui Schneitik vieni komunistai, kurių euzų generolas Charles dc
jau vra pastatyta ar baigia- dermannui pilietybę. Schnei
Rygos žinios sako, kad | •'išlaisvintos" Estijos gyventarpe buvo labai daug jaunų Gaulle, kuris organizuoja ŽUVO PASIŽYMĖJUSI ma statyt. Kanada gamins dermannas yra Californijos vokieėių, žydu ir austru kii- l°Jants jau įsakyta įsigyti
žydukų, ir Lietuvos žmonės aplink save pabėgusius An ANGLŲ SUBMARINA. daugiausia sprogstamosios komunistų organizacijos se- m^peditmiėms Valiniams
- raudonas vėliavas, kurios
turėjo už juos balsuoti. Pa glijon franeuzus ir sakosi
Anglai turėjo “Salmon” medžiagos Anglijai.
kretonus. Teisėjas sakosi tenai pasiūlyta priimt Latvi- turi but iškeltos ant visų na
sirinkti nebuvo iš ko.
galįs bet kada pradėti karą vardu pavadintą submarina. MIESTAS. KUR NĖRA S '"imdam“irty- jos |,ilict-vb? ir st,,ti *
mų. Be abejo, toks įsakymas
Kodėl Lietuvos žmonės prieš Francuzijos išdavikus. kuri pasižymėjo keliais neyra duotas ir Lietuvos žmo
tų raudonąją armiją.
PIKTADARIŲ.
Į^s popieras ir nrisiekdanepasipriešino tokiai netei Kurie turį but nubausti ir bu paprastai drąsiais žygiais.
nėms.
sybei? — klausia Amerikos sią nubausti. Anglija pripa Bet paskutinį kartą išėjusij Netoli nuo Bostono yra mas šiai šaliai ištikimybę UŽSAKĖ UŽ >1,000,000
lietuviai.
žįsta šitą generolą tikruoju jūron ji jau nebesugryžo, to-Easthamptono vardu mies- pasilikęs savo mintimis ištiPARAŠIUTŲ.
Iš Helsinkio pranešama,
Anglijos laivyno žinyba tas, kur per birželio mėnesį irimas Sovietu Rusijai, todėl
Pasipriešint Lietuvos žmo “laisvų franeuzų vadu.” Bet dėl
Buffalo, N. Y.—Kanados kad užėmus Rusijos bolševi
1 •a • V
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• ••
e• • . •
• *1*
nės negalėjo, nes visų pirma Francuzijos valdžia jo ne- skaito ją žuvus. Ji turėjo 40 policija nėra užrekordavusi jis negalįs būti šios šalies valdžia čionai užsakė už kams Estiją, daug estų pa
Lietuvą okupavo raudonoji pripažįsta.
žmonių įgulą.
nei vieno prasikaltimo.
piliečiu.
| S1.000,000 parašiutų.
bėgo Suomijon.
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kovojančiu ir liaudies gėrybes
kuriančiu žmogumi.“

Tai
kaip išrodo tos
.Jau pradeda aiškėti, kaip “liaudies gerybės.” Geresbolševikai “išlaisvino” Lie- niP algų reikalauti nevalia,
tuvos darbininkus. Po visų streikuoti nevalia. _ o darbą
mitingų
demonstracijų, VreiK1
ei^la
padvigubinti ir reiKia
reikia
tingu ir demonstracijų.
? paaviguomu
kad dabar turi “prapo visu plepalu apie “nauja
lynę” ir darbininkų “lai- svitusią laimę ir esi “laisgadyi
’Ati kad Vvas
HS KOVOtOlHS.
mę" pradeda uičk
aiškėti,
kovotojas
Lietuvos darbininkams da-^r galima įsivaizduoti dibar nevalia reikalauti nei de?nĮ žmonių mulkinimą ir
algų pakėlimo.
tuštesni humbugą. kaip sištai ką skelbia “Eltos” tie komunistų plepalai!
pranešimas Nr. 59 (136), išKaip gi darbininkas gali
leistas Kaune šių metų lie- būt “laisvas kovotojas.“ jei
gu jam uždrausta net ir
pos 2 dieną:
streikuoti, uždrausta darbą
"Nuo gegužės 15 d prasidė sustabdyti?
jus Lietuvoje naujai gadynei,
Arba kokios gali būti
kasdien miestuose ir mieste
“
liaudies
gerybės,“ jeigu to
liuose. vyksta gausingi masi
ji
liaudis
turės
padaryti dvi
niai susirinkimai. kuriuose
gubai
daugiau
darbo, bet
fabrikų. Įmonių ir dirbtuvių
darbininkai, tarnautojai, sam negalės reikalauti daugiau
dininkai. laukų darbininkai ir atlyginimo?
Kur.. tuomet darbininku
,
ūkininkai aptaria savo ir ben.
druosius savo valstvbės reika- laimėjimas? Juk tuomet jau
lūs. Pažymėtina, kad kiekvie- kur kas geriau dirbti kapitaname tokiame darbo žmonių listui. prieš kuri galima
susirinkime matosi, jog dar streikuoti, galima reikalauti
bininkijai pirmoje eilėje rupi daugiau algos, trumpesnių
valstybės ir visu darbo žmonių darbo valandų, ir kur nėra
pavojaus, kad busi už tai
gyvenimas.
"Štai Darbo Rūmuose susi apkaltintas kaip “provokarinkę monteriai, apie 500 1jU. ; torius“ ir sušaudytas kaip
rių tarpe ir keli inžinieriai. ’ “valstybės priešas.”
pareiškė: ‘Prieš musų akis LieŠitokia padėtis, kur dirb
tuvėje stovi milžiniški darbai.1 ti reikia dusyk sunkiau, bet
Smetonininkai senai kalbėjo atlyginimo už darbą reikaapie krašto elektrifikaciją, lauti nevalia, tai ne “liauištisą metų eilę ginčijosi spau- dies gerybė,” ne “prašvitusi
doje. ir kas iš to? Kitos musų laimė,’’ bet kalėjimo gyvekaimyninės valstybės elektri i nimas, tikroji katorga!

Latvijos Prezidentas
!
Nuverstas.

nai!

Nevalia ir streikuoti ko
munistų “išlaisvintoj” Lie
tuvoj. Tas pats “Eltos” pra
nešimas sako:
“Tuose pat Darlx> Rūmuose
susirinkę Įvairių statybos ša
kų darbininkai, mūrininkai,
tinkoriai. plytų nešėjai, betonuotojai, daiiydės. armaturininkai. plytelių klojėjai ir eili
niai darbininkai, aptarę savo
būklę, išsireiškė, kad dabar ne
laikas sąskaitas suvesdinėti.
Darbo žmonių teisių uzurpato
riai ir išnaudotojai privalės
duoti apyskaitą. Verti baus
mės bus nubausti tų. kuriems
pavesta teisingumu ir teisėtu
mu rūpintis. Darbus stabdyti,
streikus kelti savo reikalavi
mų patenkinimo siekiant da
bar nevalia.“

I)a toliau lame pranešime
r kaitome:
’■ ‘Lino’ fabriko darbininkai
ir darbininkės, aptarę savo
darbo sąlygas, kurios yra ne
sveikos ir pakertančios dirban
čiųjų sveikatą, išsireiškė, kad
darbininkai neturi tikėti liau
nas
priešų skleidžiamiems
gandams, kurių tikslas yra
skaldyti darbo žmones ir silp
ninti jų jėgas; darbininkas,
dabar turi justi jam prašvitu
sią laisvę, turi padvigubinti
save darbą, turi jaustis ne
darbdavių ujamu ir išnaudoja
mu. išteisiu padaru, liet laisvu,

,

-į Maskva kalba apie prijungi* (rijose valstybėse Maskvos
mą Lietuvos prie Rusijos, agitatoriai varė pašėlusią
žinios iš Rvo-os sako kad propagandą už Sovietų S»pereftį XlSft „ai bute •'
Gatvėse buvo. ruošianuveSas Latvijos prezi- i
e,se"^ 1,1j"’-“11P1:3dentas Kari Ulmanis. Jo pa-j ''a b'v .P'‘u‘ J?j\us ,"esloJ3'
■ eigas pasiėmė kažin kik- ?.nas, »a‘‘"°
kslf’ tiroKirchenstein, Maskvos ko- £.13
mfearo pastatytas Latvijos i
^’ę^aiba. be paltoministeris pirmininkas.
, vos tr.ubtjo:
Lai gyvuoja
’
j pasaulio darbininkų liuoTą pačią dieną Rygoje suotojas Stalinas!” “Lai gysusirinko naujas Latvijos vuoja musų apgynėja rauseimas, kuris buvo “išrink- dor.c ji armija!” “Lai gyvuo
tas” iš komunistų paskirtų i ja Sovietų Sąjunga!”
ir Maskvos komisaro užgirPaskui, tą pačią dieną vitų kandidatų. Kaip Lietu- sose trijose valstybėse buvo
voj, taip ir Latvijoj komu- “renkami” seimai. Visi. kas
i nistiškoji valdaįa nepriėmė tik tm i teisę balsuoti, turėseimo linkimams jokių kitų jo paduoti savo balsą už ko......
kandidatų, išskyrus tik ko- munistų kandidatų sąrašus,
munistų pasiūlytus. Taigi
Liepos 21 dieną visose tritie neva rinkimai nebuvo jo- jose valstybėse tie seimai
v MSI
kie rinkimai, nes žmonės jau susirinko ir, suprantama,
neturėjo iš ko rinktis.
tuojaus nutarė oficialiai saTa “rinkimų” komedija
šalX- nepriklausomybę
prie
visose trijose Pabaltijo vals- i Ean.?1;'‘jbA1 tr1 prisijungti
PllfeL
lybėse buvo suvaidinta pa- k50į,iety Sąjungos,
ako,
gal vieną Maskvos planą. ,
\)>;
an?a
Visų pirma, visas tris valsty- i ^ad. aV:
-pdeJ?"
bes okupavo raudonoji ar- §aci3a ^v>Maskvon da
miįa. Paskui, atvykę iš Mas- Prie® s.enn.° ^sinnkimą ir
kvos komisarai visose trijo- i PWSianu kad Malinus
. . _
.
t
nrirvlųnctu I o
se valstybėse sudarė naujus priglaustų Latviją prie So" vietų Sąjungos.
ministeriu kabinetus
Bouldero Tvenkinys, kuriuo Roosevelto administracija pak inkė Colorado upę i darbą Ne
lankių Sovietams žmomųj ASS^!a.Įed
tei/5?T.
vados valstijoj ir dabar garni ita pigią elektrą, čia kasdiena pereina šimtai turistų.
Visose trijose šalyse senieji įn.a,l!' --a*k'°s sak», kad n
paleisti ir na- Lietuvai tas pats ruošiama.
valstybės santvarkai ir naujai; menės dalinių žygiavimas dar so pakartoti*. Tiek Merkiui, seimai buvo
Maskva esanti labai patenLietuvos ateičiai. Kariuome- i nebuvo baigęsis. Rusų kariuo tiek l'rbšiui buvo žinomi So skelbti naujų seimų “rinki
visosė kinta tais Lietuvos žmonių
nės santvarka bus pritaikyta menė ėjo ne tik plentais, vieš vietų Sąjungos planai, bet jie mai.” Iki “rinkimu” "
(komunistu) masiniais miprie valstybės santvarkos. Tą keliais. bet ir šunkeliais. Gali tuos planus slėpė nuo žmonių.
.
Stingais, kuriuose reiškiamas
was, more or less com-j •
i it: e.....
darba- kariuomenės vadovybė
te Įsivaizduoti, kaip atrodė Net dviem atvejais kalbėda voting
e
J
,
, pageidavimas,
kad Lietuva
because tnose ab- i f r • i
* • o : e.
varys drauge su vyriausybe, Kauno gatvių meksfaltas po mas per radiją Merkys pasa pulsorv,
, . .
A
! butu inkorporuota
i Sovietu
1
kė, kad Sovietų Sąjungos ka staming irom \vnat amounts to q

to. kaip pavyzdžiui, tokia Lais
on Sovietization: m
? i 4.
vės Alėja praėjo keliatas šim riuomenė, išskyrus Lietuvos a. referendum
.
,
Tuo
tarnu gi• vra jfaktas,
,
- -v. •
’
tų įvairaus didumo tankų. nepriklausomybės gynimo, ne risk later the retribiition met- ,kad, tuos
mitingus pačios
Kauno gatvių grindinys, ku turint kitokių tikslų. Merkys td out by totalitarian regimesj Maskvos agentai organizuo’.”
, .... .
riuo žygiavo rusų kariuomenė, tvirtino, kad derybos Maskvo to ‘enemies of the people
K
' ja ir jie tuos pageidavimus
buvo panašus į arimą. Net je ėjusios labai draugiškoje
Toliau tas koresponden- i formuluoja,
stulpai kai kur buvo išvartyti. dvasioje, nors jis žinojo, kad
Raudonosios armijos žygiavi tose derybose buvo palaidota tas priduria, kad ‘every ’
KAS BUVO LATVIJOS
mas man priminė skėrių at- jo atstovaujamos valstybės voter had to present his
identity
card
at
the
polis,
į
PREZIDENTAS UL
pludį. Lyg tyčia, tomis birže nepriklausomybė.“
where
it
was
stamped
to
MANIS.
lio dienomis Lietuvoje nebuvo
signify
that
he
had
done
his
1
Įvažiavę
i
Kauną,
bolše

lietaus. Viskas buvo išdžiuvę.
Karls Ulmanis, kurį rauTodėl pėstininkų, raitelių, ar vikai visų pirma puolę prie duty.
Taigi,
jei
kas
nebūtų
baldono
p armija pereitą sąvaitilerijos mechanizuotų vežimų bankų, sako svečias. Kiek savęs ir nebūtų gavęs ant
pasalino is Latvijos preziir gurguolės traukimas kėlė vienas bankas buvo apstaty savo paso pažymėjimo, kad dent0 pareigų, yra kitąsyk
tokius dulkių debesis, kad vė tas raudonarmiečių durtu savo “pareigą atliko," tai ”yveb§s Jungtinėse Y alstiliau pievos, dirvos ir jose ža vais ir raktus nuo tų bankų dabar toks galėtų gauti “at!r
ai vai5°Įa anglų
liuojantis vasarojus buvo pa pasiėmė bolševikai.
lyginimą”
(retribution). 1 !<a:ba. l.»0P metais jtsat baiIšrodo,
jog
rusai
bijojo,
našus i Saharos tyrus. Lauka:
kokį totalitariškos valdžios
Neprastos 1 mversitetą
buvo apsidengę pilkais dulkių kad Lietuvos armija nepra skiria “liaudies priešams.” 5r Vier-ai veuau gavo tarnybą
klodais, ir jeigu lietus nenulįs dėtų jiems priešintis, nes
kam pieno produktu speciatų dulkių, sugulusių ant pievų Kauno skersgatviuose ir viVadinasi,
Lietuvos
žmon?tas
vienoj' didelėj pieni
ir dirvų, tai šiais metais Lietu . sose strateginėse vietose su- nės ėjo balsuoti dėl to, kad nėj. Vėliau jis persikėlė į
“Pasirėmęs
Vyriausiojo
Iš to jau lyg ir išeina, kad voje neišvengiamas badas. I statė tankus ir armotas.
bolševikų
keršto Texas valstija ir užsidėjo
ginkluotų jėgų viršininko Res- tarp Lietuvos kariuomenės Tos pasakos, kurias jus čia i Kauno geležinkelio stotis ir bijojo
(
“
atlyginimo
’
L
tenai nuosava suriu dirbtu
publikos Prezidento autorite ir naujosios valdžios yra ka buvote girdėję, kad. būtent, geležinkelio tiltas taipgi bu
Bolševiku
“
Laisvė
”
ir
vę. Nuo to laiko apie jį dautu, trumpai, griežtai tvirtinu, žin kokių nesusipratimų ir rusų kariuomenė užėmusi tik vo apstatyti rusų kanuolė“
Vilnis
”
šitų
faktų
neskeig
jau nebuvo girdėt,
kad Lietuvos kariuomenė pasi nesutarimų. Gali būt. kad didesniuosius Lietuvos mies mis.
" Kai 1918 metais Latvija
lieka ir toliau...“
dėl to raudonoji armija ir tus. neturi jokio pagrindo. Ru
Pradėjus rusams briautis bia savo skaitytojams.
—
-----------pasiskelbė
nepriklausoma
neleidžia Lietuvos kariuo sų kariuomenė, einanti iš rytų i Kauną, žmonės buvo labai
“Elta” nuo savęs pridu- menei viešai rodytis...
PALECKIS
ESĄS
KOMUvalstybe,
Ulmanis pasirodė
Į vakarus, i Vokietjjos pasienį, nusiminę, sako atvykęs Aria:
NISTAS.
Latvijoj ir tuojaus buvo pas
pakeliui užėmė visus miestus merikon kaunietis. Tik žy
kirtas
pirmuoju jos prem
“I klausimą, kodėl musų ka KAIP LIETUVA PRARA
Pasirodo, kad Justas Pa
ir miestelius, visus mažiau ar dai pradėjo bolševikus svei
jeru.
riuomenė šiuo metu maža kur DO SAVO NEPRIKLAU
daugiau turinčius strateginės kinti. Bet Lietuvos studen leckis, kurį Maskva pastatė
1934 metais Latvijai įvy
rodosi, lyg uždarai gyvena,
tai užtai kelias žydų minias Lietuvos prezidentu, nėra
SOMYBĘ.
reikšmės punktus.”
min. Vitkauskas pareiškė, kad1
išvaikė ir vietomis net laz liaudininkas, kaip iki šiol ko perversmą’. Demokrati
Šitokia
antrašte
“
Naujiepaskutiniu metu ji nepapras
Išrodo, kad tie kvaili domis juos apkūlė.
buvo manoma, bet tikras nės žmonių teisės buvo su
tai daug turi darbo, padeda- nose” tilpo tik ką iŠ kietu priekaištai, buk Lietuvoje
komunistas. Apie tai mus varžytos ir Ulmanis pasida
ma SSSR kariuomenei. Kas vos atvykusio žmogaus pa- kažin kas “vogdavęs” rau KODĖL LIETUVOJ BAL painformavo dabar iš Kau rė Latvijos diktatorium. Kai
bent kiek nusimano, koks di- aiškinimas, kaip bolševikų donai miečius iš stovėjusių
SAVO 95—100 NUO
no atvykęs vienas veikėjas. 1936 metai? mirė teisėtas
džiulis darbas yra didelei ka- armija užgriuvo Lietuvą. tenai rusų garnizonų, buvo
ŠIMČIŲ.
Štai jo pareiškimas, tilpę? Latvijos prezidentas, Ulma
Tas
žmogus
buvo
da
Kaune,
riuomenei patalpų parengi
168-tame ’ “Naujienų” nu nis pasisavino i<> pareigas ir
paskelbti tik svieto akių ap“
Elta
”
praneša
iš
Kauno,
prezidentavo iki šiol.
mas, persikraustinėjimas iš kuomet to miesto gatvėmis dumimui. Išrodo, kad nuvy
mery:
vienų kareivinių, iš vienų įgu dundėjo Stalino tankai, ar kus Maskvon Lietuvos val kad Lietuvos “linkimuose”
“Tik dabar paaiškėjo, kad. DIRBTUVĖJ NUDURĖ
iu i kitas su didžiuliais sande- dydami gatvių grindini, lau- džios atstovams, apie tuos dalyvavę tai p 95 ir 100 nuo
pavyzdžiui, Justas Paleckis
UNIJOS ATSTOVĄ.
liais. keleriopai padidėjęs tie- Žydami lempų stulpus ir (lė “kidnapinimus” nebuvo nei šimčių žmonių.
jau
kuris
laikas
buvo
komunis

Komunistai
tuo
džiaugia

kimas ir panašus dalykai, tas besiais keldami dulkes.
kalbama. Tenai jiems buvo si. Vienas jų laikraštis rašo: tų partijos narys. Toks Liudas
Gloversville. N. Y.—Šio
supras, jog musų kariuomenei
Svečias yra Įsitikinęs, kad pasakyta be jokių ceremoni
mis
dienomis čia kailiukų
Gira, kadaise buvęs Lietuvos
šiuo metu nėra progos rodytis, tušai užėmė Lietuvą norėda jų, kad Sovietų Sąjungos
“Net pirmųjų seimų laikais žvalgybos viršininkas, peovia- d ii btuyėj buvo peiliu nudui^
žv
jog jai reikia Įtemptai dirbti.“ mi įsistiprinti prieš Vokieti valdžia tikisi vokiečių už Lietuvos
piliečiai neparodė kų, komunistų ir kitų Lietuunijos atstovas David
tiek didelio susidomėjimo rin vos nepriklausomybės priešų ^ehbtskv. kuus tarpininkaupuolimo
ir
todėl
Lietuva
ne

ją.
Vadinasi,
Stalino
tikslas
Toliau “Elta” sako:
yra paversti Lietuvą karo gali maišytis Rusijai po ko kimais. kaip šiuo kartu. Tai kovotojas, sakoma, taip pat da'P daibmmkų ginčuose
"Dėl musų kariuomenės san lauku, jeigu vokiečiai pra jų kaip nepriklausoma vals visiškai suprantama. Lietuvos
buvęs komunistu partijos nadai bdaviais. o taip pat ir
tykių su vyriausybe ir visuo dės pulti Rusiją.
tybė. Ji turi būt prijungta gyventojų minios pirmą kartą rys. Jo sūnūs. Vytautas Siri- Paeių darbininkų nesutikimene, Krašto apsaugos minis
pasijuto esą šalies š?iminin- jus Gira. taip pat jau kuris
^koma, kad jį nu
Jeigu Stalinas tokių tiks prie Sovietų Sąjungos, kad kai.“
teris pareiškė, jog kariuome
raudonoji
armija
galėtų
lie

laikąs,
kaip
komunistu
įtarti
iLila?
Contrastino, kunė eina ir eis petys į petj su lų neturėtų, jeigu jis norėtų tuvių žemėj laisvai pasi
joje.
Dabar
Liudas
Gira-Lienorėjęs
petnycioj pasiBet tai vra paprastas jų
vyriausybe ir visuomene, ku vien tik Lietuvą okupuoti, ruošti karo mūšiams.
tuvos
švietimo
viceministebtlOsIlotl
1S
daibo
11 Važiuoti
melas. Žmonės ėjo balsuoti
riant naują gyvenimą, naują tai juk aišku, kad šitokiam
ris
„
Brooklynan
1
svečius,
ir reiSvečias iš Kauno sako:
dėl to. kad bijojo komunis
skaisčią Lietuvos ateitį. Ki uždaviniui nebūtų reikėję
; kalavęs, kad jo darbą Schuttaip ir negali būti, nes pati ka siųsti į Lietuvą pusę miliono
“Bet kokia viltis, kad Lietu tų keršto. Taip buvo netik
Buvęs
iš
pradžios
paskir, sky pavestų kitiems dalin
riuomenė bemaž visu 10b nuo raudonarmiečių, 2.000 tan va galės išlaikyti nepriklauso Lietuvoj, bet ir kituose bol tas finansų ministerium E. jninkams atlikti, tačiau Conšimčiu yra kilusi iš liaudies. kų, kelių tūkstančių bomba- mybę. atpuolė po to, kai Į Mas ševikų okupuotuose Pabalti Galvanauskas. kaip ne ko-jtrastino turėtų gauti užmoDėl kariuomenės pertvarkymo
11 nesuskaitomos dau- kvą nuvyko ministrų tarybos jo kraštuose.
munistas, jau turėjo iš Pa-'kėt už pilną sąvaitę. Dėl šištai ką apie tuos “rinki
darbo: Sis darbas varomas dimechanizuotų dali- pirmininkas Merkys. Jam, o
leckio vyriausybės išeiti. Jis to reikalavimo jiedu susi
deliu tempu, įtraukiant į ka- nl,L sa^oattjkęs iš Lietu- taip pat užsienio reikalų minis mu-" praneša “New York1
negalėjęs
su komunistų po ginčijo ir italas movęs žydui
riuomenės vadovavimu ir ku- vos svečias.
trui l'rbšiui Maskvoje buvo Times” -korespondentas:
litika sutikti ir jam buvę pa peiliu į krutinę, perverda
rybinį darbą naujas jėgas, pa“Aš išvykau į trečią dieną,’ aiškiai pasakyta tai. ko, deja.
“Though it \vas proclaimed sakyta: “rezignuok.” Ir Gal mas jam širdį. Italas Consirvžusias aukotis naujajai* —sako jisai,—"o rusų kariuo Merkys grįžęs į Kauną, nedrį to be a ‘free, secret election,’j vanauskas rezignavo.
trastino dabar areštuotas.

apgalvotai ir planingai. Reikia '
žinoti, kad kariuomenė yra di-;
KODĖL LIETUVOS KA
dis ir sudėtingas mechanizRIUOMENE NESIRODO
mas, kurio vieną rateli sužalo- ’
VIEŠAI?
jus, galima sugriauti visą me-!
Paleckio valdžios prane- ehanizmą. 0 sugriovę savają ‘
Šimuose nuolatos skelbiama jėgą. nepaprastai blogai patar- i
apie raudonosios armijos nautume bendriems musų ir i
Kaune ruošiamus koncer-i musų sąjungininkės SSSR katUS, mitingus ir paradus. Bet riuomenės interesams. Todėl
Lietuvos armijos nesimato, krašto apsaugos ministeris ir
Išrodo, kad dėl jos nesiro- kariuomenės vadas iš visų kadymo
Lietuvoje pradėta ! ri0 pareikalavo drausmės, rimjau daryti tam tikrų išvadų, t’es *r naudingo darbo, o iš vi
nes karo ministeris gen. Vil su vadų ir viršininkų kuo rū
kauskas rado reikalingu vie- pestingiausiai eiti savo parei
šai aiškinti, kodėl Lietuvos gas vadovaujantis nauja dva
armijai neleidžiama išeiti sia. kuo daugiausiai būti su
viešumon, kuomet svetima valdininkais, tėviškai jais ruTai štai jums. Lietuvos armija taip plačiai demonst- pintis, stengtis gerai suprasti
darbininkai, komunistų at ruoja. Ir štai kaip jis aiški- .ią reikalus ir išaiškinti kylan
nešta “laisvė” ir “laimė!” na:
čius klausimus ir neaiškumus.“

Jus jau neprivalot reikalau
ti žmoniškesnio atlyginimo
už savo darbą. Jei norėsite
geresnių algų. tai busite val
stybės priešai ir provokato-
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fikacijos srityje mus pralenkė. Smetonininkai nesirūpino
elektrifikuoti kraštą. Mes,
šios srities specialistai, vaikš
čiojom be darbo, j ieškojom
duonos kąsnio kitus darbus
dirbdami. Dabar mes norim
darbo. Mes norim apšviesti visas Lietuvos bakūžes, visą
kraštą! Nereikalaukim didelių atlyginimų. Prašykim tik
darbo ir teisingo atlyginimo.
Jei mes rūpinsimės tik dideliu
uždarbiu. asmeniniais reikalais. tai galime apsunkinti tautos ūki. O tautos ūki nori apsunkinti tik musų priešai,
provokatoriai'.”

* - •«’ • • ’

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Bouldero Tvenkinys

NEVALIA NEI STREI
KUOTI. NEI DIDESNIŲ
ALGŲ REIKALAUTI.
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KAS SKAITO, BAiO

TAS DUONOS NBPBABO

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS
Iš LSS 19 kp. susirinkimo.

Trečias Poslapis.

LEIVIS, SO. BOSTON.

Anglai Renka Geležies Laužą

Vienbalsiai nutarta, kad
naujasis LSS C. K. tuojaus
laikytų posėdį. Taip pat nu
tarta, kad senasis LSS C. K.
tuojaus perduotų LSS C. K.
archyvą naujam komitetui.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Prisaikintujų Suolas Pittsburghe Ap
kaltino 43 Komunistus.

Jiems keliama byla dėl suk tojas D. L. jau buvo pradė
Liepos 12 buvo LSS 19
tybių renkant piliečių
jęs atvirsti ant “doros ke
kuopos mėnesinis susirinki
parašus.
lio.” nes nuėjęs į šermenis
mas, i kurj atsilankė gana
jis
atsiklaupęs poteriauda
Kiek laiko atgal esu “Ke
daug narių, nes visi norėjo
leivy” rašęs, kad “The Pitts vo, o kaip kada ir į bažny
išgirsti pranešimą iš LSS
burgh Press” pradėjo skelb čią nueidavo. Bet jei jį pa
konferencijos, kuri įvyko Kriaučių piknikas pavyko
ti vardus ir adresus žmonių, klausdavo, kodėl poterauja,
SLA seimo metu Chicagoje.
gana puikiai.
pasirašiusių po komunistų tai jis atsakydavo, kad tai
Atlikus kuopos reikalus, se
Liepos 13 Dexter parke
partijos peticijomis, kad jų darąs dėl biznio.
kė delegatų raportai iš LSS
Tačiau Sovietų Rusijos
įvyko kliaučių 54 skyriaus
kandidatai butų padėti ant
konferencijos.
kariuomenės
įsibrovimas i
baloto valdininkų
rinki
Pirmiausiai St. Strazdas piknikas. Rengimo komisija
Lietuvą
sugriovė
ir North
mams. Kaip tik tie vardai
paaiškino, kad konferencija buvo lyg nusigandus, kad
pradėjo tilpti laikraštyje, sidės lietuvių vienybę. Drau
Įvyko gana skubotai, tai kriaučiai nedirba, o čia dar
taip
greit pasirašiusieji gijos, kurios sudarė bendrą
daug kas nepadaryta. Kon tankiai lyja ir lyja, tad pik
i žmonės pradėjo bėgti į Lietuvių Dienos komitetą,
ferencijoj dalyvavę 20 dele nikas gal nepavyks. Bet pik
“Pittsburgh Press” raštinę pareikalavo, kad komunis
gatų su viršum, nuo įvairių nikas pavyko visais atžvil
tai butų prašalinti iš komite
ir daiyti raštiškus pareiški
kuopų ir pavieniais. LSS giais. Žmonių buvo anie po
mus, kad jie savo parašu to, ir kad daugiau su jais
centro sekretorius Dr. Mont- ra tūkstančių. Kaip pirmiau,
niekados nėra po jokiomis neturėti nieko bendra.
vidas trumpai raportavęs taip ir šįmet daugelis dirb
komunistų peticijomis davę. Komunistų kliubą detekapie LSS organizacijos sto tuvių turėjo savo stalus ir iš
Kiti tikrino, kad komunistų
vį. Jis nusiskundęs, kad dėl kabas su užrašais, kokia
tivai aplankė.
dirbtuvė
prie
kurio
stalo
už

peticijos jiems buvo misrelaiko stokos tūli organizaci
Kilus skandalui dėl ko
prezentuotos ir jie rašydajos reikalai nebuvę atlikti kandžiauja. Piknike buvo
miesi visai nežinoję, kad ra munistų kandidatų peticijų,
taip, kaip jie turėjo buti at ir svetimų lokalų biznio
agentų, keli Joint Boardo
šosi po komunistų peticijo teko girdėti, kad kauntės
likti.
mis. Treti dar kitaip aiški detektivai buvo atsilankę ir
Dr. P. Grigaitis davęs ga nariai. Vienu žodžiu, pikni
nosi. Iš viso apie 2,000 žmo į North sidės komunistų
na ilgą raportą ir pabrėžęs, kas pavyko gana puikiai!
Vaizdelis parodo Anglijos pilieti stumiant troką su geležies laužu į valdžios paskirtą punknių atšaukė savo parašus, kliubą jieškodami vieno pa
kad laikyti Chicagoje LSS
tą tokiai medžiagai rinkti. Iš visokių geležgalių anglai dabar kala ginklus.
kas reiškia apie pusę pasi rašų rinkėjo. Detektivai ra
centrą neapsimoka, nes nėra Ką klerikalai mano apie
Lietuvos
naująją
valdžią.
dę tenai visą stalincų štabą
rašiusiųjų.
aktingų žmonių, kurie galė
BALTIMORE, MD.
tybės. Kaip galima jieškoti žydelio 10-centinė krautu
susirinkusį
: bet kliubėčiai
tų daugiau darbo įdėti į LSS
Pradžioje, kaip tik laikTeko susieiti su stambiu pagalbos pas tokį Hitlerį,! vė. Taip smarkiai sudegė, Siuvimo pramonės darbai ir
organizacijos veikimą. Jis šulu iš klerikalų tarpo. Jis kuris demokratiškiausias ša- J kari net nebebus galima pa
| rastis pradėjo vardus skelb užsigynę, kad jie ne komu
siuvėjų delegato rinkimai.
nurodęs, kad politinė musų išsitarė, kad klerikalai šau lis pavertė pelenais, sutrem-: taisyti.
ti. komunistų partija bandė nistų kliubas, bet “lietuvių
LSS organizacija faktinai kia į Pittsburghą Katalikų pė jų žmonių laisvę? Jeigu!
Jau turėtų žieminių rūbų gauti iš teismo indžionkšiną darbininkų susivienijimo”
S. B.
jokios socialistų politikos Federacijos
suvažiavimą, jo pusėn linksta musų kuni- Į Lietuvio automobilis užmu siuvimo sezonas pilnai pra- ir uždrausti laikraščiams kuopa.
nenustatė karo klausimu; kur kvies tautininkus ir so geliai pagalbos jieškoti, tai i
sidėti, bet, deja, taip nėra. vardus skelbti. Todėl Allešė lietuvaitę.
PORTAGE, PA.
Lietuves perversmą ir dau cialistus dalyvauti. Toks su esu tikras, kad socialistai to-'
Kad ir pradėjo tūlos firmos gheny County prokuroras
Liepos
10
d.
lietuvio
auto

geli kitų klausimų praleido važiavimas esąs labai reika kiems manievrams nepri- ‘
duoti žiemos drapanas siūti, Park ir pareikalavo, kad Baisi nelaimė anglių kasy
pro pirštus. Ne todėl tuos lingas Lietuvą gelbėti nuo tars! Netik ką nepritars, bet mobilis užmušė lietuvaitę. bet taip povaliai. kad. ro- grand jury šitą skandalą iškloje.
Nelaimė įvyko ant Millbury dos, ko laukia. Pirmiau čia tirtų.
klausimus praleido pro pirš Rusijos okupacijos.
pasmerks.
ir Arwick ave. Kudrausko būdavo didelė rūbų siuvimo
“Keleivy” jau buvo rašy
tus. kad nebūtų žinojus ką
Grand jurv tyrinėjo 2 sa“Tai ir viskas?”—paklau
Socialistai
kentėjo
po
ta,
kad Sonmono miestelyje,
jaunesnysis
sūnūs
važiuoda

veikti, bet todėl, kad Centro siau jo.
Smetonos batu. Jų organi mas automobilium užvažia pramonė, bet keliatas stam- vaites ir to - pasekmėje ap- netoli nuo čia, liepos 15 d.
Komitetas tiek užverstas
“Ne, ne! Euroooje situa zacijos buvo sutremptos. Jų vo ant Prakapavičiaus 5 me b!ų firmų “subankrutavo, kaltino 43 žmones, kurie įvyko
baisus
sprogimas
darbu, kad prie geriausių cija tuojaus pasikeis, nes
o kurios liko, tai mažos fir- tUOs parašus rinko. Kaltina
spauda
pažabota.
Hitleris
Koppers
Coal
Co.
kasykloj,
tų
mergaitės.
norų negalėjo daugiau pa Hitleris sumuš Angliją ir
mos ir nedaug siuvėjų teuz- muju tarpe vra tris komunitoks
pat
barbaras.
Jis
ištaš-1
kur
žuvo
63
maineriai.
daryti, kiek jis padarė iki pradės savo žygius prieš Ru
sidirba pragyvenimą. Kol stu kandidatai į valdininIštikro, šita katastrofa bu
šiol. Jis siūlė, kad LSS Cen siją. A. Smetona pabėgo Vo kė socialdemokratų partiją i Dvi lietuvaitės gavo do tua nebuvo organizacijos, kus Iš kaltinamųjų pareikaSugriovė darbo vanų už geriausi mokinimąvo
baisi. Sprogimas Įvyko
tro Komitetas butų perkel kietijon ir jis laukia mo Vokietijoje.
tai
keliatas
pusėtinai
stamj
au
ta
po
$5,009
kaucijos,
unijas. Ir socialistai eis pra- ’ si: Irena Bakšiukė nuo sve
apie
12.000 pėdų nuo šaftos,
tas i Brooklyną. nes ten yra mento, kada galės apsi
bių firmų atsikraustė iš New Tik keli tegalėjo reikalingą
syti
pas
tokį
budelį,
kad
;
timtaučių
draugijos
gavo
kuria
angliakasiai nusilei
žmonių, kurie turi daugiau skelbti tikrąją Lietuvos val
Yorko. Dvi tų firmų dabai kauciją, sudėti: kiti, negalė
jiems
sugrąžintų
antrąjį
bu

S
100,
o
Paulina
Krukoniutė
džia į požemį, todėl išbėgti
laiko organizacijos darbą džia.”
delį Lietuvos darbo žmones! nuo Lietuvių Moterų Kliubo jau po unijos kontrole; bet damį gauti kaucijos, turėjo taip greitai visi negalėjo ir
dirbti. Be to, sako dr. Gri
yra
da
ir
neunijimų.
Burek
j
j
kalėjimą,
o
dar
kiti
pa“Tai ius manote, kad spausti? Niekados!
$25.00.
Vargo Sūnūs. novskio firma dabar jau sislė*pe
daug darbininkų žuvo, o ki
gaitis, brooklyniškiai ir pa
Vytautas Katilius.!
Smetona
yra
‘
tikroji
’
Lietu

ti
buvo skaudžiai apdeginti.
tys bevek nori kad LSS cen
i pareiki austė ii kūpėjus į
Komunistu partija išleido
vos valdžia?”
HARDWICK.
MASS.
• musų miestą; bet iki šiol to- a linkraštį &junJtinėjo vi- Kaip dabar paaiškėjo, tai
tras butų keliamas jų mies
“Taip!”—jis man atsakė.
tan.
£
' sekėjams prašy tos nelaimės dienoje dirbo
Sunkus ūkininkų gyvenimas. je firmoje buvo nepavidet.tu.
siuvėjų
būkle.
Šįmet
toje
d
auku
,
/ k; ‘ kj • apie 225 maineriai, bet ku
Po Centro Komiteto pra
“Jus klystate.” pareiškiau
Šioj
apylinkėj
fabrikų
ne

nešimų, sako St. Strazdas, aš jam. “Smetonos valdžia
firmoje siuvėjai nedirbo jau kj paga)bos kaltinamiems rie buvo arčiau prie šaftos,
|
komunistų
“
džiaugsmo
daug.
todėl
žmonės
verčiasi
tie išsigelbėjo.
apie 5-kius mėnesius.
imta svarstyti Centro Komi taip pat nelegalė. kaip ir Pa
gintu
Gandas apie nelaimę pas
Dabar turėsime biznio ateto i Brooklyną kėlimas- leckio valdžia. Argi jus ne mitingų” atėjo tik apie 70 daugiausia iš žemės ūkio, c
ypač iš pieno. Yra ir lietu gento rinkimus. Rinkimai
klido
po visą apylinkę žaibo
žmonių.
Komiteto perkėlimui niekas pamenate, kaip 1926 metais
ls 43 apkaltintų, tik 6
vių
ūkininkų
nemaža,
ir
yra
įvyks
rugpiučio
7
d..
Lietu

gieitumu
ir tuojau iš visų
nesipriešino, visi sutiko. No Smetona su fašistiniais ka
komunistai.
Lietuvos
įvykiai
gana
priaugusio gražaus jaunimo. vių salėje. Per pastaruosius
pusių žmonės pradėjo bėg
minuoti į Centro Komitetą rininkais nuvertė Griniaus
skaudžiai atsiliepė į WorTikrai keistai išrodo, kaip ti prie kasyklos. Rinkosi vy
šie nariai: J. Glaveckas, pir teisėtą valdžią ir įsteigė cesterio lietuvius. Bet per Lietuvybės reikalais jaunie ketverius metus biznio agen
ji tačiau neįdomauja. Tiesą
mininkas; J. Buivydas, sek-' nuožmią diktatūrą? Ir da
pareigas ėjo V. Luiza. ku skaitai laikraščiuose, kad rai, moterys ir vaikai. Bema
daug nesmerkė. Tik niekas pasakius, tai ir seniai ne to
ris
ir vėl kandidatuoja; jo grand jury apkaltino 43 tant susirinko apie 2.000
retorius; St. Strazdas, J. bar jus planuojat šaukti su neprijaučia tai naštai, kuria
Stilsonas ir P. Tiškus nariai. važiavimą, kad kitas bude Rusijos militarizmas pri labai tuo pasižymi. Laikraš oponentu stoja dabartinis žmones, kurie rinko parašus žmonių minia, kuii apgulė
P. Tiškus savo raporte pa lis sugrąžintų Smetoną atgal spaudė Lietuvos liaudį. Ko čių nedaug teskaito. Jei pa skyriaus pirmininkas V. Pe- po komunistų kandidatų pe- kasyklos šaftą. Kiekvienam
žymėjo, kad daugelis politi į Lietuvą? Jeigu jūsų vadai munistuoją lietuviai buvo klausi, ar turi lietuvišką lai čiulis. Biznio agento sąvai- ticijomis, bet iš tų apkaltin- rūpėjo, ar neužmuštas jo gi
nių ir organizacinių klausi šito nori, tai aš netikiu, kad surengę “džiaugsmo mitin kraštį, tai atsako: skaičiau, tinė alga gana gera, $46.00, tujų vos tik 6 registruoti ko minė, draugas, pažystamas.
mų palikta naujam Centrol socialistai tokiems žygiams gą” 5 d. liepos ir buvo par bet prenumerata pasibaigė, ko nei geriausis siuvėjas čia munistai. Kiekvienas pilie- Moterys ir vaikai verkė.
Komitetui išspręsti. Jis nu pritars. Lietuvos Socialde sitraukę iš Brooklyno R. Mi- niekas neatnaujino, tai da neuždirba. Siuvėjų algos tis, kuris balsuoja, turi buti
Kasykloje dirbo daugiau
rodė, kad karo klausimui mokratai 1904 metais iškė
bai- jau nebeateina.
čia, jeigu imsime per ap- užsiregistravęs kokiai jis sia slovakai. Ar žuvo kiek
zarą , “padžiuginti’’ lietu
Centro Komitetas turi pasi-j lė Lietuvos nepriklausomy vius. Bet į tą “masinį” mi
Visi ukininkai skundžiasi, skritus "metus, siekia nuo partijai priklauso; taigi iš tų lietuvių, kol kas negalėjau
43 kaltinamųjų 21 yra užsi- sužinoti, nes angliakasiai
rūpinti ir duoti pareiškimą, j bės obalsį. Jie kovojo už ne tingą tesusirinko 71 ypata, kad juos labai išnaudoja $12.00 iki $30.00.
Tai tiek apie algas. Dabar registravęs demokratais; 6 čia atvykdavo dirbti iš pla
Tas pareiškimas turįs but priklausomybę ir laimėjo ne kuomet Worcesteiyje yra pieno kompanijos, kurios
tokio pobūdžio, kad butų! su Rusijos caro pagelba, ne apie 10 tūkstančių lietuvių. superka iš jų pieną ii- paskui keliatą žodžių reikia paša- kaip komunistai, vienas kaip čios apylinkės, vietinių dir
pasmerkti agresoriai, o de-! su Vokietijos kaizerio pa
kyti apie kandidatų tinka- nepartinis, o kiti visai nėra ba” nedaug, nes Sonmono
Taigi
labai
mažai kas pardavinėja miestų gyven
mokiatija užgirta.
miesčiukyje iš viso yra tik
gelba. bet vakarų Europos “džiaugiasi.” Ir iš susirinku tojams. Tas, žinoma, tiesa. mumą biznio agento vietai, i egistravęsi.
Luiza
iš
pradžių
dažnai
suNa,
ir
tai
yra
ščyriausi
apie 400 gyventojų, tuo tar
Plačiai kalbėta apie Lie demokratinėms valstybėms siųjų mažai kas džiaugėsi.
Kompanijos moka ūkinin
klupdavo,
bet
dirbdamas
Stalino
kovotojai.
Jie
renka
pu kai šitoj kasykloj kartais
tuvos įvykius. Konferencija padedant. Jūsų toks nusista
kams po 5 centus už kvortą
Birželio
7
d.
buvo
renka

per
ketverius
metus
pusėtiparašus
po
komunistų
peri

dirba iki 1,000 žmonių.
tymas.
kad
Smetoną
pripa

pasisakiusi prieš Lietuvos
nenugriebto pieno; paskui
mos
vilniečiams
aukos
po
vi

nai
prasilavino,
ir
dabar
jau
cijomis,
dirba
kad
komunizJohnstovvno miestelio an
okupaciją. Kas liečia nauja-! žinti legališku Lietuvos val
jos nugriebia Smetoną ir par
ją Lietuvos valdžią, kuri ta-Į donu, tik pražudys Lietu są miestą. Rinkimą diriga duoda kvortą po 13 centų daug geriau moka arientuo-: mas laimėtų, bet patys ne- gliškas laikraštis paskelbė
vo Romos trusto agentai per miestelėnams. Farmerys gi tis organizacijos reikaluose, priklauso
nei komunistų žuvusių pavardes, kurių ke
po sudalyta Smetoną nuver vą!”
savo
federaciją.
Aukų
su

Jo
oponentas
V.
Pečiulis
partijai.
Reiškia,
dirba ko- liatas gali but ir lietuviškų,
“Mat, čia yra skymas ir
tus, tai jos nesmerkti ir
negauna nei tų 5 centų, nes j
nuoširdus unijos dar- munistams, o balsuoja už būtent: Petras Szibis, F.
negirti, nes nežinoma kaip tik juo galima išlošti Lietu rinkta $1,080.
kompanija atskaito da už yra
Luoto
jas. teisingas veikėjas, demokratus.
Szura. Jurgis Stuszki, A. Juloji valdžia orientuosis Lie vos likimas,” pasakė jis
trokus. už blėšinės, taip kad
Dvi
lietuvaitės
tarp
pasau

jokiai
partijai
nepriklauso,
North
sidės
lietuviai,
katvidzis,
V. Szurda. M. Szertuvos žmonių reikaluose. man.
farmeriui lieka vos tik 3 cen
lio garsenybių.
tolerantingas
ir
nevarinėja
rie
buvo
padėję
savo
paiaPasirodo,
kad
musų
kuni

nickas,
A. Bobrovicz.
Jeigu naujoji Lietuvos val
tai su viršum už kvortą.
intrigų.
Aš
neagituoju
nei
šus
po
komunistų
peticijodžia, kaip ji žada, suteiks gija visuomet jieško sveti
Worcestery jau per dau
laikraštis rašo, kad
O darbas prie pieno ūkio už vieną. Siuvėjai gerai pa- mis, daugumoje savo para- • Vietos
. angliakasiai buvę apvisiems Lietuvos piliečiams mųjų pagalbos. Ji kelia gelį metų yra rengiami ru
politines laisves ir jas įvy klupsčiavo prieš Rusijos Mi denį geriausiems pasaulio: labai sunkus. Iš ryto reikia • žysta abu kandidatu ir galės šus atšaukė suversdami vi- d^usti t0(kl lik„si,,s iu
są kaltę ant parašų rinkėjų, mvnos tur#t„ gauti
kins gyveniman, tada jai kę; ji pataikavo Vokietijos muzikantams ir daininin- j atsikelti anksti, karves pa pasirinkt, kurj nore&
gauti kokio
melžti,
pašerti
ir
tvartą
iš

Siuvėjas,
kurie
juos
esą
prigavę,
jie
reikėtų pritarti. Bet jeigu ji kaizeriui; ji susitartų ir su kams koncertai per visą są
nors atlyginimo už savo
nežinoję p<» kuo rašosi, iš duondavius.
bus Sovietų Rusijos valdžios Stalinu, jeigu tas neliestų vaitę. šįmet ant laimės da-! valyti. indus išplauti, kad
skyrus I). Lekavičių ir Kairį,
NEWARK, N. J.
įrankis ir tarnaus tik vienai jos biznio. Dabar ji mato iš lyvaus ir dvi lietuvaitės:! viskas butų labai švaru. Ir
Mainerys.
viskas
turi
but
padaryta
ant
kurie prisipažino esą komu
Mirė tena “Keleivio”
komunistų partijai, tai tada ganymą pas Hitlerį. Tokia Ona Katkus-Katkauskaitė. Į
nistai ir žinoję po kuo rašęsi. ŽODYNĖLIS
skaitytoja.
demokratiniai
nusistatę politika yra labai žalinga kuri jau gerai yra žinoma! laiko. Taip ūkininkas dirba
ištisą
dieną
ir
septynias
die
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
šiomis dienomis Netvarko
žmonės negalės jos remti. Ji Lietuvai. Nes jeigu Hitleris Amerikos visuomenei, ir
Visai nenuostabu, kad ANGLIŠKAI
- LIETUVIŠKAS, telpa
bus tik Smetonos valdžias pradėtų ekspansiją i lytus, Worcestery gimusi Apalio- nas per sąvaitę. Laisvos nuo mieste mirė Anna Witkay, ilga komunistams buvo pavykę 1S.000 žodžių. lJihai parankus turėt
darbo
dienelės
nėra.
metė “Keleivio“ skaitotoja. Ve suklaidinti keliatą parapijo kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
kopija, kad ir po kitu vardu durstomas musų kunigų, tai nija Stoškus, kuri dabar dai
160 puslapių. Parankesnio ir
tas tada liktų iš Lietuvos? nuoja Vokietijos operoj. Ji
—komunistų vardu.
Kas čia kaltas, kad uki lionė sirgo tik dvi dienas ir mirė nų, nes kun. Misius ir kiti skūra,
geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių
Tretysis musų delegatas, ’elenai, vargas ir ašaros!
šią vasarą žada atlankyti ninkai taip išnaudojami ir širdies liga, palikdama dide- šioje kolonijoje buvo pradė- kalboje nėra. Gaunamas "Keleivy "
Ki jaučiukas, patvirtino tuos
Pažangus lietuviai gal tėvelius ir dalyvauti koncer skriaudžiami? Žinoma, kad liam nuliudime dukterį Emiliją ję bendradarbiauti su ko- Kaina ............................................ $1.00
gal tikėdamiesi f kaip taiti suvienyti
pranešimus, kuriuos padarė pritartų klerikalams, jeigu te.
munistai,
kalti patys ukininkai. Jeigu Bartosik.
VALSTIJŲ PILIEČIU?
iš LSS konferencijos St jie iš savo programos išmes
Liepos 7 d. sudegė buvęs tarp jų but gera unija, gera
Anna tVitkay skaitė “Kelei- galėsią juos atversti prie
iiguldyti pilietybės įstaty
Strazdas ir P. Tiškus. Visų tų Smetoną ir Hitlerį, o pra seniau “Bijou theater” ant vienybė, tai jie galėtų už sa vį” iki pat mirties ir šventai ti dvasios šventos. Tiesa, pa maiAiškiai
su reikalingais klausimais ir at
lietuvių ir anglų kalbose.
delegatų raportai vienbal dėtų daugiau orientuotis į Millbury gatvės; dabar te vo darbą gauti bent geresnį i kėdavo, kas jame būdavo para viršutiniai išrodo, kad žy- sakymais
Antra peržiūrėta ir pagerinta
siai priimti.
E. Bartosik. miausis komunistu darbuo- laida. Kaina.......................................25c.
vakarų demokratines vals- nai buvo įrengta lietuviško atlyginimą.
H. Svečias.. šyta.
į

Worcesterio Žinios.

J
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PtaktM Puslapi!

KELEIVIS, SO. BOSTON,

Clevelando Žinios.

Japonai Nuima Blokadą Tientsinc

i MIRĖ ANT. PETRAITIS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
šių metų birželio 10 d. sušilau
( kęs 51 metų amžiaus. Gimė Lief tuvoje, Pakuonio par.. Prienuo' te. Amerikoje išgyveno 27 me
tus. Paliko dideliame nubudime
į moterį Petronę ir tris brolius,
Simoną, Jurgį ir Franką. Birže
lio 11 d. Lietuvių tautiškoj baž
nyčioj atlaikė gedulingas pa
maldas kun. Albinas Lakūnas, o
’ po pamaldų nulydėjo į tautiškas
kapines visi Antano Petraičio
giminės ir draugai. Iš So. Bosto
no buvo atvykęs adv. Gailius su
žmona,
Ginkevičienė, Stella
Yaontch ir Rimkienė. Velionio
motina Marijona Petraitienė
mirė liepos 8 d., 1939 m. sulau
kus 98 metų. palaidota ant lie
tuviškų tautiškų kapiniu Methuen. Mass.
i Liekame nuliūdę
moteris,
broliai ir gimines.
Velionis Petraitis gyveno No.
\Vilmington, Mass.

Tautininkų vilty* komu
nistuose.

TRUMPAI IS VISO PASAULIO.
Augustas Henkel, kaip bedar
bis artistas, dirbo prie WPA
projektų. Tarp kitko, Brooklyne jam buvo pavesta nupiešti
Floyd Bennett aeroporto administracijos bildinge vienvaizdžius. Jis pritepė į tuos vaizdus
daugiausia rusiškų motivų. Kai
darbas buvo užbaigtas, WPA
administratorius Somervell lie
pė trijų sienų vaizdus nulupti ir
sunaikinti kaip bolševikų pro
pagandą. Be to, Henkel tapo pa
salintas iš WPA, nes jis atsisa
kė pasirašyti pareiškimą, kad
jis nėra nei nacių Bundo, nei
Komunistų Partijos narys. Už
tai jis dabar iškėlė WPA admi
nistratoriui bylą ir reikalaują
$100.000 atlyginimo už jo “re
putacijos įžeidimą.”

New Yorko majorui LaGuardijai pasiūlius, miesto taryba
sutiko paskirti $25,000 dovanų
tam, kas nurodys tuos piktadarius. kurie andai padėjo Anglijos pavilione, Pasaulinėj Parodoj, pragaro mašiną, užmušusią
du detektivu.
Šio mėnesio pabaigoje žada
susirinkti Norvegijos parlamen
tas, kurte paskirsiąs 15 žmonių
tarybą
ybų karaliaus Haakono vetai užimti ir valstybės reika
lams vesti. Karalius tuomet nesiskaitysiąs Norvegijos valdo
nu. Dabar jis Anglijoj.

Musų tautininkai pasako
ja iš SLA seimo sugryžę:
kad mes pliekėm kailį socialistams, tai pliekėm. Bet
kitame seime dar daugiau
duosim, jeigu tik komunistai nuo musų nepabėgs.” Tai mat, ko tie vargšai tikiši: komunistai jų kailį gaJ j išgelbėti. Ir matote, kokiu
tikslu jie važiuoja | seimus.
Well, broliai, komunistai jū
sų kailio neišgelbės, nes
jiems tenka ir savas kailis
yisi j
šmeižtaj,
guriais jys tikįjo^ laimėtj

rinkimus, nuėjo ant margio
uodegos.
Geriau bukite
džentelmonai ir padarykite
“give up.”

Iš Frankfordo ginklų dirbtu
Kult Darželis džiaugiasi i
vės Philadelphijoj valdžia nuta
gavę* $200 dovaną.
rė pašalinti 50 darbininkų, nes
sužinota, kad jie turi ryšių su
Liepos 8 dieną Liet. Kult. į
priešvalstybinėmis organizaci Darželio Sąjunga laikė savo
Ispanijos gyventojai netoli jomis. Prie tokių organizacijų
Gibraltaro sakosi matę, kaip skaitomi komunistai ir naciai. mėnesinį susirinkimą. Oras
papuolė šiltas, tai atstovų
italų orlaiviai bombomis uždegę
daug
nesusirinko. Iš raportų
Maine’o valstijoj, netoli nuo
didžiausią anglų karo laivą
pasirodė,
kad darželio nau
“Hood” ir orlaivių vežiotoją North Benvick. perkūnas už
dai
darbuojasi
visi. Susi
“Ark Royal,” kurie buvo už mušė Hervey Wentworthą, 64
klupti stovint su įleistais Ika metų amžiaus farmeri, kuris rinkimas pareiškė didelį pa
dėkos žodį SLA seimui už
rais Gibraltaro uoste. Bet ang krovė šieną i vežimą.
_______
paskirtą
$200 auką. Tas
lai sako, kad tai netiesa. Esą.
Amerikojeprie visųorlaivių
daug pagelbės skolas atmoispanai galėję matyt ant tų lai
angarų
statomi
ginkluoti
sar'
keti.
Ačiū Susivienijimui
vų ugnį iš priešlėktuvinės arti-,
gai.
Lietuvių
Amerikoje, kuris
lerijos. kuri šaudė italų lėktu
__________
jau
yra
prisidėjęs
didelėm
vus.
Ties Portlandu, Me., anądien
buvo daromi temperatūros tirimai oro sluogsniuose. Kai ant
žemės buvo 84 laipsniai karščio,
tai 13 mylių aukštumoj buvo 87
laipsniai žemiau zero.

.

...

Anglijos valdžia paragino visas moteris, kad pradėtų rinkti
senus alumino puodus ir indus,
nes šis metalas labai reikalingas
orlaiviams statyt. Pirmą dieną
Anglijos didmiesčiuose moterys
surinko daugiau kaip 100 tonų
alumino.
Slaptieji federalinės valdžios
agentai kamantinėjo North Dakotos senatorių Nye. Kadangi
jis yra didelis karo priešiniukas, tai jį įtaria dirbant nacių
naudai.

______

• Francuzijos valdžia nutarė
visiems demobilizuotiem
1
>__

PAJIESKOJIMAI
i

Pajieškau pusbrolio Antano CVIR
KOS, paeina iš Lietuvos Kauno aps.
Veliuonos vaisė.. Papiškių kaimo;
girdėjau gyvena Detroite ar priemie
sty. Kas žinote api<- tokia ypala ma
lonėkite pranešti, arba jis pats lai ati sisaukia. Iš kalno tariu aviu.
i1
i Zosė Masaitukė. po vyru Kibartietie.
Mrs. Zose Kibart
į 11670 VVark avė.,
Petroit. Mi.h.

APSIVEDIMAI.
j

‘

i

Pajieškau apsivedimui rimtos merginos. kuri mylėtų dora ir rimta s< imyninj gyvenimą; aš esu vaikinas .‘15
metų, neblogai atrodau. turiu gerą
darbą. Su pirmu laišku prisiųskit sa
vo paveikslą.
1. S.
(O)
1216 St. C’atherine st.. East.
Montreal. t'anada.

;
MATAS ŠALČIUS MIRĖ. aukom prie Lietuvių darže-;
“Artinos Lietuvi, Balj
sas” praneša, kad Bolivijoj.
nrie šito kul-i
I
Guayaramerino
miestely,
S™
i
j
Pajieškau merginos arba našles apturingo darbo. Yra daug or- Į
■ sivt ,limui, iki Iš metu senumo. PakaroBeoninži "‘S MaS «anizaci« ir P3™“* auka’ i
; geidaujama su pirmu laišku i- pafeki^skvTSikuyu
bet'is nepada-i
• veikslą prisiųst. Pareikalavus paTūlas laikas atgal japonų armija Tientsinc (Kinijoj) buvo užblokavus francuzų ir britų
! veikslas bus sugrąžintas.
lt»>
koncesijas, nieko tenai neįleisdama ir nieko neišleisdama. Vėliau japonai buvo priversti tą
C. B- Aliunas, Gen. Delivery,
mai mažesnes sumas. SLA
buvęs Jungtinėse Valstijose
llighland Park, Mieli.
blokadą atšaukti, šis vaizdelis parodo japonų prilipdytus skelbimus, kad blokada atšaukta.
įr buvo pramintas “viso labo yra įdėjęs į Clevelando Lie
Pajieškau apsivedimui merginos
tuvių Kult. Darželį jau dau- i
tik mokytojum.”
Nekurį giau tūkstančio dolerių. Tai i dikui, grabnešiams ir vi-; Apie Levvistoną. Me.. nu
arba našlės l»e vaikų, gražios isvaiz•
Farma Parsiduoda
lengvo svorio tarp 125 135
laiką jis čia da redagavo ir yra didelė parama. Kaip iš- i siems geros valios žmonėms, dra pridarė daug nuostolių f,3 akeliai žemės ir stuba, kurkinai <lo.s,
amžiaus tarp 10 ir 45 metų. Turi mo-'
keturi,
viena
karvė
ir
telyčia-,
vienas
‘Ateitį.
kėt rašyt ir skaityti, laisvų pažiūrų
rodo, tai iš visu tautvbių lie- i kurie savo aukomis tinka- ūkininkams ir perkūnas pri- arklys vištų ir kalakutų 75; tiktai 6 ir
nuoląūjaųs budo. Su pirmu laiškų1
mylios
nuo
miesto.
Kaina
$3.5<)O.
tV»Po didžiojo karo AI. Šal- tuvia
’
j
\
greičiausia
ap
simai
pagerbė
musų
veteraną,
tr<
................................
'
? -----, r
"
1 * enkė moterį vardu Helen
pVašali prisiųsti savo paveikslą, j
matykite arba klauskite, geras pirki rimtą laišką atsakysiu. Aš esu naš-i
cius buvę gryzęs Lietuvon, mokėg
skolas ir turės Laisvos Minties skelbėją. ’ Sanborn.
St
Smūgis įnėjo per nys.
Petrone Petraitienė
<u lS’s» pusamžis, aukšto ūgio. gerai atdirbo prie saulių sąjungos ir gražiausiai įrengtą darželį.
R. R. Box 57 E.
’ijndan-. -iMrėMss: " Stantuii
i1 j;
Pasirašą visas Komitetas, radiją, kurio ji klausėsi.
No. VVi'.mington, Nlassi
1566 Sterling place, Brooklyn, X. V.-.
redagavo jos organą “Tri
---Į Connecticut valstijoj au
Jonas Jarus.
mitą.'
dra pridarė daug blėdies ta
Parsiduoda Farma.
Taiieškau draugo apsivedimui tarp
.. Keliatas metu atgal Šal- paskutinė kun. m.
ČIUS išvyko Argentinon ir MOCKAUS KOMITETO im
•«
4ll kef
susidėjęs tenai su pasiuntiatskaita.
hži
nybe^ piadėjo leisti Lietuvos
uždegė.
vaisiais; 4<MM) vinuogių. KHM. serbei,- Į ^sitikt ypatą, kuri supranta toki
valdžios skiriamais pinigais
Šių metų liepos 6 d. susi
Po didelių kaitrų si pane-,
pitonas iau kelintu tų. 5D0 picheu. 2 akrai aviečių, KM) darbą arba Innt mylėtų. įrašau ra700)1 tomeičių. Viskas pirmos
,,
,
‘ ’ V ,, ,
~
sąvaitraštį “Išvien.” Bet pa- rinko komitetas, kuris rupi- dėlį Bostono apylinkėj pra- kartu iajmjnt,aj išliko nepa. obuoliu.
Broaduay. So. Boston. Mass.
rūšies. Kaina $5,©<)<•. Rašykit lietusisekimo tas laikraštis netu- nosi kun. Mockaus palaido- dėjo siausti baisios perkuni- )jestas nei dideliu kaitru. viškai. Savininkas. L. Rubian, (1)
Reikalingas Vyras
Marlboro, X. V.
P. O. Box 165
rėjo ir po poros metų susto- jimo ir paminklo pastatymo jes ir audros, nors paties nej perkūnijos. ‘

x. Perkūnas Trenkė Jono bako
n v
i Tareilos Noną Du Karta

Kuris turi

patyrimo

prie visokių

PARDUODU LIETUVIS- į farnios darbų, turi mokėt karves
melžti, nuo 35 iki 5<) metų. Mokestis
KUS BALANDŽIUS.
tinkama. Daugiau paaiškinsiu laišku.

persiKeięs rtonvijon mirė to“Jeigu vokiečiai nugalėjo mus Jj nuo lietuvių.”
kovos lauke, tai tas parodo, kad
Lietuvoje šalčius turi pajie turi geresnę ir praktiškesnę likęs savo žmona ir dvi mersistemą jaunimui auklėti,” pasakė Francuzijos šeimos ir sveikatos ministeris Ybarnegary. Ir
todėl jisai dabar į vesiąs tokią
pat sistemą Francuzijoj. Vaikai
nuo pat mažens jau busią moki
nami militarizmo.
Vengrija ir Bulgarija nutarė
nereikalautP^kad'nedaviiT^
vietų Rusiiai nroims nasinaudo

gaites.

‘

Gyvendamas Lietuvoje,
Matas Šalčius
priklausė
Santaros partijai, bet vėliau
susigiminiavo su tautininkais, kurių valdžia ir pinigų
jo kelionėms duodavusi.
POLICIJA JIEŠKO BIELANSKO.
LANSKO.

Naujoj Anglijoj policija
Mkanu neStaST r ™ j^ko keturių banditu, kiloTobti kita koki .tikini
™ Netv Hampshire vaisti,tą žemes,
,kaip
. n anądien pagro- joj
joj aoij)lė=ė pora
putą biznio ibė Besarabiją ir Bukoviną. To- sta,TO ir bėgdami apšaudė
kią taktiką Vengrijai ir Bulga policiją. Vienas iš tų bandiių esąs Stanley Bidanski,
rijai padiktavęs Hitleris.
lenkas iš Chicopee, Mass.
--------------Italija prisipažino, kad per 20
dienų ji neteko 254 lakūnų, ku
rių 151 buvo užmuštas ir
103 sužeisti. Iš 300 Italijos or-

PAKĖLĖ SIUVĖJAMS
ATLYGINIMĄ.

Apie 6,000 siuvėjų Nau-

Atsišaukit greitai.

P. Kalėda.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Karas Europoje

CARROLL FUNERAL HOME
Karas prieš žiurkes.
Francuzijoj atsirado naujas
pavojingas priešas.- Tai—žiur
kė. Evakuotuose Elzaso mies
tuose ir kaimuose žiurkių privi
so nepaprastai daug. Iš ten
žiurkės jau pasiekė Mažino lini
ją, kur kilo baimė, kad jos gali
išnešioti ligas. Kareiviai skundėsi. kad žiurkės landžioja po jų
galvas ir trukdo miegoti. Todėl
kariuomenės dalių vadovybė
kreipėsi į Pasteuro institutą
•
pagalbos, institutas pasiuntė !
frontą ir evakuotas sritis »pevialistus kovos būdams su tuo
nauju priešu ištirti.

(<•)

Juodgalviai, rud
ii. 3,
\Villiainston. Micl..
Ambrose, koresp.: ninKai. užėjo toKia ienų nuo jūrių.
galviai, gelton- '
galviai ir balt
T. J. Kučinskas ir S. Vitkus, i kruša, kad sumušė visus
Reikalinga Moteris
galviai. Prisiūti- '
Susirinkimas įvyko V. B daržus ir laukų pasėlius, ŽAIBAS IŠSPR0GDĖ PA
ėiu j visas dalis j
l'ž pagelbininky prie Krautuvės.
Suvienytų Vals Darbas lengvas ir rimtai motinai
RAKO DIRBTUVĘ.
Ambrose namuose, 927 W. į Vietomis ant kelių buvo 8
tijų ir į Kanadą. ant visados, patyrimas nereikalingas,
34th pi.. Chicago, III. Per colių storio ledų sluogsnis.
Acton, Mass. — Pereitą
<;eo.
lH>t neturi būt jaunesne 3" metų, nžiurėjus visas gautas aukas Nevv Prescott House viešbu- nedėldienį perkūnas čia
BENPORAITIS nesunkesnė 175 svarų. Darbas 1 vai.
520 Wilson St.. j dieną gyvent ant vietos. Esu neve
ir išmokėjimus, pasirodė, tis neteko stogo.
Tvvmįtrenkė į parako dirbtuvę ir
iVaterbury, Conn. dęs. bizny 15 metų vienoj vietoj.
Rinitai moteriškei gal būt gera atei
kad aukų geros valios žmo- Valley apylinkėj audra su-i paraką uždegė. įvykęs sprotis. 20<> mylių nuo Chicagos galiu at
nės prisiuntė $882.81; išlai- ardė pieno ukį, sugriovė du gjmag sugriovė visą triobėsį.
važiuot. Rašykit: AI. Butkus
Cti
3551 So. Halsted st..
t hi< ag<>, III.
dų viso buvo $865.81, ižde suosu ir tvartą.
WORCESTER, MASS.
,
' Actono miestelis stovi netoli
Wmdhamo miestely. Nevv nuo Mavnardo. kur lietuviai
liko $17.00. Likusią sumą
komitetas nutarė pasiųsti Hampshire valstijoj, tuojaus ]aiko piknikus,
PANAIKINKIT
"----- ——
Lietuvos Laisvamaniu Eti- už Alas'-achusoUs Imuos,;
nės Kultūros Draugi iai. ka- i perkūnas trenkė lietuvio Jo- i Londono žiniomis, buvęs
PLEISKANAS ir
da aplinkybės bus palankios'no Tareilos namą. Už minu- Etiopijos karalius Haile Se- ♦ Smagiausias pasižmnnėjimas
Sustiprinkit
tai padalyti.
i tės laiko trenkė antru kartu? laesie esąs jau Afrikos Su- į J
................ ....... iMaidų sąskaiton įeina ve-į Namas užsidegė ir ugnis pa- dane ir organizuojąs etiopų į geri tesi issigkrimai
PLAUKUS
licnio
palaidojimas,
pasta!
darė
$1,500
nuostolių.
karą
prieš
italus.
}
Vartokite
Alexander’s Castile Olive
iivmu
• Vi,„>kis iK^tinė. Likeriai. Vvm
nai
Oįl Shampoo ir Stiprinantį Toniką.
tymas apie 7 pėdų aukščio =
......... ................
. ir vis.,uių išdirbysčių ALUS.
Prisiųskite 2-5 centus, o mes prisiusime 2 Sampalu.
gražaus paminklo, atspaus- į
J l H’ppi gaunamas ir “KELEIVIS”
MODERNIŠKA IR GRAŽIAI ĮRENGTA
J pavieniais numeriais.
ALEXANDER’S CO.
dinimas velionio trumpos
i
90
MILLBURY
STREET
412 W. BROADVVAY.
biografijos ir įmokėjimas
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
SO. BOSTON. M*ss
$150.00 Lietuvių TautišWOI{< ESTER. MASS.
F
WORCESTERYJE
koms Kapinėms už amžiną
kapo prižiūrėjimą. Velionio
Seniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie
Mockaus biografijų dar liko
Suffield ir Vernon gatvių kampo, dabar jau Įreng
ta puiki ir moderniška laidotuvių Koplyčia, kuri
bus žinoma, vardu

v. B.

40 centų per valandą. Tas dviejų centų pašto ženklą—
paliečia tik tokias siuvyklas, ir jums bus prisiųsta.
kurios siuva visos Amerikos
--------Padėkavonė:
rinkai
Šia proga komitetas nori
padėkavoti
Lietuvių Tautiš
M
KELEIVIO” KA kų kapinių valdybai už ne
mokamai suteiktą lotą kapi
LENDORIUS
nėse, dienraščiams “Naujie
Kurie jį užsisakė visiems noms.1” “Vilniai” ir “Kelei
išsiuntinėtas. O kas da ne- vini” už talpinimą komiteto
užsisakė, cali prisiųsti UŽsa- atsišaukimų ir aukų skelbikyntą dabar. Kaina Kelei- mą. Taipgi dėkojame vietos
vio
” skaitytojams
- 25c. radio valandų leidėjams,
»» -z
“
l Tašome adresuoti taip: kurie veltui pasitarnavo
“Kejeivis,” 253 Broadway, pranešdami paminklo ati
So. Boston, Mass.
dengimo iškilmes. Pagaliau
ačiū ir laidotojui Povilui Ri-

«

72 VERNON STREET

WORCESTER. MASS.

Petras Karalius, Savininkas.
Notary Public.
Telefonas 4-6757.
Pašaukimai priimami iš visur ir bile laiku.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
, Knygą sutaisė K. Petr kienė. išleido A. L. D. L. D.
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Jd norite žinoti apie karą Ir kėtus
įvykins, tai skaitykite “NnnReasn.*
“Naujienos" yra pirmas ir didžiausia* lietuvių
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujicaas“ Šiandien. Naujienų
prenumerata metama Amerikoje (iiiraant Chicagą). *5.00. CMeafsje Ir
Maaay Orderį ar dakį

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street j
chickgo. nuiNOis
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ketvirtas Poslapis.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KOMFASISTAI VARŽOSI UŽ VADO-\
VYBĘ FRANCUZIJOJ.

PEKLA

KUR JI, KAM
“IR DEL KO?;

Komunistai ir fašistai turi vidaus politika turėsianti j
daug bendrų ir priešingų pakrypti arba daugiau j de-i
tikslų. Kur jų tikslai bendri, sinę. arba j kairę. Kova jau ’
PARAŠĖ A. M. METELIONIS.
kaip kova prieš demokrati einanti atvirai ir čia dau
(Tąsa)
į nes peklos “amžina ugnimi,” o paskui vėl
jų ir socialistus, tenai jie ei giausia varžosi komunistai į
1 gąsdina tos pačios peklos “amžina tamsuna išvien. Bet kai prieina su fašistais,
Sakoma, kad žmogus per savo nežinoji , ma.” Jau maži vaiicai žino, kad kur dega
jau turėję mą, baimę susitvėrė Dievą, dangų, velnią,
prie klausimo, kuriems jų i Komunistai
ugnis, ten negali būti visiška tamsa. Dar lė
priklauso valdžios kontrolė, planą Francuzijai užvaldyt peklą
?kl ir dabar dėl tos pačios baimės jis gy- tame šimtmetyje Švedijoj ir Anglijoj daug
tai jau tada jų tikslai skina kajP
Paryžo pasidavė vena pekloj. Iš kur mes gavome bedugnę
si. Taip yra dabar Franeuzi vokiečiams. Tas planas bu-: baisiąją peklą su Liūciperiumi ir visais ki- krikščionių tikėjo, kad pekla randasi ant
saulės. Yra dar tokių, ką sako. kad pekla
joj. Fašistai čia nori paimt vęs toks:
tais velniais?
šalies vadovybę i savo ran
1. Neokupuotoj Francuzi-: Musų pekla yra paskolinta iš senovės randasi ant mėnulio. Dar kiti sako, kad ji
kas. o komunistai—i savo. joj paimti visą galią į savo perSy zoroastriamečių religijos, kuri turėjo randasi ant Marso. Taip gi yra tvirtinama,
kad pekla yra visur, po visą pasaulį, ii- mi
Iki šiol kovoję išvien prieš rankas.
v.
,
pradžią vakarinėj Persijoj, apie 600 metų rusių sielos skraido ir kenčia už savo griedemokratinę
Francuzijos
L. Pripažinti Petai o karo į pjrm Kristaus; be to. daug kas musų peklos kus.
vyriausybę, dabar komfašis- užbaigimą.
yra skolinta iš graiku filozofo Platono
Daugiau informacijų apie tąją baisiąją
tai jau imasi patys už gerk
3. Vokiečiu armijos oku- j raštų
peklą
eisime jieškoti į “neklaidingą” Bibli
lių. Fašistams vadovauja puotoj Franeuzijoj valdžią: p
30
t
;
katalikų
4ios
ją.
Pažiūrėkime,
ką šita “šventa knyga” tu
jacųes Doroit. o komunis pavesti darbininkų komisą-I
knygoje apie
aižkia< pa. ri pasakyti peklos klausimu.
tams—Maurice Thorez.
JBkže1lio %1 Sena litas isakyta’ kad ji randasi “viduryje žemės.”
Beskaitydami Biblijos seną testamentą,
Bešališki stebėtojai Fran
Birzeno -« d eną s tas
vėliau tose pačiose knygose ir į klausiapie
peklą nieko nerandame. Joje randame
euzijoj dabar kalba taip: planas buvęs nusiųstas Mas. 4.^. yra pekja>” atsakyta: “nežinom.
apie 30 vietų, kur kalbama apie pomirtinę
jeigu vokiečiai norėtų, kad kvai pei-žiurėti. Bet iš Mask
bausmę, bet tenai kalbama apie žydų (heb
franeuzai išsiskerstų, tai jie vos atėjęs Francuzijos ko Bet ji yra.”
Apie
peklos
vietą
yra
įvairių
nuomonių.
rajų) peklą “sheal,” kuri buvo panaši į
turėtų ištraukti iš Francuzi munistams patarimas nesi
Biblija
sako,
kad
pekla
randasi
ant
musų
graikų
“hadą.” Žydų “sheal” iš pradžių
jos savo armiją. Tarp Fran karščiuoti. “Mes apsvarsty
žemės,
o
jeigu
jau
ne
ant
žemės,
tai
būtinai
nebuvo pomirtinių kankinimų vietų, o tik
cuzijos fašistų ir komunistų sime šį reikalą su Hitleriu.”
po žeme. Biblijoj skaitome, kad žemė atsi- tamsi poilsio vieta. į kurią keliavo visos mi
bematant prasidėtų skerdy- pasakiusi Maskva.
nė už valdžios kontrolę.
Nežiūrint kad Maskva v®rė *r prakeiktieji nudardėjo į peklą. Se- rusių sielos, kaip “geros.” taip ir “blogos,”
"Nevv York Times” Pary- patarė jiems ’nesikarščiuo-'nov®J buvo manoma, kad žemė yra plokš- prieš einant į dangų. (Žiūrėk knyga Jobo
žiaus korespondentas Geor ti,” Francuzijos komunistai fla> kaip blynas, ir kad jos apačioje randasi 111,17 ir 19). Tik vėliau žydai susipažino su
ge Axelson sakosi kalbėję labai nervuoiasi. Jie bijosi, ita Pakeiktoji pekla. Tada ir kunigams bu- persų ir kitų peklomis, “pagerino” ir savają
sis su rimtais Francuzijos kad jiems belaukiant iki i ?'° lengviau prirodyti peklą. Bet dabar jau peklą; jie padarė ją baisesne ir davė naują
politikais apie dabartinę si Maskva su Hitleriu susitars, ;kas kita. Šiandien visi žino. kad žeme yra vardą “gehenna,” vietoj “sheal.” Naujoj
pekloj, “gehennoj,” žydai neužlaikantieji
tuaciją, ir visi jie esą tokios
šabo.
neklausantieji rabinų ir panašiai, tu
nuomonės, kad dabartinė
rės
degti
ir da kirmėlės juos ės.* (Žiūrėk
—Tegul bus pagarbintas. ke buvo nuveiktas Kerens- Petaino vyriausybė Franeu
......
J
..
,
,
pekla?
”
tai
visados
gauni
tą
patį
atsakyJez. XVI. 23 ir 24). Žydai tą savo peklą
Maike !
kis. Ar tas gali but teisybė? zijoj laikysis neilgai, nes ji
nors
pasibaigti
Parašė
prof
Pr
mą
:
“durniau,
nejieskok.
kur
pekla
randa“hinnom” arba “gehenna” vis darė baises
nieko nepatenkinanti. Ko
—Labas, tėve! Ar buvai
—O kodėl ne, tėve. "Ke
w:ih. Mcyer iš vokiečių kalbos ver sj, bet stenkis nuo jos išsigelbėti.”
ne iki krikščionybės laikų, o krikščionys tų
munistams ji perdaug reak :e J. II gaunas. Kas non dasižmoti, ka
. •
.
pas zakristijoną?
leivis” jau dvi sąvaitės atgal
darbą
užbaigė.
Daug katalikų tiki ir tvirtina, kad pekla
cinė, o fašistams negana fa ia ir kokiu budu Ra’i svietas pasibaip
—šiur, Maike.
pasakė, kad taip bus.
,. teeui skaito tų knygelę. Chicarandasi k ui’ nors ant žemės. Bet danguje
Biblijos naujame testamente randame 20
šistiška. Todėl Francuzijos vo.
1906. pusi 125 ApUaryta .. $1 5<
—Paaiškinai jam apie
vietų,
kur įvairus “šventieji” kalba maž
—Na. tai kaip dabar bus
(dausose) randasi saulė, mėnulis ir žvaigž
nauja Lietuvos valdžia?
daug
apie
panašią vietą, kaip krikščionių
su tuo Paleckiu? Ar jis irgi
dės, kurios visados šviečia, tai apšviestų ir
—J essa.
pekla.
Bet
iš jų kalbos matyt, kad jie neži
bėgs paskui Smetoną? O
peklą, o tuo tarpu kunigai sako, kad pekloj
—O ką iis sako'?
gal i Maskvą ištarabanys ir
yra “amžina tamsa.’’ Dega “amžina ugnis” no ką kalba. Kalba ne kokie melagiai, bet
— Jis. Maike. negali visko tenai i Stalino turma uždair vistiek amžinai tamsu. Ar ne aiškus non “šventi” vyrai, bet jų tos kalbos, tai disuprasti. Žinai, vaike, kad ir 1VS?
čžiausias mišinys, be jokio susitarimo. Pa
sensas?
aš negaliu visko išfigeriuot.
—Kas su juo bus vėliau,
Vargas yra su tais tikinčiaisiais darbinin vyzdžiui, pekla esą “Klonys degančios ug
Visą nakti diskucijas varėm aš nežinau, tėve. Tuo tarpu,
kais, kad jie nevaitoja proto, nesvarsto, bet nies” (Matas XXV, 30); “Migla arba Vėt
ir visa 10 snapsą
rodos. jis da tebėra
. . išgėrėm,
.
. kaip rodos,
pilnai klauso kunigų: “tikėk, o jei ne, tai ros tamsybės” (I Tim. VI, 9); “Amžinas
ale vistiek negalėjom prieit Lietuvoje.
eisi į peklą.” Kunigai pirma įbaugina žmo- sunaikinimas” (Rym. VI, 21); “Antra Mir
tis.” “Klonys dantų griežimo” ir kitos.
prie tolko.
—Maike. aš noriu, kad tu
—O kur jus užkliuvot?
man išvirozytum su visais
Naujam testamente taip gi tankiai užtin
—Mudu negalėjom išfi- davadais. ką dabar darys
kame
žodį “gehenna,” kaipo vietą pomirti
Eina Garsas...
geriuot, Maike. kodėl Lietu- musų bulševikai, kurie spennio gyvenimo (bausmės) arba peklą. Toji
vos vaiskas nepasipriešino, dino savo pinigus ir siuntė
Eina garsas iš užjūrio:
“gehenna” arba pekla randasi į pietus nuo
kada Stalino armija prade- Paleckiui tilygramus su pa
Raudonųjų reik dažų!
miesto Jeruzolimo, netoli kalno Zenoj. Toji
jo eit ant Lietuvos. Juk ne sveikinimais? Išvirozyk. ko
Reikia Lietuvą nupentyt,
pakalnė ir dabar yra vadinama “Wadi-erlabai senai da Smetona bu dėl jie taip durnai darė?
Kad Sovietams but gražu.
rababi.”
vo atidaręs Ginklų Fondą ir Nejaugi jie nežinojo, kad
Senovėj “gehenna” klonyje (“hinnom”)
Kaip tik bolšės atsikraustė
Amerikoj rinko pinigus Lie Stalinas nemislina Paleckį
gyveno
fanatikų religinė sekta, kuri garbi
Su kazionu bagažu,
tuvos angvnimui. Gazietos ilgiai ant službos laikyt?
no
barbarišką
dievą Molochą (ugnies ir ka
Mus nuskurusioj tėvynėj
—Matyt, kad nežinojo.
rašė. kad Bruklyne i tą fon
rų dievas). Šitie fanatikai aukaudavo Mo
Pasidarė tuoj gražu.
—Tas tai navatna, Mai
dą aukavo Rokas Mizara ir
lochui gyvus žmones, degindami juos ant
kiti "l ai. vės” bulševikai. ke. Kai Bimba andai sakė
Net lietus gražiau palyja,
didelio laužo; patys savo kūną biauriai suAš, Maike. savo ausimis gir- Bostone spyčių savo frenŠunys loja daug gražiau;
piaustydavo ir visaip kankindavosi, kad tik
dėjau. kaip ant vienos kum- tams. tai įis liepė jiems kitoDžiaugias pievoje galvijai.
įtikti savo Dievui. Žydai tuo laikotarpiu
parencijos Bimba kalbėjo kių gazietų neskaityt, kaip
Kad į Maskvą bus arčiau.
jau truputį aukščiau kultūroj stovėjo, nes jų
savo tavoi iščiams. kad Lie- tik jo. ba jis gaunąs iš Masdievas Jehova nebereikalaudavo žmogiškų
Ir valstietis susirietęs
tuvai kaneč le'kia ginklų, kvos visas žinias apie Lietuaukų; jis jau pasitenkindavo avinu, balan
Lieja prakaitą gražiau,
ba jeigu kas norės <avo dor- va. todėl tik jo gazieta ga
džiu ir panašia auka. Kai šitų fanatikų bū
Kad reiks Staliną maitinti,
liną snuki i musų tėvynę linti žinot, kas Lietuvoj atrys “gehennos” pakalnėj buvo išnaikintas
Pačiam duonos bus mažiau.
ikiš’i. u;i įeikėsią per tą snu- sitiks. Na, o dabar pasirodo,
(o gal kitur persikėlė), tai Jeruzolimo mie
ki gv: ai suduoti. Na. o dabar kad Bimba nežinojo nei to.
Tarė Bimba savo frentams:
stas šioj pakalnėj padarė savo mėšlyną, čia
Stalino vaiskas netik savo kad tas Paleckis ar Paletz
Kaip gražu nūn Lietuvoj!
veždavo iš miesto visokias išmatas; čia
snvKi įkišo. ale ir visas į mu- yra pastatytas į Kerenskio
Visur flagės raudonuoja—
versdavo visus nustipusius gyvulius ir taip
sų krajų numarmėjo, ir nie- pleisą ir kad jis tuoj bus iš
Džiaugsmas netelpa galvoj!
gi valdžios nužudytus prasikaltėlius. Nak
1940 Modeliai $30.00 iki $60.00
kas jam nesudavė. Netik ne- pašolvonvtas. Kaip tu roties laiku visoki žvėrys rinkdavosi į šitą pa
Komunistai gražiai veikia.
Pigesni už 1939 metų.
sudavė. ale Bimba su Miza- kuoji, Maike. ar tai ne na
kalnę maisto jieškoti. piaudavosi tarp sa
Laisvę bruka kiekvienam;
va net džiaugsmo razvaliu- vatna?
vęs, ir tos piovynės, staugimai, riksmai bū
Kainos vis;.; r.au.ių General Electric šaldytuvų tiek at
Kitos partjos uždarytos
cija.~ :ašo. kad maskoliai
—Visai ne. tėve. Stalinas
pigo. negu galima tikėtis. Jos dabar tiek žemos kad jus
davo
girdėt net Jeruzolime. Be to, kada
Gražiai skundžiasi dievam...
gali', sutaupyt daug pinigų perkant šiandien. Tik jsitėmusu Lietuvą užponavojo. komunistams žinių nesiuntipietų vėjas pusdavo Jeruzoliman. tai iš tos
mykit • jus nepra randai kokybės, nes General Electric
Plazda vėliavos raudonos
#
Taigi aš vokuoju. Maike. nėja ir savo planų jiems nepakalnės smarvė būdavo nepakenčiama.
medžiaga ir darbas visuomet pasiekia didi reikalavimų.
Nuo
lietuviškų
stogų;
kad č.a buvo kruket biznis aiškina. Todėl taip ir būna,
Dar
ir šiandien tarpe krikščionių visose kal
I keikit PAKAK. Apžiurėkit tuos gražius šaldytuvus.
šypsos
Stalinas
nuo
sienų,
su tu i Ginklų Fondu. Aš kad mėgindami jo politiką
bose
yra patarlė: “smirda, kaip iš peklos.”
Tuo.net paakrinkit jų kaina. Jus netikėsit savo akimi
Kad jo širdžiai taip smagu!
mirimu. kad mes turėtume atspėti, jie niekados nepaJeruzolimo gyventojai šita pakalne bau
štai Kodėl
dabar reikalauti savo pini- taiko ir vis pasilieka ant
Velnias
šypsosi
klastingai.
gindavo
savo nepaklusnius vaikus, sakyda
G-E Triple Thrift
gų atgal. Juk ir aš dolerį juoko.
Džiaugias
sučiupta
auka;
mi:—tylėkit, vaikai, nes kitaip pasiųsime
ŠALDYTI’VAS
apie: arčiau. kaip durnas, j —Maike, aš turiu da ir
Liūdi Lietuva skausmingai,
ant
nakties į gehennos klonį (peklą). Tokiu
gerapirkinys
1910
Mislinau. kad nors sekin- trečią klausimą. Pasakyk,
Kad
vergija
bus
ilga.
budu
ta baisi gehennos pakalnė tapo įrašy
• S tėtė‘•n r i V gus
herai pištalieta .ga’ės nusi- ką dabar darys Lietuvos v>’kaina
s
Raudonas
Pipiras.
ta
į
Bibliją
ir tokiu budu pas žydus ir krikš
pirktb Ale kaip dabai išro- skupai ir visi klebonai, kai
» •i i:
čionius atsirado pekla. O kad tai tiesa, dau
do. tai nenupiiko ir nežinia negaus skarbavų algų ir ne
> Pigus vai tot
TAIP
NORISI...
geriopai
tą patvirtina Biblija, štai kokių
G.-..-J
alu musų
pini irus padėjo. bus jokių šliubų? Iš ko jie
•
ir<1 lži«u>
pasakojimų
joje randame.
Kaip iu rokuoji. Maike, al gyvens.
Ryte, kuomet dar tyla viešpatauja,
Iv
Biblijoj užtinkame kelias dešimtis sykių
eli ;.v eicilistai kalti?
—Tėve. jie visuomet liep
rodosi, taip gražus šis infinitas.
kalbant
apie tą baisią gehennos pakalnę—
žmonėms melstis ir
Ne. tėve. socialistai ne davo
Gimsta tuomet noras kilti su saule,
peklą.
.
pasiekti stratosfera, zenitas.
turėjo nieko bendra su tuo prašyti Dievo malonių. Tai
• Pigus išlaikyt
l.l’.A/iAn
vari ‘j.l»»»tl
Bet štai ką sako katalikų enciklopedija,
‘'ginklu fondu.” Jie net kri- gi tegul dabar jie patys pa
lulbTių ją paivinina.
išleista
Knights of Columbus lėšomis ir kar
»,.-s i«»>
IvrmaTitikino jį ir sakė. kad nesą- simeldžia. kad Dievas jiems
Ir grįžti iš ten uraganu,
k.. d UČ’n-ėėl ; 'l'V.
dinolo
Farley
užgiita. Vol. VII, p. 207 apie
mone yra Lietuvai ginkluo- algas mokėtų.
vulkano ugnimi spiaut į žemę;
peklą
skaitome
:
NEREIKIA
ĮMOKbT
perdėm viską versti nuo kojų—
ti>. ne- didelio ginklo ji ne—O kaip bus su Šiluvos
LENGVI
MOKĖJIMAI
te naują gadynę laikas mums lemia.
"Naujame Testamente dažnai užtinkame
pa e >,
..ažas nieko ne- atlaidais, Maike? Ar eudauMažiau $, ąavaitėj
gehenną
kaip prakeiktiesiems bausti vietą.
rvG’ua.
na vieta tenai nebus iškasaoecKama mėnesiai*)
Pasukti
upes
į
naują
vagą,
Gehenna
yra hebrajų (žydų) kalbos žodis
ulrait, Maike. tai da- vota?
MOIU.I.IS I.B-6-B S|ltJ).*»
smarkiau
pastumti
jųjų
srovę
—
bet Biblijoj užtinkame da ir hinnom. Pa
Ji SL
o
išklumočyk man kitą —Visuomenės sveikatinte bangos plauja vergu žemę,
vyzdžiui, antroj karalių knygoj, XXIII, 10,
kla.-rimą. katro mudu su za- gumas reikalauja, tėve, kad
te lieka joje tik gerovė!
pasakyta: ‘Hinnom sūnų klonis.’ Ta hinnom
■ ’stijo.iu negalėjova išaks-į tokios vietos visos butų už-

GENERAL ELECTRIC
ŠALDYTUVAS

pg-myt. Angelckos gazietos! darytos.

ašo.'iad Pakckio načalst-j —Maike. jeigu eudus iš.«
oje pavirto i Ke-kasavos, tai sudna diena
■ei.skio \aklzicj ir kad dabar šiur ateis. Pamatysi, kaip
au nebėra, ji esanti jau ponas Dievas velniava ant
1

.-ola ?.(i|» kaip Petabin-

žemės užleis.

Edison Shons

ARBA PAS EI.EKTRIKIMl S PARDAVftJl S
OOlfOM

C»MMNV

Ir tai j) norisi pradėti veikti norisi pavirsti į dinamitą,
noi is velnišką padaryt šuolį
ir džiaugtis su atgimstančiu rylų!...
Lalcunėli»

sūnų klonis guli į picius nuo Jeruzolimo ir
dabar vadinama *'Wadi-er-rababi’. Ta vieta
turi baisią praeiti nuo senų laikų, kada buvo
garbinamas dievas Molochas. Dėl to Bibli
joj tankiai kalbama apie šitą kančių kloni.”

(Pir. dauginu)

I
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KELEIVIS, SO. BOSTON,

Meko

Sau,

Meko.

TVIoterims Pasiskaityt

POLEMIKA IR
KRITIKA.
KAS BIJO TIESOS.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHFISONIENĖ.

Dėl to, kad “Keleivis” pa
stebėjo
“Laisvės” pagirų
KAS REIKIA ŽINOTI ' dalis danties ir sudaroma
puodams, jog Sovietuose
APIE DANTIS.
sąlygos augti akloms vo
darbininkai
prasčiau ekono
tims. Vaikų pieninius dantis
Dantys yra gyvi audiniai,
miškai
gvyena.
negu čia
tinkamai prižiūrėti ir gydy
todėl jiems reikalinga gera
Amerikoj,
tai
“
Laisvė"
lie
ti. jei reikia, nes ankstyvas
priežiūra ir tinkamas mais
pos
13
d.
laidoje
sau
papras

pieninių dantų iškritimas
tas. Liaudyje yra Įprastai
tu tonu sušuko, kad “Kelei
dantimis visai nesirūpinti.! neduoda žandikauliui išsi
vis” bijąs tiesos. Žiūrėkite,
vystyti ir dėl to nuolatiniai
Paliekama Dievo valiai. Dėl i
ji
sako. Sovietai net 886,dantys išauga kreivi. Neleis
to daugelis žmonių priken-,
000,000
rublių paskyrė dar
ti vaikams kvėpuoti pro
ėia skausmo, negali vai-.
bininkų vakacijoms. tai kur
burną, o tik pro uosi. Kvė
gyti. arba nekramtydami
yra
kita tokia valdžia?
puojant pro burną, blogai
ryja.
pakenkdami vidu
išauga dantys, priekiniai
Tai yra gana naivus klau
riams. Sulaukę senesnio am
būna
atsikišę
ir
vaikas
lieka
simas.
Juk “Keleivis” nuro
žiaus, lieka visai be dantų
prasižiojęs. Neduoti vaikui
dė,
ir
“
Laisvė” negali to užtuo daug sutrumpindami
guminio ar kitokių čiulpukų
ginčyt, kad čia Amerikoje
amžių ir visą gyvenimą ken
ir neleisti čiulpti piršto, nes
6,000,000 darbininkų gauna
čia skausmus. Kiauri, skau
tas
kenkia
taisyklingam
atostogas
per dvi sąvaites. o
dą dantys gydomi visokio
dantų
išaugimui.
jeigu
pi
idėsime
mokytojus
mis naminėmis priemonė
ir kitus valdžios tarnauto
mis. kaip spiritu, jodu. kreo
Moterys nėštumo metu tu
jus,
kurie gauna apmokamų
zotu ir kt. Toks gydymas sa ri labai prižiūrėti savo dan
vakacijų
po 3 menesius ir
vo tikslo nepasiekia. Dažna tis. o kitaip kiekvienas vai
daugiau,
skaitant
vidutiniš
pakenkiama dantims. Nuc kas nuneš po vieną ar kelis
kai tik po $25 i sąvaitę, tai
kreozoto pajuosta gretini dantis, nes kūdikis reikalau
pasirodys,
kad Amerikos
sveiki dantys ir apdeginti iš ja iš motinos daug kalkių
valdžia
skiria
savo darbi
limpa. Sužalojama bumo. : todėl mažiau kliūva kalkių
ninkų
poilsiui
daug dau
gleivinė.
kuri sutruksią. • dantims. Motina laike nėš
giau, negu “Laisvės” giria
tumo turi valgyti daug dar
kraujuoja ir skauda.
moji Sovietų valdžia. Prie
žovių. vaisių ir pieno, nes
Nevalomi ir neprižiūrima
to da reikia atsiminti ir tai,
čia gaus reikiamą kieki kal
dantys pūva ir trupa, liek;
kad čia žmogus už doleri
* t
tik šaknys. Dantų puvimą? kių.
gali
nusipirkti daug dau
Saugoti vaikus nuo rachipasireiškia pirmiausia pa
giau.
negu Sovietuose už
to ir skorbuto; nešti juos ant
viršiuje, toliau eina gilyn
Šita jauna leidukė nori ne\a parodyt moterims, kaip reikia
rublį.
Jeigu
visa tai sulygin
saulės. Bent šešis mėnesius
vasaros karščiuose vėdintis. Ištikrujų gi jos tikslas yra pa
pasiekia dirksnius ir kraujt
sime, tai “L-vės" pučiamas
duoti natūralų maistą. Natū
indus. Dantys keičia spalvą
rodyt savo kiškas vyrams. Na. ir reikia pripažinti, kad jos
sovietinis fondas pasirodys
ralūs vaiko maistas bus ta
dvokia, prisimeta gangrena
neblogai išrodo.
labai mizernas. Pavyzdžiui,
da, jei motina kūdiki žin
Puvimas keliauja toliau ik
amerikietis
už doleri gali
dys. Rachitas duoda ne tik iauti, kad butų nustatyta ; dideliu šaukštu tos sunkos,
šaknų, pasiekia žandą. Ta
dantų, bet ir kaulų iškrypi tarnaitėms 8 vai. darbo die ' sumaišyk su obuoliu sunka nusipirkti net 3 svarus svies
da dantys darosi labai jaut
mus. kurie visą amžių pasi na, o vieną dieną sąvaitėje ir cukrum ir smarkiai virink to ; o Sovietuose už rubli ne
rus. Žande gaunasi pūliniai
nupirksi nei pusės svaro.
turėtų laisvą. Tarnaitėms kol pradės virsti Į džėlę at
kurie lengvai gali nukeliaut lieka.
Metuose bent 1—2 kartu t mėnesiui turėtų būti moka vėsus. Tą galima patirti to
Jeigu “L-vė” nebijotų tie
toliau i pavojingesnes kūne
kreiptis
i
dantų
gydytoją
sos,
tai ir pati šiuos faktus
ma 6b—70 litų, duodamas kiu budu: paimk kelis lašus
vietas?
patikrinti
dantis,
nes
kada
kambarys, maistas ir atosto verdančios sunkos ir staigiai pripažintų.
Pro kiaurus dantis ir iš
dantys
skauda,
tada
gedi

Be to, “Keleivis” pabrė
gos. Pageidauta, kad tarnai atšaldyk. Jei atšalę lašai pa
kirmijusias jų šaknis leng
mas
jau
toli
nuėjęs
ir
ilgai
žė,
kad čia Amerikoje dar
tės negyventų kartu su šei virs Į džėlę, tai virinti bus
vai i organizmą patenka
reikės
gydyti.
Be
to,
nesvei

bininkas
atostogauja ir šiaip
mininkais, bet atskirai. Tar gana: o jei ne. tai dar reikės
reumato, širdies, kraujo ii
kas
dantis
užkrečia
sveikus. naitės turėtų būti samdomos ilgiau virinti. Išvirus supilk jau naudojasi automobiliais,
inkstų ligų sukėlėjai. Dė1
nesveikų dantų blogai su
Jei dantis pradeda skau tik per prof. sąjungą. Ligo Į sterelizuotus stiklus ir ge kas Sovietuose neįmanoma.
“Laisvė” ant to fakto nutyli,
kramtytas maistas erzina dėti namuose, tai kol pa nių kasai iš tarnaičių atlygi rai uždaryk.
Amerikonai mėtų džėlę nes bijo tiesos. Bet keisčiau
virškinamąjį aparatą, dėl to sieksi dantų gydytoją, gali. nimo neturėtų būti išskai
, visados duoda kaipo prie- sia yra tai, kad “L-vė” savo
gaunasi skilvio ir žarnų ka ma skausmą nuraminti lai toma.
į skoni prie keptos avienos. polemikoj pareiškia, jog So
tarai, taip pat mažakraujys kinai, Įdėjus i kiaurą dantį
vietų Sąjungoj besama tik
tė. galvos skausmai, nerviš vatos gabaliuką pamirkytą KAIP SAUGOTI SVEIKA
tai
25,000,000 darbininkų,
kumas. nemiga ir kiti nega gvaizdikų aliejuje.
TĄ VASAROS KARŠ
o gyventojų esama 180,OOO.
REDAKCIJOS
lavimai. Be to. nesveiki dan
ČIUOSE.
Geriausia priemonė išlai
OOO. Tai kas yra ir ką vei
tys yra palanki dirva užkre kyti sveikus ir gražius dan
ATSAKYMAI.
kia
kiti 155 milionai Sovie
Bostono
sveikatingumo
čiamoms ligoms plėstis: ma tis yra tinkama jų higiena,
“Laisvė”
J. Uždaviniui.—Nežinant tų gyventojų?
noma. kad dėl to mažėja or priežiūra ir švara. Tėvai ir kemisionierius Dr. Bailev
skelbia,
kad
Rusiją
demo
kokiais
dažais
tos
raidės
ir
paskelbė
keliatą
taisyklių,
ganizmo atsparumas ir turi mokytojai turi išaiškinti vaikratiškai
valdą
darbininkai.
Įtakos difterijos bei džiovos kams ir jaunimui nesveikų kurių reikia laikytis vasaros numeriai ant draugo mai
karščiuose norint apsaugot šiukų atspausdinti, sunku Tai kokia ten demokratija,
išsivystimui.
dantų kenksmingumą ir jų savo sveikatą.
tiksliai pasakyti, kokiu bu jeigu tik apie šeštoji dalis
Dantų švara ir priežiūra negydymo pasekmes. Turė
i du galėtum juos pašalinti., valdo krašta? Ir koks tenai
Štai tos taisyklės:
kiek vaikams, tiek suaugu dami sveikus dantis, išveng
i Pamėginkit
pavartoti car- gali but gerbūvis darbinin
siems via būtina. Dantis rei sime daug sunkių susirgimu,
1. Valgyk apsčiai šviežių bon tetrachloride. Jei tas kams, jeigu 25 turi išmaitin
kia du kartus per dieną va kartu sutaupysime daug lai daržovių ir vaisių, bet nie dažų nepašalintų, pamėgin ti ir išlaikyti 180?
lyti dantų šepetuku ir milte ko ir pinigų.
Jeigu “L-vė” nebijo tie
kados nepersivalgyk.
kit uždėti amyl acetate. O
Med. Stud. P. N.
liais. kurie nebrangiai gau
2. Nevalgyk daug einant jeigu ir tas negelbėtų, nusi- ses, tai lai šitą misteriją iš
nami pirkti. Neturint milte
gult.
i pirkit dažų krautuvėj che aiškina. Savo polemikoj ji
lių, galima vartoti susmul KAIP GYVENA PONŲ
kitiems Sovietų
3. Negerk vandens su le mikalo vadinamo
Stod- primeta
kintos paprastos kreidos. TARNAITĖS LIETUVOJ. dais.
tvarkos nepažinimą, todėl,
dard’s Solvent.
Šepetukas neturi būti labai
jeigu ji pažįsta ir nesibijo
4. Dėvėk kuolengviausias
“Elta” praneša, kad šio
John Tusky. — Miko Pet
kietas. Valyti viršutinius iš
tiesos, tai tegul šiuos daly
mis dienomis Kaune buvo drapanas. Drapanų spalva rausko
raštai
leidžiami kus paaiškina. Taigi, pra
viršaus i apačią ir apatinius
sušauktas tarnaičių susirin vasarai geriausia šviesi.
Brooklyne. Kol kas jie da šau.
dantis iš apačios i viršų, nes
J. P. Žilvitis.
5. Stengkis gauti kuodau
kimas, kur šitos merginos
negatavi. Išbaltinti valini
taip geriau išsivalo. Nebijoti
papasakojo kokiose sąlygo giausia poilsio ir miego, tik puodą reikia prityrimo. Vi
patrinti ir dantų smegenis,
se joms tenka dirbti ir gy nemiegok prieš saulę.
sų piima, puodas turi but
nors ir kraujuotų, paskui
venti.
6. Jeigu galvą turi nupli gerai iššveistas, kad nebūtų
nebekraujuos. Naudinga pc
—Mes nežinojome, kas kusia, nekaitink jos prieš jokių riebalų ir purvo. Pas
valgio iš dantų tarpų iš
kui Įdedama Į puodą borakkrapštyti valgio liekanos darosi už ponų durų—kal saulę.
7.
Nežaisk
jokių
žaisiu
so, gabalą cino (angliškai:
tik. žinoma, ne nagu ar ša bėjo viena iš ių. Mes nežino
tin i ir puodas kaitinamas
kute. Vengti dantis krapšty jome kito gyvenimo be vir saulės kaitroj. Nepavark.
8. Venk rūpesčių, ypač ant ugnies, iki cinas ištirps
ti šiaudu ar žolės stiebeliu tuvės. Mes buvom vergės,
nes lengvai galima užsikrės kurias ponai ir jų vaikai iš nesirūpink, kad nuo karščio ta. Tuomet imama vatos Į
gali apsirgti.
pii-štų galus ir ta vata cinas
ti tam tikiu grybeliu, kuri- naudojo. bet nieko nedavė.
ištepamas po visą puodo vi
sukelia labai sunkią beveik Nuo ankstaus ryto ligi pu
durį. Paprastai jis limpa
nepagydomą ligą vadinamą siaunakčio mes tik savo
DŽĖLĖ IŠ MĖTŲ.
prie vario kaip paprastas
actynomycosiu.
darbdaviams priklausėm, o
1
puodukas
stipriai
pripa“penias/’
sau nei vienos laisvos die
Nevartoti staiga karšto ar
nos neturėjome. O mokestis kuutas mėtų lapų.
Ch. Mičiuliu'*.—Žinią ašalto valgio, nes nuo jo tru
puoduko cukraus.
už musų sunkų darbą? Mes
pa dantų emalis.
1 puodukas obuolių sun pie žmogžudystę dirbtuvėj
centus tegaudavome. Val
Įdėsime. Kitu nespausdinsi
Labai
rūgščius vaistus gėme tai. kas nuo ponų at kos.
me,
nes apie tai jau buvo sa
1 puodukas
verdančio
gerti per vamzdeli, nes tuo likdavo. miegojome tam
vo
laiku
“Keleivy” rašyta.
apsaugosi dantis nuo che siuose užkampiu s ir tvan vandens.
Užpilk mėtų lapus ver
BU E RIBBON
miško žalojimo.
kiose virtuvėse. Pas mus ne
RYMAS, Romanas. Ta knyga yra
MALTAS supa
dančiu
vandeniu
ir
palauk
drau
versta į visie kalbas, todėl kad yra
kuotas
pilni 3 svarai ir kiekvienas
Valgyti mišrų maistą ypač galėjo užeiti draugė
gas turėti iš viso buvo drau valandą laiko. Paskui nu- gražiai aprašyta apie Ryma. Lietu ancas visada vienodos aukštos rū
daug daržovių, vaisiu ii
viškas
vertimas
yra
lengvas
ir
gradžiama. Mus iš tarnybų at ?unk gerai, iš lapų išspau- i žus. Chicago. III. l‘.»09, pusi. 432.
šies. Protinga ekonomija, perkant
pieno.
leisdavo tada. kada ponams džiant visa sunka. Paimk du i Drūtai apdaryta ......................... $2.50 maltų, visada prašyti gero, seno

Duoną valgant kramtyti
su visa pluta, tas labai nau
dinga dantims. Vengti daug
skysto ii malt ' maisto, ne?
dantys neturėdami pakan
kamai darbo, silpnai vystosi
ir silpnėja.
Nekramtyti labai kietų
daiktų, kaip riešutų, vyšnių
kauliukų, nes pažeidžiama
dantų šaknvs,

patikdavo. Senatvėje būda K-JO.'.'
vome gatvėn išmetamo;. Su
sirgus taip pat mum- nie
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
kas nesirūpindavo ir iš ligo
ninės išėjusi
netu ėdavoPritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
me kur dingti.
SUTAISĖ DR. I>. PILKA, lietuvių Kalbos Mokytojas prie

Susirinkime nutarta, kad

tarnaitės, norėdamos page
rinti savo būklę, turi organi
nuskeliama zuoti savo sąjungą ir reika-1

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1 -M

Blue Ribhon Malto.
Caarrl(tit 1M0.

Br»win<C«np*n,. Milvrakre

BLUE RIBBON
MALT
Ampntas Bigypst Spllpr

DR. D. PILKA. 528 Columbua Avė., Boston, Masa.
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BIUROKRATIZMAS IR BETVARKE
SOVIETŲ VALDŽIOJE.
SSSR vyriausybės oficio
zas “Izvestija” viename Įžanginiame straipsny nagri
nėja neigiamus reiškinius
Sovietų Sąjungos gyvenime.
Dar nesą galima pasakyti,
kad Sovietų Sąjungos vals
tybės aparatas veiktų tvar
kingai ir tiksliai, kaip laik
rodžio mechanizmas. Kaip
tik šioj tarptautinių santy
kių ir politinio Įtempimo at
mosferoj esą reikalinga su
prasti. kad valstybės tvirtu
mas, ūkiniai laimėjimai ir
valstybės apsaugos pajėgu
mas žymiai priklauso nuo
valstybės aparato ..tikslaus
ir darnaus darbo.

“Ne visada sovietų komi
sariatai, ūkio Įmonės, ir istaigos dirba Įsakmiai ir
tiksliai, ne visada laiku ir
pilnai atlieka vyriausybės
ir partijos uždavinius,”—ra
šo oficiozas. “Sovietų Są
jungos Įstaigose dažnai sto
ka darbo kultūros, nėra rei
kalingo spartumo vykdant
dažnai uždavinius, o kartais
nėra ir valstybiškos discip
linos. SSSR valstybės Įstai
gų nelaimė yra begalinis su
sirašinėjimas. Jei suskai
čiuoti milžiniškas popie
riaus mases, kurios per me
tus susikrauna* Įmonėse ir
centrinės Įstaigose, mes gau
sime astronomines skaitli
nes — milijonus egzemplio
rių Įeinančių ir išeinančių
raštų, tonas
popieriaus!
Kaip dažnai tose popie
riaus tonose paskęsti gyvas
reikalas’.” — pažymi “Izvestija.”
Tas didelis susirašinėji
mas esąs didžiausia blogy
bė, kuri liudija Įstaigų biu
rokratizmą. paviršutinumą
ir delsimą. Toks susirašinė
jimas
reikalauja Įstaigų
etatų praplėtimo ligi bega
lybės.
“Kaip daug betvarkės
musų aparate; kaip daug
nereikalingų vietų, kur žmo
nės tiktai sėdi, rašo ir rašo.
Ir dažnai tame popierių potviny sunku surasti rašto
vykdytoją.”
Dar nesenai viename ko
misariate esąs patikrintas
siunčiamasis dienos paštas,
ir pasirodė, kad iš 1900 laiš
kų bent pusė buvo be reika
lo sugadintas popierius. “Jei
visi Įstaigų ir Įmonių vado
vai rimtai patikrintų visą
susirašinėjimą ir sulaikytų
tą popieriaus potvinį, kaip
daug žmonių sutaupytų dar
bo ir laiko.”
Toliau laikraštis pažymi
dažnus skundus dėl techniš
kųjų kadrų stokos SSSR Įmonėse:

lų?”—rašo “Izvestija.” Pa

gal statistikos duomenis,
sunkiosios mašinų statybos
pramonėj 46.5 proc. inži
nierių ir 41.6 proc. technikų
dirba
Įmonių kontorose".
Esąs paskutinis laikas dabar
rimtai imtis Įmonių ir Įstai
gų išlaidų sumažinimo ir pa
galiau sutvarkyti darbuoto
jų etatus, nes prie dabarti
nės tvarkos dažnai išeikvojamos milžiniškos valstybės
pinigų sumos mokant algą
be reikalo priimtiems tar
nautojams. Ypatingai pla
čiai išbujojo Įvairios tieki
mo, pristatymo ir prekių lai
kymo Įmonės tiek valstybės
centruose, tiek kaime. Toji
daugybė įmonių trukdo vie
na kitai darbą.
Išėjimas esąs tiktai vie
nas: laikas baigti tą valsty
bės lėšų eikvojimą, laikas
Įstaigom rimtai patikrinti
savo veiklą ir rimtai pagal
voti apie savo skyrių ir Įmo
nių tikslumą.
“Sumažinti ligi paskuti
nės ribos praplėstuosius eta
tus, įvesti tvarką įstaigose,
kelti valstybės įstaigų dar
buotojų darbo kultūrą, iš
mokyti juos tiksliai paskirs
tyti savo darbo laiką ir pa
siekti to, kad jie pagaliau
mestų
formaliai-biurokratišką elgesį su įstaigų lanky
tojais, mokėtų su jais kalbė
tis ir juos išklausyti!”

įmonių vedėjai turi su
prasti — primena “Izvestija,” — kad svarbiausia dar
be yra parinkti gerus dar
buotojus ir įdėmiai sekti jų
darbą. Ligsiol, deja. toji
priežiūra buvo silpna ir tuo
aiškintinos Įvairios spragos
ir trukumai. Rašinį baigda
mas oficiozas ragina pradė
ti kovą su biurokratizmu,
siekti tvarkos ir disciplinos
Įmonėse, kovoti už taupumą
ir paprastumą, praktiškumą
ir uolumą — už darbo stilių.
(Šis straipsnis tilpo “Lie
tuvos Žiniose” šių metų ba
landžio 13 d., kuomet Lietu
va da nebuvo bolševikų
okupuota.—Red.)
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL
VALDABA 1940 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininKas,
906 Prescott St. \Vauke-an, III.

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,
733 Lincoln st., Waukegan, III.
Susana Gabris—nutarimų rašt.
730 McAlister avė., Waukegan, J1L

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Place, Wtrukę gan, III.

K. Vaitiekūnas — kasieriua,
726 — Sth St., Waukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

“Kaip gi mašinom nelikti P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
be aptarnavimo, jei diplo Susirinkimai būna paskutinį nedėlmuoti inžinieriai ir techni dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir
kai sėdi prie raštinės sta Adams Sta.. Waukee«n. III.
ooooooooomomomooocoooc

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 130 f valgių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfiS:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papunkti save knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkus tų knygų pasidžiaugn. Pinigu.* geriausia
siųst "Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame Konverte. bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui 3 centus markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

XOOMMMOOMOMMOMMNNNMMMiaMUK

No. 30. — Liepos 24 a., 1940 m.

ISTORIŠKAS VAGONAS

KAS GIRDEII LIETUVOJE

KONKORDATĄ PANAIKINUS.
Ta sutartis su Vatikanu bu nubausti didesnėmis baudo
vo pavertusi Lietuvą ku
mis, kalėjime sėdės skyrium
nigų pastumdėle.
nuo pasauliečių, o nubaus

(Nuo anuą korespondentą Ir II Lietuvos LaikraKlą.)

Pradeda Aiškėti
Kauno Darbinin
kų Vargai.

Septintu Paslapty

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Lietuvos vyriausybė, siek
dama sutvarkyti iki Šiol bu
vusią nenormalią tikybinių
organizacijų būklę valsty
bėje, nutarė atsisakyti nuo
1927 m. rugsėjo mėnesio 27
dienos sudarytojo tarp Lie
tuvos ir Vatikano konkor
dato ir apie tai jau pranešė
Vatikanui.

Šovė Per Langą
į Moterį.
Vieną popietį Kaune susi- i
•inko Į vieną kiemą būrys

tieji areštu bausme- atliks
vienuolynuose. Gi konkor
dato 1 ir 2 straipsniais baž
nyčia Lietuvoje buvo pada
ryta tikra valstybe girtybė
je. Tuose straipsniuose pa
sakyta: Katalikų Bažnyčia,
be apeigų skirtumo, naudo
sis Lietuvos Respublikos že
mėje visomis laisvėm i.", rei
kalingomis savo dvasiškai
valdžiai ir savo bažnytinei
jurisdikcijai vykinti, taip
pat savo reikalams ir savo
turtams administruoti bei
rūpinti. Vyskupai, dvasiš
kiai ir tikintieji galės lais
vai ir tiesiog siektis i šv. So
stą. Eidami savo pareigas,
vyskupai galės laisvai it tiesiog susisiekti su savo dva
siškiais ir tikinčiaisiais, taip
pat galės skelbti savo įsakymus, paliepimus ir ganyt ojiškus raštus.

Prie poniškos tautininkų1 vaikėzų su šautuvėliu ir pra
valdžios buvo rašoma i: dėjo mokytis šaudymo me
kalbama tik apie aukštuo no.
sius valdininkus ir kitokiu*
Šitie jaunieji šauliai Į kie
ponus. Apie darbininkus ne
Tame konkordate buvo
me
esantį šiukšlyną pasistabūdavo jokiu žinių, tartum
tokių
nuostatų, kurie valsty
darbininku Lietuvoje ir ne .ė taikinį ir pakaitomis pra
bę
buvo
pavertę savotiška
buvo. Dabar jau pasigirdo ii dėjo šaudyti. Vieni šaudė
dvasiškijos pastumdėle. Pa
darbininko balsas. Ir šta: geriau, kiti prasčiau, bet at- i
vyzdžiui konkordate pasa
pradeda
aiškėti vaizdas, eityje kiekvienas žadėjo Į
kyta, kad “valstybės įstai
kaip Įvairiose darbo sritys* oran išmestą kepurę patai
gos
duos savo paramą bažbuvo išnaudojami darbinin kyti.
nyčios nutarimams ir sprenPriėjus eilei, šautuvą pa-i
kai ir kokiose nepakenčia
dimams vykinti.” Konkormose sąlygose jų dauguma^ ėmė M-čius ir į petį atrėmęs
datu buvo dvasiški jai paveteko dirbti ir gyventi. Pav. pradėjo taikyti Į bendrąjį
su vesti gimimo, sutuoktukiemsargių tūkstantiniam* taikinį.
vių ir mirimo aktus, turinStaiga per langą moteriš
susirinkime pareikšta, kad
čius privalomos galios vaispuošniems Kauno ponų ru kas balsas ima kažką šauk
tybiniame teisme ir bendrai
mams aptarnauti “samdo ti. Vyrukai atsisuka pažiū
viešajame gyvenime. Tuo
----------------------------mieji” žmonės — kiemsar rėti. M-čius nuleidžia že
konkordatu Lietuvos valstyDAKTARAS.
giai gyvena tų rūmų pože myn šautuvą ir taipgi atsi
bė įsipareigojo mokėti kuni- gį^fknyS^uzpibhi
miuose. rūsiuose, katilinėse grįžta. Tik netikėtai pykšt
gams algas, arkivyskupui. teptais, aiškiausi nurodymai kokius
arba tvartuose Įrengtose šūvis, ir už lango stovinti
čia yra parodytas tas senas francuzų vagonas, kuriame po Didžiojo Karo vokiečiai buvo
vyskupams ir bendrai dva“kamurkose.” Koks gyve moteriškė aiktelėjo.
priversti pasirašyti paliaubų sutarti. Dabar tam pačiam vagone vokiečiai privertė fran
siškljai skirti pensijas ir is- niu Daktaras yra vienas iš reikalin4-0,1. 1-,, giausių Knygų kiekvienam lietuviui.
nimas tokiuose “butuose,”
Pasirodo, kad vaikėzas
euzus pasirašyti Hitlerio padiktuotas sąlygas. Po to. vokiečiai išvežė šitą istorišką va
laikyti iždo lesomis tie K ku- jsjįryĮ;lt tuoj. Didelė knyga, anie
kalbėti neverta. Tai ligonių šovė tiesiai į langą ir patai
goną į Berlyną.
nigų seminarijų, kiek Lie- 300 puslapių. Kaina
$2.50
gamyklos — džiovos ir kito kė tai moteriškei į vidurius.---------------------------------------------------------------------------- —--------------------------------— tuvoje yra vyskupijų. Kon Audeklo viršeliais
kių ligų lizdai. Ir tokiuose
Pasveikusi moteris iškėlė plakatais, kuriuose buvo už-! NAIKINAMAS SENOVĖS kad visomis jėgomis prisi- kordate taip pat pasakyta, paparčio žiedas ir keturios
“butuose’’ eilę metų gyveno kaltininkui byla ir šiomis 1 ąšyti Šukiai: Šalin reakci-; JOS IDEALŲ GAR- ! dėtų, vadovaudamas sąju- kad dėl katalikų jaunuome- K,,OSNA,’YS?KOS:,-.
?v
tūkstančiai žmonių. Kiem
’
džiui
vardan
tikrosios
musų
nės
auklėjimo
valstybė
sudintV (liriaroo
’
KTai.kfrui
'
Kor7kBINIMAS.
<:;> Klaida; < T >
sargių darbas prasideda au dienomis jis bi
jose nurodoma kaip žmones paitiks-, su teisėtais
vyskupu
nuta
-.
sis Lietuvos švieti- liaudies gerovės.
tas
prieš
teismą.
,
.
.
*
1
‘
.
tO
I
•
, , , - ,
•, kai tiki į visokius prietarus,
štant ir baigiasi vėlai naktj,
rodymais, valstybe duos pil- burtus ;r tt. Kaina
................ ir,c.
__ Tai tu šovei į ta ponia? saulio darbo. žmonių vadas į mo ministeris paskelbė visų
už tai dažniausiai tegaunant —klausia teisėjas vaikėzą. ' draugas_ Stalinas!
------------Tegy-: mokyklų direktoriams ir in-j STEIGIA KOMUNISTIŠ ną laisvę kurtis draugijoms, —
“nemokamą butą” drėgna
KUS LAIKRAŠČIUS.
kaip katalikų akcijos na—Bet aš netvčia nonas vu°Ja ld-ji Sovietų Somalis-; spektoriams aplinkrašti, kume rūsyje, tvarto kampe ii . isėiau
- -aiškinasi
kaltitinė
Respublika
!
”
Paminėr
fame
sakoma
:
Lietuvai
PAGARSINIUIAI
Komunistai
Lietuvoje
iki
riams.—Konkordato 13-tas
aiškinasi kalti
panašiai. Kiemsargiai ture- teiseJau
jus Sov. Sąjungos tautų va-i prasidėjo nauja epocha. Se- šiol buvo labai neskaitlingi straipsnis skelbia: “Visose
‘KELEIVY’
darni labai daug darbo pono namasis.
vos tik viešose arba valstybės šeldo. Stalino vardą buvo su-:nasis režimas žlugo, o kartu ii' neturtingi. Bet
I
—
Taigi,
netyčia.
O
man
namus aptarnaujant, patys
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
raudonoji armija pastatė piamose mokyklose religi- GREIT.
w
______
..... keltos
milžiniškos, kelias su juo žlugo ir tariamieji
reikėjo
mėnesį,t „
ligoninėje
ke.ltos
reikia priduoti
garsinimą
negalėdavo kito darbo im gulėti
ir visus tus malonu- minutes trukusios ovacijos. į ideului, kurie per 14 metu Sovietams palankią vyriau- jos mokymas yra privalo- administracijon nevėliau PANEOStis. Todėl jų žmonos ir vai
LlO VAKARO. Siunčiant per paisybę Lietuvoje, Kaune tuo- mas. Mokytojų skyrimas ir tą.
mas
kainavo
176
litus,
—
Ar
tai
neįdomu?
Kaune
i
dirbtinai
norėta
primesti
reikia pasiųst 15 anksto, kad pa
kai turėdavo prasimanyti
jaus pasirodė komunistų tikybų
mokslo priežiūra, siektų mus ne vėliau kaip panedėprieštarauja
skundėja.
keliamos
ovacijos
ne
savai
į
Lietuvos
gyventojams.
Gal
Įvairiausių darbų, kad galė
ly.
Vėliau gauti
garsinimai J tos
—Tai į ką jus taikėt? — vyriausybei, ne Paleckiui ir i ^.ut skaudžiausiai senojo re- dienraštis “Tiesa.” kuris kiek tai liečia mokslo turini savaitės numeri nespėjama pataitų išmisti. Susirinkime pir
Kiėyei-Miekevičiui, bet Sta- ?“«<>
Į’aĮu‘° L,e‘ esąs statomas ir spausdina- ir dėstančiųjų dorą. bus at- pint.
mą kartą per kelioliką metų klausia teisėjas.
Norint,
kad
garsinimas nesusl •
moderniškiausiomis liekama laikantis Kanonų
mo mas
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
—Taikiau į šiukšlyne imui. Ir saukiama lai gy- tuvos švietėjai, įvairiu
ir kiemsargiai išdrįso viešai
iš kurių i mašinomis. Ne vienam kįla teisės.” Konkordate pažy- reikia siųsti ir mokestį.
kyklų
mokytojai,
reikalauti savo būvio page esanti butelį, — atsako kai- vu.?Ja ne Lietuva, bet lė
klausimas: kas tą dienraštį mėta, kad kunigai, vienuorengiant
pikniką
?ovieT^ respublika. per visą eilę metų buvo rei finansuoja? Juk Lietuvos liai, klierikai bus paliuosuo- ar DRAUGIJOMS
rinimo, kuri nutarta siekti tinamasis.
kitokį parengimą, trumpą prane
kalaujama
vergiško
paklus__ OHo nipko
tpi- Reiškiu, Lietuvu juu nebe
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
per profesinę sąjungą, ku
komunistai savo spėkomis ti nuo karinių prievolių dar- nius garsinimus skaitoma nuo colio.
tautininkų
politikos
kė
į
butelį,
o
pataikė
moteJ^
etuva
’
Sovietų
respubnumo
riai organizuoti išsirinko ko
negali jį palaikyt.
gi karui ištikus ir šaukiant
Už pnjleškojimus darbininkų, par
riai į vidurius, — Ironizuoja ^^askiriamas 13-ta& įgeidžiams. Buvo paneigtas
mitetą.
Negana
to.
vidaus
reikalų
visą visuomenę prie ginklo; davimus ir kitokius smulkius prane.
intelektas,
o
iškeltas
karje

Kauno skalbvkiose, che- skundėja, — kam čia dar numeris del to, kad iki šiol rizmas. tuo padarant daug ministeris dabar davė leidi- dvasiškių turtai, jei jų pel- Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambesnėm raidėm antgalvis—15c. extra.
susidėjo is
minėse valyklose bei dažyk gintis, juk atsisukai, pasižiumą leisti Kaune ir kitą ko- nas skiriamas tikybos reikažalos
musų
kultūrai.
Šian

“Keleivio”
prenumeratoriams už
12-kos respublikų.
lose dirba keliatas šimtų rėjai
ėjai i mane ir šovei.
dien visa tai jau yra praei munistišką laikraštį, kuris lams, neapdedami tokiais pajieškojimus giminių ir draugų, kai
žmonių. Iš šios profesijos
—Tai matai. tėve, sūnų
--------------tyje. kuri niekad negrįš. vadinasi “Komjaunimo Tie- mokesčiais, kokie skiriami na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškodarbininkų pranešimų pa augindamas ant savęs bėdą PIRMA TARNAVO BER Prieš Lietuvos švietėjų akis sa” ir eina 2-3 kartus per šiaip piliečių turtams: dva- jimo kaina 5Cc.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
aiškėjo, kad darbo sąlygos užsitraukei, — prikiša teisė NU, DABAR PASKIRTAS attsiveria nauji keliai" nauji i sąvaitę. Jo redaktorium esąs . siškiai naudosis te;se. pa- i reikia
pasiųst fotografiją ir klaust
kainos.
daugelyje šių Įmonių tiesiog jas kaltinamojo tėvui.
ždaviniai. Visa tai. kas ei- paskirtas Feliksas Bielaisu- liuosuojaučia tam tikra ; u i •KELEIVIS." 253 BROADVVAY,
DARBO MINISTERIUM. uždav
pasibaisėtinos. Dažniausiai
—Kad, pone teisėjau, iki
algos dalį nuo teismo keliu
na prieš plačiųjų liaudies kas.
SO. BOSTON, MASS.
“Elta" paduoda dabarti- masių, prieš darbo žmonių
dirbama nuo 12 iki 18 va šiol jis buvo geras, tiesiog
dedamo arešto: kunigai.
nio Lietuvos darbo ministe- reikalus, turi būti atmesta ir KIEK LATVIJOJ YRA
landų i para. Už viršvalan šventas vaikas.
džius nemoka. Pasiskundus
Liudininkai parodo, kad rio Mykolo Kučinsko bio- iš mokyklų pašalinta. GauLIETUVIŲ,
darbo inspektoriui atleisda-į M-čius iššovė per neatsargu- grafiją. štai, kaip jis nuo sus švietėjų kadrai turi šianRyga. — Lietuviai Latvi<i<
vo iš darbo. Kai kur tedir- mą, į nukentėjusią netaiky- paprasto berno pakilo iki dien ateiti i pagalbą užmirš- joje gyvena išsimėtę po visą
"
ministerio:
bama vos po kelis mėnesius damas.
t«
taį ir tamsybėje paliktai Į kraštą.
Pagal statistikos
i
per metus, per mėnesi uždir
Teismas priteisia M-čįui
N jai isteitrt..,s Darbo liaudžiai. Šiuo metu esame, duomenis Rygoje yra 5.788
bant vos po 50 litų. Susirin Pa-aeIU?L nukentėjusios is- Mįnistį,.ijoj da‘lbo ministe.
kusieji
reiškė
’ a
i*i džiaugsmą,
11a
laidas 150 litų. o nuo kitos j Mykolas Junčas-Kučinsi|
uad atėjo laikąs kad ir dai- bausmes, kaip nepilnameti, kas, Lietuvos visuomenėje ir
bo žmones gali laisvai savo atleidžia.
Be to, , konfiskuo,
„ ,
politiniame veikime „lA;,;
plačiai tuo keliu bus galima vėliau j —300, Gryvoje—300, SuI
reikalus aptarti, reikšti pa tas
šautuvas nutariama su- vžinomas pagal- slapyvardę
- r
t
pradėti kurti naujas kultu- bate—150, Bauske — 150.
t
geidavimus, kelti aikštėn vi naikinti.
♦
Martynas Kučinskis, gimė ros vertybes. Visas kraštas Ventpilyje ir kt. pajūrio vie«
sokius nemalonumus ir pra
t
pergyvena
dar
negirdėto
tose
per
100.
Lietuviai
Lat1893
m.
rugpiučio
25
d.
MaPARAŠĖ
KUN.
VALADKA
t
šyti žmoniškesnio darbo ir « LMl (ryVUOJO otflil- cią kaime, Naumiesčio vai., entuziazmo
«
pasireiškimą, vijoje turi savo organizaciI
atlyginimo sąlygų. Be kitko j
t
SKYRU S I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada i Pasaulį atėjo
Labai
svarbu,
kad Lietuvos jas ir mokyklas ir bendrai
♦
nas
ir
Sovietai
”
Tauragės
apskr.,
vidutinio
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nutarta, kad mažos įmonė
«
ūkininko šeimoje. Is mažens mokytojas neatsiliktų nuo, yra susipratę darbininkai ir
nuskliaustoms minioms.
«
lės, kuriose blogiausios dargyvenimo,
o
atvirkščiai
—
i
ūkininkai.
t
SKYRIUS
II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
bo sąlygos ir darbininkės la-į Apie Lietuj ir Paleckį bei
,™eV JS?
♦
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Komiškoji bažnyčia.

AR ROMOS

piežius :,77Z Kristaus

Vietininkas?

»

•

/-»

•

<v.

/•
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i
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SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

ielgtl SaVO
* „ ; .
...
«buv° osusn ini •
per 2,000 asmenų. Susninkimo djilyyia1 džiaugėsi, kad
greit ateis laikas, kada nereikės statyti jokių reikaląvimų, nes Lietuvos darbo
zmones laimingai n* laisvai gyvens socialistinėje respublikoje.
Nutarimuose

dabar Lietuvoj demonstruoja raudonarmiečiai ir kaip
sveikinamas “viso pasaulio
darbininkų draugas Stalinas ir Sovietų Rusija.

Tik pasiklausyk*:
Liepos 2 d. Sovietų kariuomenės vadovybė Sporto
salėje Kaune surengė Raudonosios Armijos dainų ir

kare. Vėliau buvo vienas iš
dalyviu 1917 m. vasario ii
spalių revoliucijoje. Gyvendamas Sovietų Sąjungoje,
nuo 1923 m. buvo profesin»,i «ainnmi naw«
i
1 «įj;
jos darbą artimai susidurdamas su darbininkų gyvenimu ir liaudies reikalais,
1931 m. už komunistini vei-

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENE NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žurnalas KULTŪRA.
“KŪLTURĄ" REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus
ir naudingas.
Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRA arba IŠSIRA
ŠYKITE JJ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

ir nelegaliai, tačiau senai
veike ir tuiejo net savo streiKų tondą. j kuų buvo sunnKta pei o( Iru.

sįHko klausytis iš garsintuvų buvo pasilikę giminės, ir vėl
Sporto aikštėse. Koncertą ėmėsi politinio darbo ir
apiankė vyriausybės nariai, 1936 m. buvo suimtas ir nuSSSR atstovas Lietuvai ir, teistas 8 metais sunkiųjų

aukštieji Lietuvos ir SSSR;darbų kalėjimo, iki teismo'
Įtariuomenės vadai, taip pat bsėdėjy? 1 mėtas. Per tą laiiuokinpų dainų, eilių, parodijų ir tt. keli tūkstančiai musų kanų, ’ką
- sėdėjo Šiaulių, Kauno ir
VSfer" kurte a,ėj? organizuotab su Panevėžio sunk. darbų kalė
vėliavomis ■ir“ jimuose.
laida, 48 pus!....................... įoc. raudonomis ------------DAVATKV GADZINKOS

I

ir

kitos

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
dovanų.
“KULTŪROS” metipė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litą: Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metą $2.
Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
SIAULIAL Tilžės gat. 153, Lithuania.

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 ra.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų išsaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius I.eor.as X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
knypų. nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamsinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA.
R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Alt

untas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
South Bostono lietuvis stato Suruošė bankietą D-rui Ga-Į
kandidatūrą į legislaturą. j
liniui pagerbti.
Į

M us prašo

pranešti, kad

No. 30. — Liepos 24 d., 1940 m.

Kalbėjo Masarykas.

Čekoslovakų SusivienijiŠiomis dienomis Haryar- mo boston iškis skyrius turėd° universitetas suteikė p. jo pereitą nedėldienį pikniPranui E. Galiniui filozofi- ką, kur kalbėjo Jan MasaJos daktaro laipsni už para-Dyk. buvusio Čekoslovakijos
s.vt4 darbą apie Pabaltijo ’ prezidento sūnūs. Jisai pa
kalbų intaką vokiečių kai- lietė paskutinį Hitlerio pabai Rytų Prusnose. Džiaug- sįulymą Anglijai taikytis ir
damiesi pasiektu jo laimėj!- pridūrė, kad tas pasiūlymas
mu, artimi jo draugai ir bi- reiškia: “pasiduok.” Masačiuliai surengė jam garbės jyk nemano, kad naciai gabankietą kuris įvyksta Mi- lėtų užimti Angliją. “Diktanervos Hotely sios seredos torių pirma
■
• nušauti,- o
reikia
vakarą, 24 liepos. Dr. Gali tik paskui kalbėti apie tai
nis priklauso katalikų sro ką,” užbaigė savo kalbą
vės žmonėms.
Masarykas.

CASPER’S BEAUTY
SALON

John C. Tuttle (Jonas Tetųlis). jaunas South Bostono
lietuvi is. Čia gimęs ir augęs,
idatuoja iš 6-to Suffolk
VALDŽIAI REIKIA DAR nešiu patyrimo, Aplikaei- kandidatuoja
distrikto
Į Massachusetts
ios: Form 6 ir 21
BININKŲvalstijos
legislaturos
žemuo
Mašinistas, kuris gali su
Darbo
Departamentas
statyt. pataisyt ir operuot sius rumus ( House of Reprašo mus pranešti "Kelei
bet kurią mašiną ar Įranki < presentat ives). Nominacijos
vio” skaitytojams, kad val
ginklų dirbtuvėj. Form 6 ii Įvyks šių metų rugsėjo 17 d.,
džios arsenaluose ir karo
o rinkimai bus lapkričio 12.
Form 7.
laivvno
dirbtuvėse
reikalin‘
Pradžios
ir
vidurinę
. . , ,
.
, : Miilvvright,
kuris gali nup visokie, dailiausiu pele, / ’taisvti %ajėRą (high) mokyklas jis baigė
zies darbų specialistai, m & d K
y 1 dil.žtl South Bostone, o aukštesnį
neras mokama nuo M.oO iki, f
.
Reikia ne: mokslą ėjo Bostono univer
?9^O pe, d,«ią.
I mažiau 4 mety patyrimo. sitete, kur baigė komercinės
Parsiduoda Namas
Mašinistai reikalingi lai- Form 6 ir Fo,.m 30
į administracijos skyrių su Adv. Bagočius jau sugryžo.
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
Labai pigiai, 4
namas
vvno dirbtuvė, Nevponi Reikaiingi taipgi patyrę ; B. S. laipsniu, o teisių skyrių
vy-'-A .pi eZlflt llul> aelv. r>a- duodantis tinkamas įeigas. Vy. rui mi- KOME NATURAI.E SPALVA, ir
taipgi ant tokių plaukų padarome
R. I.
gOCIUS jau SUgl'VZO po atos- rus» turiu parduot. Daugiau žinių noPERMANENT WAVE su specia?i<
! darbininkai sekančioms
ma- • su I.L. B. laipsniu.
m,"'
S7.3O
„ ... įkl
įiena -j
i
J
q Atėjus nominacijoms ir togų ir dirba račo ofise, kulišku tam aliejum. Darbų garan
( . (2, i rinkimams, lietuviai pilie*
tuojant.
Reikia kreipus 11 S. Navai
j
į
machine
ris randasi -Keleivio” na------------paksimoda~~
83a L Street
į čiai. kurie balsuoja (i-tame me. Po SLA seimo jis buvo
Įorpedo Štatam. Nenpo.t i
hj
,
4 aviliai bičių, gali pirkt vienų ar
SOUTH BOSTON.
Tel. 4643
R. 1 Amžiaus galima turėt į
machine
4 ,,.„fni
Suffolk dutrikte. turėtų ati nuvykęs iš Chicagos Į Penn- visus, taipgi parduodu SEIFĄ biskį
vartotų,
pigiai.
Fornišiuotas
kamba

iki 62 metų. Platesnių mfot- į w
‘’unchinį, duoti balsą už savo vientau sylvaniją. kur kartu su šei rys pas šeimynų. Klauskite:
(1)'
maeijų galima gau į ir bosg sl avina machine ti. 6-tas distriktas apima ge myna praleido apie 3 sąvai- 181 CLARK ST„ Cambridge, Mass.
•!
♦i
tono pašte. Room 1002. Rei- i _
&
ra South Bostono dali.
tes laiko ant fanuos. Važia DABAR TINKAMIAUSIS
«
Vienoda
Šiluma
t
kia prašyti: Announcement | vį. apljkantai turi but pi. Į J
vo automobilium ir kelionė
t
LAIKAS PATAISYT
(
Jūsų
Namuose
•
’ *1 Springfieldo arsenalą l'cėiai geros sveikatos ir ne- Į Keleivio” įstaigą aplanko buvusi gera, tik vieną syki
NAMUS.
(
daug svečių.
Ar reikalinga jums vargintis (
gavęs
“
flat
tire.
”
5d metų am- i
PAS MUS JUS GAUSITE | p«-r iljrus žiemos šalčius su angli «
(ginklų dirbtuvę) reikalingi |V
ne>I 1Priekaip
žiaus.
aplikacijų reikia ' Amerikoje labai madoje
mis ir kęst nesmagumus pavasa ♦
VISOKIEM PADARAM
rio ir rudens drėgnose dienose ?
tie tpecialittai.
pridėti
m-iHėti savo
«avn fotografiją
t'ntnovnt'iiii ir Vasai’OS laiktl Važiuoti atoS- Lietuvių radijo programos.
Paklausykit kaip lengva to iš ii
Barrel driller, kuris turi pasirašyti ant jo< Priimti togu. Važiuoja netik biznievengti.
Liepos 27 programa per
$130— Įdėsim į jusu Boilerį ga
mokėt operuoti mašiną šaų-'daiban aplikantai’ turės ir: ’ iai‘ir profesionalai, bet va- stoti WORL, 920 k. nuo
rantuotų OIL BURNER) su Tan t
jamų ginklų lutoms gręžti.
^tu antspaudas pri-j žiuoja ir paprasti fabrikų 8:30 ryto: (1) Saulutės
ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa (• 1I
spaust
guzikų. Galite gaut ant 3 »
Pas mus gausite: Geriausios Ru- į
Reikia mažiausia 6n menesių
mėnesių dėti
,iėt; nr
;e tų aplikacijų.
anlikaciiu
‘ darbininkai.
Taigi šiuom mergaičių grupė vadovau
prie
metų išmokėjimo ir nereikės pra Ji
sies
PENTV.
ALIFJV.
STIKLU,
i
patyrimo. Re 1 Form* G? 1 ir
dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio. • :
Blank^ aplikacijoms gali- i 'aiku "Keleivio” Įstaigoje jant Valentinai Minkienei;
PLUMBINGV. Visokių antulkių
Nelaukit rudens, tada indėjimas t
aplikacijas.
lankosi
daug
svečių
iš
toli

reikmenų iš ųeležie*. SIENOMS į
(2)
pianistė
Olga
Jarutaitė
ma gauti visuose didesniuo
1 us brangesnis. Klauskite dabar. t :
l'OPIERV,
V
i
a
o
k
i
ų'
reikmenų
:
Form P.
mų kolonijų. Daugiausia tai iš So. Bostono: (3) Nellie
Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas t( i
se paštuose Naujoj Angli
Elektros. Visokių reikmenų iš yu- , fitteris,
(
Barrel reamer, kuris turi joj. arba galima parašyti li vis "Keleivio” skaitytojai. Kibildžiutė iš So. Bostono
m««. etc.
(
Geriausis
Tavoras,
PrieinaI
CHARLES J. KAY ii
Mums visada malonu su sa pasakys eile*.
mokėti gvintuoti tūtas. Rei pa prašyt i jų šiuo adresu:
miausia kaina. Pristatymas veltui.
(KUČINSKAS)
vo draugais pasimatyti ir
kia nemažiau G mėnesių pa
Užeikit ir Persitikrinkit.
Liepos 28, programa per į
322 Dorchester Street I
Secretary. Board of U. S. į pasikalbėti. Paprastai mes
tyrimo.
Dvi aplikacijos:
tą pačią stoti prasidės nuo i
SOUTH BOSTON
J
Civil
Service
Evaminers.
Flood Square
ir "Keleivy” paminim. kas 9:30 ryto: (1 i Jaun. LongiFonu G ir Form 10.
Tel. ŠOU 0346
Springfield Armoiy. Spring pas mus lankėsi. Bet pasitai- j
i no Buinio orkestrą iš CamHardivare Co.
Barrel straightener. kuris field. Mass.
ko,
kad
vienas-kitas
lieka
ir
ibridge;
(2)
dainininkė
Onai
A. J. ALEKNA, Savin.
turi mokėti nustatyti šaujaiš Montellos
mo ginklo taiklumą, vaito Jaunikis pabėgo nuo šliubo. nepaminėtas. Taip liko ne- Mineikiutė
628 BROADWAY,
AM. Dambrauskas
paminėta ir draugė Lenovi-; (3v Montellos lietuviu mote-i
jant linijos ar žiedo proce
SOUTH BOSTON, MASS.
choras vad, >vauiant Onai;
. Karpenteris, Pentorius
Tel. ŠOU 4148
są. Reikalingas mažiausia, Back
... Bav metodistu baž- čienė iš Supenor. Wis., kuri
St. Minkus. I
vienų metų patyrimas. Dvi, pyčioj pereitos subatos va- šiomis dienomsi yiesejo So. Mineikiutci.
Ablenai taisau viskų prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Bostone
ir
aplankė
“
Relei>
---—
---------------------------i
ii
i
karą
buvo
daug
susi
jaudini

aplikaciios:
Form G
Turint bile darbų prie Namo
A. J. NAMAKSY
mo ir ašarų. P-lė E. Rollins vi." Ji būtinai norėjo pasi- LATVYS LAISNIUOTAS !
Form lik
pataisymo, kreipkitės pas mane.
matyti
su
Maikio
tėvu.
bet
svita
prie
KARPENTERIS.
Darbas bus padarytas patenkinan
Real Estate & Insurance
Barrel tumer, kuris o-ali atvyko su sav0
čiai ir prieinama kaina.
senis tuo tarpu da nebuvo
Matom naujus ir
vesnedideles
«aniamn
Šliubo,
susirinko
ir
kiti
414 W. BROADWAY.
tekinti
taisom senus na
OFISAS: 315 E Street,
i tuvninkai.
atėjo kunigas į parėjęs is Chicagos.
SOUTH BOSTON. MASS.
mus. Musų kai
ginklų tūtas. Aplikacijos: h
'
SOUTH BOSTONE.
na prieinamiau
Pereitą sąvaitę pas mus
Office Tel. So. Boston 0948
šliubą duoti, bet jaunikis
Form G ir Form 8.
sią. Visoks dar
31RICHFIELD ROAD,
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
nepasirodė: Mergina ilgai lankėsi inž. Gabrėnas iš
bas garantuotas. I
Jamaica, Plaia, Mass.
ARLINGTON.
MASS.
Benchman, kuris gali dir
Padarom reikalaukė prie altoriaus, ilgai Nevv Jersey valstijos, inž.,
Res.
TaL
Arnold
1028
Tek
ARL
4926
bti visokius darbus ginklų jaudinosi ir nerimavo, bet Skralskis iš Hardwicko,: >in_^us _p]«nu pataisymams. Klausk:- i *
I
te musų kainos ir pamatysite skirtu- j
dirbtuvėj ant varstoto. Rei jos mylimasis nepribuvo. Mass.. ir keliatas kitų.
mų. Matyt geriausia vakarais.
kalingas mažiausia metų Tuomet prasidėjo ašaros, o į
J. J. KIRSIS
patyrimas.
Aplikacijos: ant galo kreiptasi i policiją, i
PUIKUS METINIS PIKNIKAS
32 Hauthorne Avė..
Moteris nusišovė.
ARLINGTON. MASS.
Form G ir Form 38.
Mergina sako. kad ji nupir-'
Vienam dideliam troke.
St Darius 317 American Legion Post
Tel. ARL 5537-J
Diesinker,
Rengia
savo metinį j uikų išvažiavimą
kė
vi
Rugpiučio 18 August, 1940, Nedėlioję
mas
KEISTUČIO PARKE
se kūjuose, cm. reikia 4
|tomobiliaus
\ a., kur persiskyrė su savo
tų patnimo. Algos moka moon.
vyru. Policija nustatė, kad
OAKLAND GROVE,
E. DEDHAM, MASS.
ma nuo 88.1G iki S9.60 per
ji vadinosi Mrs. Annette
Šokiams gros garsi Beno orchestra.
dieną. Aplikacijos: Form G,
Apipiešė policmaną.
Shceslcv, 48 metu amžiaus.
Form 27.
Bus visokių Žaislų ir Legiono Benas.
Du ginkluoti ir kaukėti
Gaugechecker. kuris
;„
ž
j
ž
Kviečiame visus jaunuolius ir augusius šiame
Ncpaprastos vagystės.
ka patikrinti ir .nustatyti
1
1
piknike
dalyvauti.
Bostone
vagys
pradėjo
„ , delio "delikatessen” krautumatuojamųjų
,-L.
,
P -L ,!’lst'u'Vemų Vėle ant Blue Hill avė., h vogti tokius dalykus, kurių
BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono nuo Posto namo, nuo
tikslumą. Reikalingas 4 me-i ,aip
iwiw. k?(i tuo laiku paprastai niekas nevagia.
C Street.
KVIEČIA RENGĖJAI.
tų patylimas. Aplikacijos>'| tenai buvo užėjęs policma- Pavyzdžiui, Chelseaje iš AtForm G. Form 11.
, InasManning iš Mattapano tingerio namų skiepo buvo
. Liectrcplatsr,
.
.. kuris moka;
. ., nuovados. Suprasdami, kad iškeltas kelių šimtų dolerių
vieKtio." pagalba, aptraukti,
jau nėra kaip, jie nie- veltas aliejinis namo šildy
kiiu> inetaki> tanu, nikeliu:^ nelaukdami puolė irta tuvas. Iš krosnies išimtas
ir tt. Aplikacijos: Form G iri policmaną. Atėmė iš jo gin ‘ burneris.” atluptas elektri
Form 2G.
klą. išplėšė krautuvėlės stal nis motoras ir iškelta alie
Drop forgar, kuris moka čių ir pabėgo su $25.
jaus tanka. Vienu žodžiu,
opei uoli krintamajĮ kuii.
visas Įrengimas.
vartojamą ginklų dirbtuvė
Bostono Public Garden’e
Vienoj Dorchesterio vaisse. Dvi aplikacijos: Form G tinėj rastas negyvas polic vieną nakti buvo iškasti
ir Form 28.
manas Folcy. Jis buvo tenai ’nrangus dekoratyviniai meMachine adjuster, kuris pasiprašęs pamiegot užpa- džiai. išplėšti gėlynai ir vismoka nustatyt ir prižiūrėt kaliniam kambary7.
kas išvežta.
. nokiąs mašinas prie ginklų
*
t
gamybom. Reikia bent G mė«

Geležies Reikmenų!

ujonoERiflnD

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
<Insured
Movers »

Perk raustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADU AY.
SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

10-TAS METINIS PIKNIKAS

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ANTRO APSKRI
ČIO J VYKS,

28 Liepos, Sekmadienį, 1910
LAKE

CHAUNCY P ARK, VVESTBORO, MASS

Programa susidės iš kalbų, dainų, muzikus, sporto ir kitų įvai
renybių. Kalbos adv. F. J. inliOfTI'S, S. MOCKUS ir kiti. Dainų
programa pildvs “Aušrelės" ir “Gabijos" chorai. Šokiams grieš
garsi J. KIRVELIO ORCHESTR A Iš WOR( ESTERIO.
rusai išvažiuos iš sekančių miestų:

Iš SO. BOSTONO nuo Lietuvių Salės. Iš UHELSEA nuo Uhelseų
skvėro. Iš LAM'REN'UE nuo Lietuvių Klitiho. Iš LYN'N'O nuo Lietuvių Kliuho ir iš kitų didesnių miestų apie 12 valandų dienų.
$100.0o bus išdalinta dovanomis prie įžangos bilietų.
KVIEČIA KOMITETAS.

Šiltesniam Orui Užėjus.
Smagi Vieta

PETRAS AKUNEVICIA ir SUNUS

1\ - VINCĄ BALUKONĮ

Laidotuvių Direktorius—Balsamuotojas

SOUTH BOSTON
CAFETERIA
249 BROADtVAY,
South Boaioue.
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Or. John Repshis
(REP8Y8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 3-4 ir S-S
Nedėliomit ir ivratadieeiala
aaa 10 ild 12 rytai.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman »L arti Central ak*.
CAMBRIDGE M A88.

Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

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

107 SUMMER STREET.
LAWRENCE, MASS.

Tel. KIR 7119

Panlina LuzeckasUD.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTĮ.
400 BROADWAY

Cambridge, Mass.

TEL. SOI' 2712

I)r. J. C. Seymour
(LANI)žIL’S)
Lietuvis Gydytojas.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
1-igų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVE^
BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealtk 4870.

Tel. Uaieųnity 94M

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVA DENTlSTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-8.

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

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2871
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. 28624

Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki b,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Ibegzaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAMRENCE, MASS.

BAY ViEW
MOTOR SERVICE
Telephone

|

SOUth
Boston
1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pitrioa.
Dideli paųerinimai ir
llydraulie Breksis.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Geriausiai ir prieinamiausiai patarnauja Nubudimo Valandoje.
Kaina prieinama nuo $125 ir aukščiau. Koplyčia šermenims dykai.
Pareikalavus nuvažiuojam ir į kitus miestus. Patarnavimas dienų
ir naktį. 20 metų sukaktuvių proga darome visame didelių paleng
vinimų.

Tai. TBObridge CSM

Adresai:

vieta: IĮ

1 HAMUN
STREETSL,
Kanp.
Esat Eighth

»-.x ’,v. RROADM'AY
SOUTH BOSTON. MASS.
T I r .n;
:i; s LOUti.
,n nsf
HKO< h I«— lti-lb i> ,ti»«aie Street, Te!. BiockIoii 4110.

Taisymo Ir demenstravl

U
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