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Senatas Baigia Svarstyt
Naujokų Ėmimo Įstatymą

Ispanijos Fašistai
Nori Gibraltaro.

John Lewis Priešin
Anglijos Dangus
gas Draftui.
Lyja Bombomis.
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METAI XXXV

liaudies Seimo Rinkimai"
Lietuvoje Buvo Neteisėti

CIO lyderis John Lewis
pasisakė prieš vyių registra
Telegramos iš Europos ciją ir privalomąją karo tar
42,000.000 VYRŲ TURĖ
praneša, kad Anglijos dan nybą. Draftą taip pat pa KAIP TAUTOS VALIOS rika nepripažins tokių plė
Argentina
Bijosi
Togus jau nesiliauja lijęs, bet smerkė Socialistų Partijos
SIĄ REGISTRUOTIS.
FALSIFIKACIJA, JIE
jis lyja ne vandens lašais, o kandidatas į prezidentus TURI BUT ATŠAUKTI. šikiškų veiksmų, nežiūrint
talitarų
Keršto.
ar tie plėšimai vykinami
Norman
Thomas
ir
senato

Bet armijos tarnybon busią
sprogstančiomis bombomis.
spėkos
vartojimu, ar spėkos
Argentina
savo
prekių
rius Wheeler. Wheeleris
imami tik 21—30 metų
Užpuolimams
iš
oro
nėra
Taip
sako
Lietuvos
pasiun

parduoda daugiausia Vo
grąsinimu.
amžiaus.
galo. Bombarduojami aero pranašauja, kad drafto bi tinys P. Žadeikis savo pro
kietijai ir Italijai, todėl ji
Šitais žodžiais Valstybės
lius
dar
galįs
but
Kongrese
dromai, uostai, gelžkelių
teste Paleckio vyriausybei. Departamentas WashingtoKai skaitytojas skaitys bijosi tas totalitarines vals
atmestas
(senatas
balsuos
jį
stotys, ginklų dirbtuvės, lai
šią žinią, privalomos karo tybes užrūstinti, kad jos neLietuvos pasiuntinys Wa- ne aiškiai pasako, kad Lie
sąvaitę). Jis turįs 2,000
vai ant jūrių ir tų laivų paly šią
tarnybos įstatymas Ameri atsisakyt" jos produktus
laiškų ir telegramų, kuriose shingtone, Povilas Žadeikis, tuva ir jos kaimynės buvo
dovai. Per pereitą pėtnyčią žmonės
koje gal jau bus priimtas. pirkti. Dėl to ir Havanos
protestuoja prieš tą liepos 25 dieną pasiuntė Pa- pagrobtos spėkos grasinimu.
ir subatą vokiečiai sakosi bilių. Senatorius
Rašant mums šiuos žodžius, konferencijoj
Ar^en'fiios
Vanden- leckio vyriausybei Kaune Tas šalis užpuolė ir užėmė
nuskandinę 166.000 tonų!
Senate dėl to įstatymo dar delegacija nelabai norėjo
AnvHios"nrekX)T’laivu,iri bergas Pataria privalomą šitokią protesto telegramą* ginkluota rusų armija. Gin
la± AnghiU- kal°
mc“Liee°s keturioliktos li kluota armija yra spėka ir ji
tebėjo karšti ginčai.
pasirašyti apsigynimo su
o tuo tarpu penkioliktos rinkimai, įvy- grąsino pavartoti ginklą
Senato komisija militari- tartį. kuri atkreipta dau
kosi kas diena nušauną že- tams
~
~dar atidėti,
giausia
prieš
Vokietiją
ir
savanorius
la- kę milžiniškos svetimos ka- prieš Lietuvą, jeigu jos žmo
mėn po 20-30 vokiečių or- P?bandyti
niems reikalams padarė ta
Italiją.
Nors
ji
galų
gale
ir
mano,
kad
savanoį riuomenės okupacijoje, svė nės ir kariuomenė butų pra
i..,-.,:..* tačiau neišrodo. kad Vint. Jis M
me biliuje keliatą stambių
laivių,
rių galėtų užtekti, tik reikia timai rankai diriguojant pa- dėję nuo užpuolikų gintis,
pakeitimu. Pavyzdžiui, ori padėjo savo paraša po “Ha
vokiečiams galėtų jų pri esa
vanos
Paktu.
”
tačiau
pada

sutrumpinti tarnybą nuo šalinus nepriklausomybę re- kaip tai įvyko Suomijoj.
ginalus bilius reikalavo 8
bukti; sakoma, kad per mė
rė
pastabą,
kad
tas
parašas
Taigi Amerika stoja už
3
iki
1 metų. Tuomet dau- miančias sroves, yra tauto;
mėnesių tarnybos, o komisi
nesį jie pastatą 2,000 naujų
da
nesąs
galutinas
Argenti

,1-iivi,. Amonio nrivoda- giau jaunuoliu rašvsis į ar- valio* falsifikacija, yra prie-i Lietuvos nepriklausomybę
ja padarė 12 mėnesių. Ori
.
e"SJEs L,;
«>v«
noru.
Hngi konstitucijai, netekėti.! ir sudarytos Kaune bolševiginalus bilius skyrė naujo nos sutikimas; jį da turė
jojragamntti Anglijai kas! «
__________
Jo (taip
“išrinkto"
seimo.I!kų
ku “"valdžios
valdžios”' nepripažins.
(taip
“
išrinkto
seimo.
nepripažins.
sianti
apsvarstyti
Argenti

kams tik $5 atlyginimo pei
menesj
po
3,000
naujų
or

KANADA STEIGS 300,- —Red.) nutarimas įjungti!
Welles pareiškė, kad p.
mėnesi, o komisija padarė nos vyriausybė.
laivių, bet kol kas tiek da
000
VYRŲ
ARMIJĄ.
Lietuvą
Sovietų
Sąjungon
j
Žadeikį
Washingtono v$21. kaip reguliarėj armijoj.
nepadaro. Vokiečiai, matyt,
Dabartiniu laiku Kanada
uzulT»»cija lietuvių tau- ■ riausybė ir toliau skaitys teinenori laukti, kol Amerikos
Biliaus tikslas yra sure Japonai Pasiute Ki
tvri
reguliarę
133,500
kareitos
suverenumo, prieš ką setu nepnk ausomos Lietufabrikai įsisiūbuos. Iš padi
gistruoti visus vyrus nuo 18
nijai
Taiką.
vni armib
anoanirnv: mi protestuoju
pareikšdamas, vos respublikos atstovu, koJaponai Pradėjo dinto vokiečių orlaivių veik nisteris Ralston pranešė kad tokiai, rinkimai.
iki 64 metų amžiaus, kas
kiu jis buvo ikisiol. Latvijos
reiškia apie 42,000,000 žmo Japonijos militaristai pa Areštuoti Anglus. lumo išrodo, kad naciai ruo parlamentui, kad bus stei- r>,‘1o sc,mo ?kla,_ neLurlMida-:
Pr"
P?siuntimai ^Va
šiasi tuojaus pradėti prieš
nių. Tačiau armijos tarny siūlė Kinijai taiką šitokio
giama
dar
atskirą
kariuoVllon
’
°?
rc
'
k
»'"
c!
Teisėtuęhmgtone
taip
pat bus skaiPaskutinėmis
dienomi: Angliją tikrąjį “Blitzkriebon iš pradžios busią imami mis sąlygomis:
rnenę,
kuri
susidės
iš
300nio
atstatymui
reikalingas,
tonu
teisėtais
tų
-salių atsto1. Kinija turi atiduoti Ja Japonijoj suimta daug žy gą.
«ą.” Kai
Anglijoj bus
suar- ***v**v»
tik nuo 21 iki 30 metų am
įvai zuigujoj
uus> isuaiv
okunaciios ištraukiištrauki- vais.
vais
1
«... •
• •
•. 'kannps
nknnapiins
ponijai savo penkias pro mių Anglijos piliečių. Japo dyti visi uostai, geležinke- 000,vynj. Sitai nauja, arm.-pajine«okupae jo.rauki vai.
žiaus, imtinai:
Elta” tuo tarpu praneša,
*r nauJ^ rinkimų įvykšiaurėj, būtent, Ho- nai aiškinasi susekę didelę liai ir aerodromai, tada, jai bus imama kas mėnuoi
Naujokus mokias regulia- vincijas
kad Paleckio vyriausybė
peh, Čaharą, šantuną, .4$£m-lan<lų.^ampinėjimo_ organi- tukstančių^Uriaivių vedama, do 30,000 naujų vyrų. Nau-:
.
rė armija ir valstijų milici si
Kaune jau pradeda “valy
(
Pasirašo
)
Žadeikis,
_• it Suiyaną. į 1kurias
i__ įneina
•
zacįją ir areštuoją Anglijos
joji armija busianti laikoma
ja. Todėl visų pirma yra Tientsino ir Peipino miestai. šnipus. Vienas suimtųjų, bū pradės plaukti Anglijon vo namie, i uzjurj jos nesiųsią.
tis.
” Lietuvių vietas joje už
Lietuvos pasiuntinys iri
kiečių armija. Ar šitas žy
šaukiama tarnybon milicija,
ima
“naši bratey” žydeliai.
įgaliotas ministras.”
2. Kinija turi pripažinti tent Melville Cox, Anglijos
Be to, Kanada nori paruošti
kad ji pati pasimokintų. Iki japonų pakaliką Uang Čing- žinių agentūros Reuterio gis jiems pavyks, lieka da 19,000 lakūnų.
Chaim
Alperovič paskirtas
Jungtinių Valstijų vyriau
pamatyti.
Anglai
jau
su

milicija
nebus paruošta, Uei kaip prezidentą kinie korespondentas, iššoko iš
sybė irgi nepripažįsta Lietu-; pramonės ministeriu.
naujokai gal nebus da šau čių respublikos sudarytos iš policijos nuovados per lan traukė ir francuzų karo lai
vos okupacijos. Valstybės i
kiami. tačiau registruotis kitų Kinijos provincijų. Jo gą ir užsimušė. Taip bent vus savo saloms ginti. Be to, Anglai Nenori Išlei Departamento sekretoriaus i AMERIKA STATO GREI
ir
Anglijos
TUOSIUS KOVOS OR
turės tuojaus, kaip tik tas globon turėtų but atiduotos sako japonai. Bet Anglija nesnaudžia
pavaduotojas Sumner Wel-i LAIVIUS ANGLIJAI.
sti
Francuzų
Auksą.
aviacija.
Ji
beveik
kasdien
Įstatymas bus priimtas ii ir Francuzų kolonijos Kini netiki, kad jis iššoko pats.
les pereitą sąvaitę stipriai
bombarduoja vokiečių uos
Amerikos pakrašty
yra Paf•lsak
,t
- Į?*«es
- - oSovietų
• , - oSąaparatas registracijai su
Amerikoj pradėta statyti
Maitinikos
'(Martiniųie)
Tarp
anglų
yra
įsitikinimas,
joj.
tus, aerodromus, geležinke
tvarkytas.
Kinija šitas sąlygas atme kad japonai jį mušė. žiau lius, gazolino sandėlius ii sala. kuri priklauso Francukuii sekdama Hitle- Anglijai naujieji GrumtnaVisų pirma busią pašauk tė ir karas eina toliau.
riai kankino, o paskui išme ginklų dirbtuves. Hambur zijai ir franeuzai turi tenai n?t M*®®'™?. "• Japonijos no konstrukcijos kovos lėk
ta tarnybon 400,000 vym
tė per langą, ka'd nepasaky go uostas esąs visiškai suar $250,000.000 vertės aukso. |ie,k,mls P'adg« K'obtisilp- tuvai, kurie pereitą subatą
tarp 21 ir 30 metų amžiaus. KARAS TARP RUSIJOS tų apie kankinimus. Angli dytas. Taip pat daug nuo Be to, tenai stovi francuzų "esncs ??‘ist.vbes ir naikinti Roosevelto aeroporte Nev.*
Yorke jau buvo išbandyti.
Manoma, kad jie turės susi
IR TURKIJOS NEBE
jos valdžia jau pradėjo šitą stolių vokiečiams pridaryta laivas “Beam" su Amerikoj JOnep^husomybę
Jie
skrenda 300 mylių į va-*
rinkti šį rudenį, apie 1 spa
TOLI?
įvykį tyrinėti. Ji taipgi pa Olandijoj, Belgijoj ir Fran orlaiviais, kuriuos Francu-i,. Javinių.Valstijų baulandą,
o žemyn neria priešą
lių.
Vokiečių diplomatai Tur< reikalavo iš Japonijos įro cuzijoj. Tenai jų pozicijas zijos valdžia buvo nupirku-Į d^?.J!r,es,nSa ?0<>kiems atakuoti 500 mylių greičiu,
Kita 400,000 naujokų kijoj tvirtina, kad karas dymų, kad tenai veikia ang anglų orlaiviai taip pat si savo armijai. Taigi anglu Pl<Slk,.ski«ms. veiksmams.
taip kad pataikyt į juos iš
grupė busianti paimta atei tarp Turkijos ir Sovietų Ru lų šnipų tinklas.
sprogdina. Anglai sakosi su karo laivai dabai- saugoja nt'.zlun.nt ar Jie.ya vydina- ša.ujamo ginklo labai sunku.
-® or mi spėkos vartojimu, ar spenantį pavasarį, apie 1 ba sijos esąs neišvengiamas ir
naikinę jau 5,000 vokiečių tą salą, kad tas auksas ir
Pereitą subatą 80 šitokių
21
AMERIKOS
RESPUBlandžio dieną.
jis jau nebetoli. Rusija no
orlaiviu.
laiviai nebutu išvežti ir ati’ kos giasinimu,” pareiškė mašinų buvo jau supakuota
Kai pirmoji grupė už rinti paimti kontrolėn Dar LIKA SUSITARĖ PRIEŠ
duoti naciams. Jeigu fran- P*
.
... n_brėž.' ir išsiųsta’AngHjon?
AGRESORIUS.
baigs 1 metų tarnybą, tuo danelius. kurie priklauso
euzai
norės
tas
gerybes
is..
?
1
at,,n
8??.
lelkla
l)a^le<
_______ ___
IŠ LIETUVOS IŠVA
met bus šaukiama trečioji Turkijai, bet Turkija nenori
Pereitą sąvaitę Havanoje ŽIUOS 30,000 VOKIEČIŲ.; vežti, tai anglai jas suims, i11 J" Pareisimą, kad Ame- PRASIDĖJO DIDELĖS
grupė, kurion įneisią 600,- i*usų savo teritorijon įsileis susirinkusi Amerikos res
KAITROS.
000 naujokų.
ti. Tuo tarpu nišai lyg ir nu publikų konferencija pada Associated Press praneša '
Jau kelinta diena kaip
is Berlyno, kad vokiečiu •
Su trečiąją grupe vyrai siramino, tačiau nesiliauja rė sutartį, kurioj pasakyta, diplomatijos reikalams pa-. cimp sidcsw rug Republikonai Nore- ■ Jungtinėse Valstijose tęsiaPIUČIO.
jo Nuskriausti Be ‘ si didelės kaitros. Pereitą
busią imami jau iki 45 metų traukę kareivių Turkijos pa kad jeigu Vokietija ar Itali- švęstas laikraštis “Dienst'
Iš YVariiingtono praneša
sienin. Vokiečiai mano, kai lija kėsintųsi pagrobti Ame
amžiaus.
darbius.
nedėldienį i maudynes susiaus Deutschland” (“Užsie ma, kad 27 rugpiučio prasi
rikos
pakraščiuose
Olandi

Maskva
tik
laukia
iki
Hitle
Senesnių kaip 45 metai ir
nio
Taryba
”
)
išspausdinęs
Senate
šia
sąvaitę
buvo
miknai, žmonių. Bosjaunesnių kaip 21 metai ar ris pradės Anglijos puoli jai, Francuzijai ar Anglijai žinią, kad dabar, užėmus dės svetimšalių registracija
mijon neims. Juos lavins mą. Kai tik Anglijos laivy prigulinčias salas, tai visos msams Lietuvą, iš tenai bus
“namų apsaugai.” Kokios nas bus užimtas, Maskva Amerikos respublikos pri iškraustyti visi vokiečiai
bus tos “namų apsaugos” tuoj pastatysianti Turkijai valo stoti išvien ir bendro Lietuvoje vokiečių priskai
pareigos, kol kas da neži ultimatumą ir pareikalau mis jėgomis tokį agresorių toma į 30,000.
nemokėtu nei cento už “pa-i likonai senatoriai,
kaip:*ari. .
.
nia. Kongresas svarstysiąs sianti Dardanelių. Turkai pasikėsinimą atmušti.
Iš
Latvijos
ir
Estijos
vo

tarnavimą
”
niekam
kitam.
South
Dakotos
Gumey.
Ver°
S
?,1JS f11?"
Ši sutartis bus žinoma
esą pasiryžę kariauti. Jie
apie tai vėliau.
kiečiai
buvę
išgabenti
Vo

Sakoma, kad jau atsirado j monto Austin. Kansų Reed į Į5°į\to,1p! J}1’0
*?aiP
jau turį sumobilizavę apie kaip “Havanos Aktas.”
Atlikus naujokams vienų 800,000 vyrų armiją, kuri
kietijon jau keli mėnesiai vis
isokių šunadvokačių, kurie, ir kiti, tuoj pašoko reikalau-į ^a,n?a:sn.C, temperatūra
metų tarnybą armijoj, jie gali įsiveržti Kaukazan. Vo ANGLIJOS PROTESTAS atgal.
apsiima viską “su- Į ti, kad geležinkelių kompa- PleKe 1 3 lalP>niŲužž $1.00
<<
bus paleisti kaip atsarginiai kietijos ambasadorius Tur
Tos
pačios
žinios
sako.
RUMUNIJAI.
fiksyt.” Nereikia tokiems; nijoms butų sumažinta moNUŠOVĖ POLICIJOS
kad 110,000 vokiečių busią tikėti, nes “ssufiksyt” niekas! kestis į bedarbiu fondą.
ir kas metai galės but šau kijoj. von Papen, jau išvyko
Rumunijos valdžia kon neužilgo iškraustyta iš Besa nieko negalės. Ūžsiregist-! (Dabar jos moka po 3 cenkiami trumpoms “repetici Berlynan raportuoti Hitle
VIRŠININKĄ,
joms,” iki pasieks 45 metų riui apie galimą sprogimą fiskavo anglų aliejaus kom rabijos ir Bukovinos, nes ir moti bus galima tik paštuo-; tus nuo kiekvieno dolerio iš- _ (’lney, III—Areštuojant
panijos tankas ir laivus alie tuos kraštus bolševikai ne
amžiaus.
se ir kitose valdžios paskir-1 mokėto
darbininkų
ai- į $Įa.pabėgusį iš paim
lytų Europoj ir Turkijoj.
jui vežioti; be to, ji nutarė senai užėmė.
Už išsisukinėjimą nuo ši
tose
vietose,
kur
mokėt
negoms)
Bet
demokratai
tam
:
namų beprotį pereitą
anglų kompanijos gamina
to drafto įstatymas numato RAGINA GREIČIAU STA mą aliejų parduoti Vokietireikės nei vieno cento.
i pasipriešino.
Demokratas sąvaitę buvo nušautas poliANGLAI GAUS 72,000
iki $10.000 piniginės pabau TYT BOMBANEŠIUS.
senatorius
Wagneris
nuro- cijos viršininkas Armsey. o
ai. Anglijos ambasadorių.'-* ORLAIVIŲ AMERIKOJ.
FRANCUZAI
ŠAUDO
dos.
dė,
kad
jeigu
bedarbių
re-; Šcnfas Moore sunkiai suJungtinių Valstijų laivyno Bukarešte dėl to įteikė aštANGLŲ
ORLAIVIUS.
Ar bus kas nuo šito draf vadovybė įsakė Consoli i*ų Anglijos protestą Rumu
zervoj
yra
130
milionų
do-įkeistas.
Iždo sekretorius Morgen
to paliuosuotas?
thau pasakė Washingtonoj Pereitą sąvaitę anglų or- lerių, tai reikia padidinti
dated Aircraft koqwracijai nijos vyriausybei.
Taip. Vedę vyrai, kurie askubinti statybą naujų
korespondentams, kad Ang- laiviai metė propagandinius Geležinkelių bedarbiams pa ANGLŲ UŽSAKYMAI
turi užlaikyti šeimynas, ne ombanešių,
kurie galės nukirtoTmussoli- lijos valdžia užsakė Ameri- lapelius Francuzijoj ir fran- šalpą, bet ne kompanijas SIEKIA $2.000.000,000.
Anglų komisija Jungtinė
bus imami. Mechanikai, ku skristi 5,000 mylių ir nešti NIO BOMBANESIUS.
koje 72.000 orlaivių, kurie euzų Afrikoj.
Francuzų atleisti nuo mokesčių. Dis
rie dirba prie svarbių šalies 30 tonų bombų? Jie bus va
Maltos apylinkėj pereitą turėtų but pristatyti per du j priešlėktuvinė artilerija pra- kusijos užsitęsė 4 valandas, se Valstijose yra davusi ka
apsaugos darbų, taip pat romi keturiais motorais ir nedėldienį įvyko oro mušis metu. šios šalies vyriausybė • dėjo anglų orlaivius šaudyt, ir republikonai buvo nuga ro užsakymų jau už $2,000.bus . paliuosuoti. Toks pa- daiys po 200 mylių į valan arp anglų ir italų lėktuvų. prižadėjusi šitą užsakymą į o paskui Francuzijos val- lėti. Geležinkeliečiai be 000,000. Tarp kitko anglai
liuosavimas prigulės nuo dą. Busią tai didžiausi ir Anglai nušovė žemėn 4 išpildyt. Anglijai busią pri« j džia nusiuntė Anglijos vy- darbiai dabar gaus nuo čia užsakė jau 11,000 karo
vietinių registracijos komi greičiausi bombanešiai pa Mussolinio bombanešius, o statoma po 3,000 orlaivių j riausybei “energingą” pro- $17.50 iki $40 per sąvaitę. orlaivių, iš kurių tik 2.800
kol kas tepristątyta. . „
tetų (lokalinių boardų).
sauly.
,
patys išliko visi sveiki.
kas mėnuo.
I testą dėl tų lapelių mėtymo. Iki šiol gaudavo po $7,
Gibraltaro tvirtovė yra
svarbiausia Britų Imperijos
strateginė pozicija. Apgink
luota sunkiomis kanuolė
mis, kurių ugnis gali per 30
mylių sunaikinti viską, Gib
raltaro citadelė kontroliuo
ja siaurą įnėjimą .iš Atlanto
vandenyno į Viduržemio
jurą. Ir pakol Gibraltaras
yra anglų rankose, Italijos
laivynas negali iš Vidurže-,
mio juros nei išeiti, nei įneiti. Taigi Mussolinis kursto
Ispanijos fašistus, kad tie
spirtų Angliją atiduoti Gib
raltarą jiems, nes ši tvirtovė
yra iškalta Ispanijos uolose,
pačiam pietiniam Ispanijos
gale. Ir Ispanijos fašistai
iau urddeda kelti riksmą
kad Gibraltaras turi but ati
duotas jiems. Anglija šituo
reikalavimu labai susirūpi
nusi. Chamberlaino valdžia
tyčia leido fašistams Ispani
joj įsigalėti, o tie dabar gali
Anglijai įsmeigti peili Į nu
garą.

Vokiečiai ruošia sau kelią
didžiajai* užpuolimui.
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Astras Puslapi*.
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BOLŠEVIKAMS UŽPUOLUS, LIETU
VOJE BUVO KILUSI PANIKA.

Nuo Bolševikų Pabėgę Besarabai.

Ūkininkai pradėjo skersti reikalingas butų įsakymas,
gyvulius, slėpti maistą ir tt kad visi privalo pasilikti sa

Lietuviški bolševikai A' menkoje melavo savo pase
kėjams. kad Lietuvos žmo
nės pasitiko Stalino armiją
“su gėlėmis.”

LIETUVAI ŽADA “STA- lies šeimininkė ir negali va
dintis vyriausybės vardu. Ji
LINIŠKĄ KONSTITU
gali vadintis tik komitetu.
CIJĄ.”

Tačiau ir toks komitetas
Kaip jums pratinka šitas negali kalbėti vien tik savo
pareiškimas:
vardu. Jis turi atstovauti ko
"Naujoji Lietuvos konstitu kią nors organizaciją, ar or
cija. pagal Lietuvos žmonių iš ganizacijų kombinatą.
reikštą valią, negali but kito
Toks komitetas galėtų
kia. kaip staliniška konstitu susidaryti Amerikoje iš įvai
cija.. '
rių lietuvių organizacijų įTaip pasakė “liaudies galiotinių. Jo tikslas galėtų
seimą” atidalydamas tova- būti kontrpropaganda prieš
propagandą,
rišč Paletz, lietuviškai ta komunistų
kad
Lietuvos
išdavikai
ne
riant — draugas Paleckis,
kurį Maskva buvo pastačiu galėtų musų visuomenės
si laikinai Smetonos vietą mulkinti ir bizni tarp jos
daiyti.
užimti.
Tokiam komitete bet gi
O ar žinot, ką reiškia
“staliniškoji konstitucija?” neturėtų būti vietos smetoJi reiškia komunistu parti nininkams, kurie yra taip
jos diktatūrą, spaudos ir žo pat nusidėję Lietuvos de
džio panaikinimą, visu ne mokratijai. kaip ir bolše
komunistiškų organizacijų vikai.
uždarvma,
•• *• streikus uždraudimą ir žemės iš ūkininkų KONSULO JONO BUD
RIO PRANEŠIMAS.
atėmimą.
Telegramos praneša, kad
šiame Keleivio” nume
žemė iš Lietuvos ūkininkų ry telpa p. Jono Budrio ofi
jau atimta. Tuo tarpu esą cialus paaiškinimas apie So
paliekami tik sklypai, nedi vietų
valdžios padarytą
desni kaip 30 hektarų. Vė smurtą prieš nepriklausomą
liau. einant “staliniškaja Lietuvos respubliką. Skaity
konstitucija,” gal ir tuos tojai aiškiai iš jo matys,
sklypus atims. Kol kas ko kad Maskvos iškeltas Lietu
munistai atima žemę ir gal vai kaltinimas dėl rusų ka
vijus tik iš tų ūkininkų, ku reivių “vogimo” buvo labai
rie turi daugiau kaip 30 hek negudri priekabė, nes ištik
tarų žemės ir daugiau kaip rujų rusų kareiviai patys iš
vieną karvę. Mat. pagal garnizonų Lietuvoje bėgo ir
“staliniškają konstituciją,” Lietuvos policijai teko ne
“laimingas” Sovietų valstie vieną jų sugauti ir perduoti
tis negali turėti daugiau Sovietų organams atgal. Iš
kaip vieną karvę savo šei p. Budrio pranešimo pasi
mynai. Gi Lietuvos ūkinin rodo, kad nuvykus Lietuvos
kai turėjo po keliatą ir ke ministeriams į Maskvą. Mo
liolika karvių. Pagal “stali lotovas apie tą tariamą ka
niškają konstituciją,” tokie reivių “vogimą" ir kalbėt
ūkininkai yra “buožės,” nekalbėjo. Jis tuoj atiden
“liaudies priešai, ir jie turi gė savo kortas ir pareiškė,
but kuo greičiausia “likvi kad Lietuvoje turi but suda
duoti.”
ryta bolševikiška valdžia.
Ir Paleckis nesigėdi sa Tokių pat valdžių sudary
ku, kad šitokios konstituci mo Maskva pareikalavo
jos reikalaujanti “Lietuvos Latvijoj ir Estijoj, kur apie
žmonių išreikšta valia!”
raudonarmiečių “vogimą”
Kada ir kokiu budu jie iš rusų garnizonų iš viso
yra tokią “valią” išreiškę? nebuvo kalbos.
Šitas p. Budrio praneši
Jeigu j ieškot Lietuvos
valstiečių tikrosios valios, mas todėl parodo, ant ko
tai ji pasireiškė tik Vilniaus kios pajuokos išstatė save
krašte, kurį pasiglemžė So Amerikos lietuviškieji bol
vietai. Į trumpą laiką 15,000 ševikai, kurie per savo “Lai
lietuvių šeimynų tenai nuta svę” ir “Vilnį” apsiputoję
rė nuo “staliniškos konsti šaukė, buk Lietuvos valdžia
tucijos” bėgti, išsižadėdami pradėjusi “kankinti” rau
netik savo namu, bet ir kil- donarmiečius.
Paskelbdamas šitą pra
• nojamojo turto.
nešimą.
p. Budrys atliko
Bėgtų dabar žmonės ir iš
musų
visuomenei
labai nau
visos Lietuvos, jeigu butų
dingą
patarnavimą.
Ameri
kur bėerti.
APIE NAUJĄ LIETUVOS
VYRIAUSYBĘ UŽSIENY.

kos lietuviams dabar bus
jau visai aišku, kokių begė
dišką priemonių ėmėsi ko
munistai, kad sunaikinti
nepriklausomą Lietuvą ir
jos kaimynes.

Vienas tautininkų laikra
štis Amerikoje pasigyrė ga
vęs žinių, kad “įsisteigs Lie
tuvos laikina vyriausybė JURGELION1S UŽTEPĖ
KOMUNISTAMS.
kur nors užsieny, vedimui
diplomatinės kovos už Lie
SLA seime komunistai
tuvos nepeiklausomybės at rėmė Jurgelionio kandida
gavimą.”
tūrą į “Tėvynės” redakto

“Naujoji Gadynė” irgi
sakosi girdėjusi panašių
paskalų. Esą:
"Pirm trejeto savaičių Chicagoje ir New Yorke pasklido
V.kia žinia: vokiečių okupuo
tam Suvalkų trikampyje tur
but susidarys nauja Lietuvos
vyriausybė... Taip pat sakyta,
kad tos •vyriausybės’ priekyje
stovėsią smetonininkai ir. gal
but. klerikalai.”

.Mums išrodo, kad tas ži
nias skleidžia buvę prie Lie
tuvos vairo tautininkai arba
jų vienminčiai. Bet neverta
į tuos paskalus rimtai žiūrė
ti. Nes kokia gali but užsie
ny “Lietuvos vyriausybė?”
Keno ji bus įgaliota ir ką ji
atstovaus?
"Yvriausybė vra tik tada
vyriausybė, kada jos autontėtą palaiko organizuota
valstybė ir ginkluotos kraš
to pajėgos. Bet kada ji yra
priversta gyventi užsieny,
tai jau ji negali but savo ša-

rius. Komunistas Miliauskas
jį ir rekomendavo. Jie stojo
už jį dėl to, kad jis buvo pa
rašęs keliatą neprielankių
straipsnių socialistams. Ma
tyt, jie tikėjosi galėsią da ir
daugiau jo plunksna įdurti
socialistams. Bet jie apsišutino. Jis įdūrė jiems pa
tiems. Ir kaip da įdūrė!
“Maskvos šuneliais” išvadi
no! Štai jo žodžiai, išspaus
dinti 26 liepos “Tėvynėj”
ju<xlu šriftu ir apvesti juo
dais apvadais:
“Lietuvos nebėra.
“Tie šuneliai, kurie vis lojo
už Maskvą, atsiekė savo tiks
lo.
“Amžina gėda tebūna jų
vardams ir visai jų šuniškai
giminei.”

Ir taip toliau.
Gavę iš Jurgelionio šitokį
antausį, “Laisvės” bolševi
kai nežinojo nei kaip į tai
reaguoti, tik nusiskundė,
kad tarp esą “negragu, labai
negražu.”

vo vietose ir rūpestingai at
likti savo pareigas.—Red.)

2. Pramonės ir prekybos
įmonės turi laiku apsirūpin
ti žaliavomis, kurti, prekė
mis ir kitomis gamybai ir
Pati Paleckio valdžia da
bar praneša, kad pradėk ! Prek>’bi?> reikalingomis prieraudonajai irmijafj Lietu- i "lonae,^-J'“fau
a»k‘

i b’uvo kihŠ

valdžia kaltina “smetoms- * ’
u ‘ ika,
kok režimo
pakaliku,”,-^“, ^reikalauto

“Kai

j

kur

i de Taniai
dę įvairiais
ae

smetoniškojo)^^0 "to tai™

‘to įmonių vedėjai

Dramanvt^

pramanytais tuojaug privalo raportuoti
Dramanvtais
gandais sukiršinti ukininkiį ją, siekdami įnešti sąmyšį ir valdžiai. Kitaip pasakius,
i pakirsti krašto gamybą. Ir bosai turi but kartu šnipais

į kai kurie lenovatikiai šava ir “donosčikais,” Ir tai va, kai kūne lengvatikiai sava-,di
. darbininkų laisvė!”
naudziai ir liaudies priešai; į”\ ,
4
buvo bepradedą imtis di-!
! veršinio, griovikiško darbo.

_
’ _
. .
. . , .
?• Žemes ūkių savininkai
• .kenti vcitlingut gyvulius. bel valdytojai įpareigojami
; naikinti polius, inveuto- į tvarkingai vesto savo ukius,
rių...” (“Eltos” pranešimas taikyti tvarkoje savo ūkio

t jęr gj__ i3g \

“VIENYBĖS” DIENRAŠ
TIS SUSTOJO.

Maskvos žinių agentūra
“Tass” skelbia, kad “išlais
vintieji” Lietuvos žmonės
jau pradėjo vartoti sabota
žą prieš komunistus. Lietu
vos komunistų “sovnarkomas” jau išleidęs grąsinimą. Esą:

nešė savo skaitytojams, kad
nuo šiol ji eisianti tik dukart per sąvaitę. Iki šiol ji
ėjo dienraščiu. Išrodo, kad
sunkiau pasidarė su popieVienybė”
’’ neteko
ra.
ra, kai “Vienvhė
“Tėvynės” spausdinimo.

“Liaudies priešai atvirai ir
prisidengę visokiomis mąslio
mis tęsia savo ardanti veiki
mą.”

“Naujienos" bijosi, kad
tai gali reikšti Įžangą i kru
viną terorą Lietuvoje. Ko
munistai. žinoma, trokšta
keršto. Apkaltinę savo opo- i
nentus “sabotažu,” komuni-;
štai gali pradėti Lietuvoje į
žmonių skerdvne.
“Visi žino,“ — sako Chica- Į
gos dienraštis. — “kokiomis 1
žiauriomis priemonėmis Stali- į
nas slopina savo priešus Rusi-’
joje. apkaltindamas juos ‘sa-'
botažo' darymu. Bet Rusijos:
žmonės buvo papratę vilkti
despotizmo jungą, šiek-tiek į
laisvės jie gavo paragauti tik
tai per tuos kelis mėnesius;
1917 m., kuomet krašta- valdė
Kerenskis. Tas trumpas lais
vės protarpis senai yra Rusijo- i
je užmirštas.
“Lietuvos žmonės gyveno,
laisvėje daug ilgiau—nuo 1919
m. iki 1926 m. tautininkų 'pu
čo.’ Ir Smetonos diktatoriavi-į
mo laikais Lietuvos žmonės
nebuvo taip žiauriai slegiami,
kaip sovietų Rusijos. O per
paskutinius metus su viršum;
laiko Lietuvoje jau buvo dalis
teisių žmonėms grąžinta. Val
džia buvo jau ne totalitarinė,
bet sudaryta iš įvairių srovių
atstovų. Žmonės jautė, kad
yra vilties laipsniškai atstaty
dinti demokratinę santvarką.
“Taigi dabar Lietuvos liau
dis turi jaustis be galo karčiai
nusivylusi, kuomet staiga juos
užgulė sunki bolševizmo lete
na. Kas gali tikėtis, kad ji no
riai vykdys to despoto įsaky
mus ir be pasipriešinimo vilks
jo kruviną jungą?
“Maskvos komisarai žino'
gerai, kad jie begėdiškai me- j
lavo, skelbdami, jogei Lietu
vos žmonės kuone vienbalsiai
pasisakė už krašto sovietizaciją ir ‘staliniška konstituciją.’
Sovietų agentūros pranešimas
apie ‘sabotažą ir ‘kenkėjų’
veikimą Lietuvoje tą jų melą
kuoaiškiausiai iškelia aikštėn.
“Galima numatyti, kad Lie
tuvoje netrukus ims siautėti
pasibaisėtinas teroras, kokio
Lietuva nėra mačiusi nei Mu
ravjovo koriko laikais.“

Brooklyno “Vienybė” pra-

ir įtempti visas

Matyt, tokių “lengvati- įėgas, kad jų ūkių gamyba
kių,” kuine nenorėjo savo kutų padidinta.
(Is šito
gyvulių ir pasėlių bolševikų punkto galima suprasti, kad

šiomis dienomis Sovietų Rusijos armija užgriebė Besarabiją, kuri po Didžiojo Karo buvo
atskirta nuo Rusijos ir prijungta prie Rumunijos, kaip rumunų apgyventas kraštas. Pa
gyvenę po Rumunijos valdži a, besarabai jau nenorėjo iš na ujo po rusais patekti ir pradė
jo tūkstančiais bėgti, ši fotografija parodo buri tokių nelaimingų pabėgėlių atvykusių
i Rumunijos sostinę Bukareštą. Jų veiduose matosi gilus nusiminimas.
.
NUMATO LIETUVAI TE
RORO ŠMĖKLĄ.

i inventorių

___ _a.jj.-_ai

holsevikams Lietuva okuna-

“ukazą,” grąsindama bausti'
pabaigos.
Rd. )
1 tokius po 50,000 litų ir 6 mė-: 4. Įmonių darbininkai bei
CHAMBERLAINUI PA- nesiais kalėjimo.
i tarnautojai ‘ turi sąžiningai
DARYTA OPERACIJA. ;
Tas “ukazas,” kaip jį pa-Į atlikti jiems pavestas pareiBuvusiam Anglijos prem- duoda “Elta,” skamba taip: gas. Draudžiu daryti bet kojerui Chamberlainui šį paj Pramonės bei prekybos
sauvalės aktus. Visi tuklausyti įmonės ndnuni«adminis
nedėlį buvo padaryta viau- įmonių savininkai, valdyto- ’ri
’1V1anavti
rių operacija. Daktarai sa- ja; vedėiai ir kiti Dareie-o- tracijos nurodymų ir visoke
ko. kad ji pavyko gerai ir Ii- ny§ visį ^4 pasilikti savo riopai rūpintis darbo našugonis taisosi. Chamberlai- vietose, rūpestingai atlikti mu bei gamybos kėlimu.
nąs yra
71 metu
metų am- saVo pardgas
rūpintis
į- Nusižengusieji šiam įsakynas
vra jau
ian 71
__:__ _ “ir ___
:
monių normaliu veikimu ir į ^yL^u5 baudžiami ligi
žiaus žmogus.
jų gamybos bei prekybos j
btų
aJre>tu I*C1 ®
arba
abiem
plėtimu. (Iš šito paragrafo
ar
b* a
^,em ^au#"
matyt, kad suirutė buvo ki mėm kartu.
Šitą ukazą pasirašė finan
lusi netik kaime, bet ir mies
tų pramonėj. Kitaip juk nė sų komisaras.

LIETUVOJE PANAIKINTA SPAU
DOS IR ŽODŽIO LAISVĖ

KfiOO LIETUVIŲ SEIMŲ RUOŠĖSI
BĖGTI IŠ SOVIETŲ.

NEĮLEIS NEI KOMUNISTIŠKŲ
LAIKRAŠČIŲ.

Dabar, užgriebus bolševi- !
Taigi 15,000 lietuvių šeikams Lietuvą, bėgti jau
mų ir pavienių buvo pareišnėra kur.
kę noro pamesti Sovietus ir

Taip praneša aukštas Lietuvos valdininkas*
kuris da tebeina savo pareigas.

“Keleivis” buvo nusiuntęs vienam aukš
tam Lietuvos valdininkui paklausimą, kaip
ištikrujų dabar yra Lietuvoje su spaudos ir
žodžio laisve: ar Amerikos lietuvių laikraš
čiai Lietuvon įleidžiami, ar ne? Jeigu įlei
džiami, tai kurie būtent, ir kurie nėra įlei
džiami?
Pereitą sąvaitę, liepos 25 dieną, gavome
iš to valdininko atsakymą, kuris pažymėtas
Nr. 7163-33. Štai jo turinys:
“Kol nebuvo atėjęs momentas viešai pa
sisakyti, negalėjau Jums atsakyti į Jūsų
klausimą dėl spaudos cenzūros Lietuvoje.
Dabar ir Jums aišku, kad į Sovietų Sąjun
gą, į kurią nelaimingai pateko Lietuva,
JOKIA SPAUDA IŠ UŽSIENIO NEBUS
ĮLEIDŽIAMA. ESU ĮSITIKINĘS, KAD
‘LAISVĖ* IR JAI PANAŠI SPAUDA
TAIP PAT NEBUS ĮLEIDŽIAMA VIE
ŠAM NAUDOJIMUI. Sovietų spauda ją
cituos, bet IŠTISAI SKAITYTI ŽMO
NĖMS NEDUOS.”

Po šituo pranešimu seka valdininko pa
rašas, kurio dėl suprantamų priežasčių šiuo
tarpu neskelbiam.
Iš šito pranešimo matom, iog “Laisvė” ir
kiti lietuviškųjų bolševikų laikraščiai me
luoja savo skaitytojams, kuomet jie skelbia,
buk dabai* jiems atsidaręs laisvas kelias į
Lietuvą.
Mes visuomet sakėm, kad mūsiškiai bol
ševikai nežino ką jie rašo apie Sovietus, nes
jie nežino Sovietų valdžios daromų naujų
planų, ar senų planų pakeitimų. Todėl, ma
tyt. Sovietų valdžia ir nenori, kad jos žmo
nės visokius plepalus “Laisvėj” ar “Vilny”
skaitytų.
Jeigu “Laisvė” ar kuris kitas Amerikos
lietuviškųjų bolševikų laikraštis ir dabar da
norės tvirtinti, kad durys susovietinton Lie
tuvon jam yra atdaros, tai tegul jis paskel
bia oficialų Sovietų valdžios raštą, kad ištikro taip yra.
Pakol bolševikų laikraščiai oficialaus do
kumento nepaskelbs, patol mes žinosime,
kad Lietuvoje, kaip ir visoj Sovietų sąjun
goj. spaudos laisvė yra panaikinta, ir kad
jokie užsienio laikraščiai, net ir tokie kaip
“Laisvė” ar “Vilnis,” viešam naudojimui j
Lietuvą neįleidžiami.

Kaip Lietuvos liaudžiai
, ' /.I.yra miela bolševikų d tatura. tai galima suprasti iš
to. kad apid 15,000 lietuvis1

i nlnri

f,įžti nepl iklausomon Lietuvon vien tik su pirmąją
pal.įįja Vėliau, be abejo,
f t •’
bė
į bolševiku
Suf’? i, HkSiei? S
faktas aiškia' parodo kad

musu liaudis negali bolševi-

imto Vilniaus klasto j nepn- k ,na kelti
klausomąją Lietuvą. Lietu- bų įezimo pakelti,
vai reikalaujant, Maskvos
Bet jeigu bolševikų* juni valdžia buvo jau davusi ir gas pirma buvo sunkus muleidimą tom§ šeimynoms sų žmonėms tik okupuotam
i persikelti Lietuvon.
į Vilniaus krašte, tai dabar
jis jau slėgs visą Lietuvą.
Štai ką apie tai praneša
“Lietuvos'• Ūkininkas” 13
Iš Vilniaus krašto ylietu
viai
galėjo pabėgti ar išbf{birželio laidoje:
“Lietuvon Grįžta 15,000 Lie žiuoti į nepriklausomą Lie
tuvą. kad ir savo turto išsi
tuvių iš SSSR.
žadėdami (Sovietai leido
“Pagal Lietuvos-SSSR susi pasiimti tiktai dalį kilnoja
tarimą, Lietuvon gali grįžti mos mantos); bet kur nelai
tie lietuviai iš SSSR. kurie to mingi musų žmonės bėgs
kį norą pareikš.
dabar, kuomet ir pati Lietu
“Dabar paaiškėjo, kad viso va pateko į bolševikų ne
. grįžtančiujų pirmąją partiją laisvę?
sudarys apie 15 tukst. žmonių.
10 tūkst. jų bus su šeimomis,
6 apie 5 tukst.—jaunimo. At
keliaują iš anapus sienos lietu
viai galės atsivežti kartu su
savimi dalį savo kilnojamo
turto.
“Repatrijavusių
lietuvių
reikalais nepaprastai domisi
visa Vilniaus lietuvių visuo
menė, ypač gi iš anos pusės
sienos kilęs jaunimas, kuris
dabar mokosi Vilniaus mo
kyklose. Vien tiktai Vytauto
D. gimnazijoj mokosi apie 250
iš anapus sienos: Marcinko
nių,
Švenčionių, Adutiškio.
Gervėčių ir kt. vietų lietuvių
jaunuolių.
“Tuo reikalų sudaryta įvai
rių srovių komisija, kurion įei
na burm. Stasys, J. Latvys, V.
Martinkėnas ir Čibiras. Ta ko
misija lankysis pas spren
džiamuosius Lietuvos veiks
nius.
“Kiek lietuvių iš viso at
vyks, dar nežinoma.”

SUĖMĖ VILNIAUS POLI
CININKO UŽMUŠĖJĄ.

Kaip žinoma, gegužės 11
dieną Vilniuje buvo rastas
nužudytas Vilniaus vyr. po
licininkas Ignas Blažys.

Valstybės saugumo orga
nai tuoj ėmėsi energingai
žygių šiam nusikaltimui iš
aiškinti ir jiems pavyko ne
abejotinai nustatyti vieną
piktadarį, nužudžiusį Blažį.
Žudiko pavardė tuo tarpu
neskelbiama, nes dar aiški
nami bendrininkai. Valsty
bės saugumo organai šiuo
metu tęsia toliau aiškinimo
darbus, norėdami nustatyti,
ar policininką Blažį nužudė
vienas asmuo, kuris jau ir
sulaikytas, ar šiame nužu
dyme dalyvavo ir daugiau
asmenų. Manoma, kad grei
tu laiku ir šios aplinkybės
paaiškės ir galės būti pa
skelbtos žudikų pavardės.

KELEIVIS,
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KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

SO,

Trečias Puslapis.

BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Apie Chicagos Lietuvių Draugijas.

Mussolinio Kareiviai Anglų Nelaisvėj.

Chicagos lietuvių draugi liojo, kad pralotas nenorės,
jas ištiko maždaug toks liki kad pinigais pasidalytų na
mas, kaip ir kitų Amerikos riai. Jie manė. kad pralotas
lietuvių kolonijų draugijas. norės pinigus pavesti arba
Visur
lietuvių draugijos mišioms užpirkti, arba pa
menkėja, likviduojasi arba aukuoti parapijai. Kad iš
silpnesnės dedasi prie stip vengus nemalonaus konflik
to su savo klebonu, nariai
resniųjų.
Pamatinė draugijų silp padarė gudrų nutarimą. Jie
nėjimo priežastis yra ta. nutarė nekolektuoti iš pra
kad jų buvo labai daug ii' loto narinių mokesčių ir
visos buvo neskaitlingos na laukti iki jis bus iš draugijos
riais ir silpnos finansais. Jos išbrauktas dėl neužsimokėgalėjo gyvuoti tol, kol na jimo mokesčių. Šito susilau
riai buvo jauni ir sveiki. Kai kus, visi nariai pasirašė tam
ilgainiui nariai ėmė senti, tikrą deklaraciją, kad sutin
sirgti ir mirti, prasidėjo ka likviduoti draugiją pasi
draugijų bėdos. Mat, naujų dalinant jos kasoje likusius
ateivių jau nebuvo, o čia gi pinigus. Viskas pavyko ge
męs jaunamas nenorėjo ir rai ir pralotas negalėjo pasi
nenori dėtis prie lietuviškų priešinti.
draugijų. Todėl nebuvo iš
Šv. Domininko draugija
ko naujais jaunais nariais savo galo susilaukė šitaip:
mažėjančias organizacijas Ji besilpnėdama priėjo prie
to, kad jos kasoje beliko vi
dapildyti.
Chicagoje mažiausi at sai mažai pinigų. Tuo tarpu
sparumų parodė Lietuvių mirė vienas naiys ir laidoji
Romos katalikų draugijos. mo išlaidoms padengti pri
, čia katalikiškos draugijos truko apie $25.00. Tada tos
arba likviduojasi, arba de draugijos pirmininkas Jo
Anglai sako, kad jų ofensyva prieš italus šiaurės Afrikoj sekasi gerai, šis vaizdelis paro
dasi prie taip vadinamų nas Dimša trūkstamą sumą
papildė
iš
savo
kišeniaus.
ti

do
kaip anglai varo belaisvių stovyklon Mussolinio kareivius.
“tautiškų draugijų.” kur ge
kėdamasis
kad
nariai
susi

rai sugyvena Įvairių pažiūrų
__ ___ _
___ _
_______ ____
tautiečiai. Štai, imkime se rinkime kokiu nors budu pa būti net dešimtis. Juk tas!
e
niausią ir didžiausią Bridge- pildys kasą ir jis atgaus sa lietuvių jaunimas kur noi*s
vo
uždėtus
pinigus.
Bet
na

priklauso. Jei jis nepriklau
porto koloniją. Čia romiškų
..................................................
riai
dažinoię
kas
atsitiko
so prie lietuvių draugijų, tai
katalikišku draugijų beveik i
Visko po biskj.
j Leonas Eitutis ir Liliana
visai nesilankė Į susirinki- jis priklauso prie kitataučių.
Clevelando
gyventojas i
nustojo gyIšvada čia yra tokia, kad George Mitchel buvo gerai į^ad? sukurti šeimynišką gymūsiškiai romiški kunigai, jau ištraukęs ir atėjęs.prie!
didžiosios B*id«e
automobiliaus rengėsi
,fermoj- bu„ytini, kaip kunigai1 „ori Ji j |?^“ dn,upjoj- besigirdami
........ savo
—. ~ organi- savo
.avu duiriiiiuuriidub
iciivcM S - - Maziliauskų
,
a ,
zuotumu. savo vieningumu, važiuoti. Pasitaikė toj vie- S 7°,,
shower parjau senai neina “m corpo- r-^^0, JJau .n\: 1 ? - net savojo katalikiškojo jau-: toj policistas, kuris davė įty: .Pavažiavo daugybe gire” prie velykinės, neužpir- j
Mylėtojų n Vytauto—
nimo nepajėgia pritraukti į jam gerą patarimą. Sako, tu! F1-1”!? 11 * dl’auSM; kur’e sutel*
kinėja mišių, nelaiko susi-j ®luo-tarPu..^n .^elal laikosi, mmo
įie savų draugijų. Jei taip užrakink savo karą ir eik Ke daugybę gražių dovanų.
rinkimų parapijos salėje, ir
žieminiai ir vasariniai pi a, tai aišku, kad musų ro- kur nors išsimiegoti, o kaip
bus rugpiučio panesidarbuoja prie parapiji- Pagyna, yra gan sekmin- yra ....................
išsimiegosi,
tada
galėsi
vabai
^
e
*
,
Ab
,udu Jaa™oliai
nių parengimų, kaip bazaių, f1 ir
inF*
klaida bu- miški kunigai eina prie ban- žinoti. Bet kaip tik policis- .vra Clevelande gimę ir aufėrų, piknikų bei vakariesa
. . ^2! st?v 1 ant kruto. Vieton žengti pir tas prasišalino tai šis vyir
^a urbiami uz
nių. Ji vra nutraukusi įyšius
PaSPndM- Tą zmo ne myn, jie eina atgal, mažėja ras pradėjo važiuoti. Tačiau'
^'
az
^
l
r
dor3 gyv^^ą.
su romiška bažnyčia. Ir to- tlk dl?uT^ valdybos, bet ir savo pasekėjų skaitliumi.
Taip yra dėl to, kad ro
dėl jai geriau sekasi.
?anaL Jos sVsldeda 18
■»
tancių vyrą ir moterų. Jos
Labiau prie bažnyčios lai- visos turi nemažai ligonių li

CLEVELANDO ir APIELINK S ŽINIOS

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

6,000 LIETUVIŲ PROTESTAS DEL
UETUVOSJPAVERCIMO.
SLA kuopų piknike priimta teisės protestuoti, kuomet
rezoliucija žada remti kovų galingas jj skriaudžia ar žuuž Lietuvos laisvę.
. do. Mes esam maža ir silpna

Prie Chauncy ežero, neto
ii nuo Westboro. Mass., pe^
įeita nedėldienj
nedėldieni Įvyko
ivvko dide
didereitą
lis SLA 2-rojo. apskričio
piknikas, kuriame dalyvavo
visos apylinkės SLA kuo-

tauta. Bet mes norim but
laisvi ir gyventi kaip mums
patlnT 0 ne kal!> k“> n,?‘etų. Tautų apsisprendimo
?n„cip« pripažino ir Rusirevoliucija; kada caras

pos.
,bu™
"T h
rti/uižmonių suvažiavo apie ta
apsisprendė būti
0,°°° o gal ir daugiau,
vai;.,,
Skaitlingiausia

buvo

repre

zentuojama
Worcesterio
kolonija. Buvo gražus būrys
lietuviu iš Bostono, Cambridge’aus, Lynno, Laurence’o. Lowellio, Huclsono.
Montellos ir iš kitų koloni
jų. Ir buvo visokių partijų
bei pažiūrų žmonių. Nors
2-ras SLA apskritys yra
skaitomas lyg ir sandariečių
vadovaujama organizacija,
tačiau piknike matėsi visi
žymesnieji socialistai, buvo
nemaža komunistų ir kata
likų. Nežiūrint šitų skirtu
mų, piknike visi jautėsi
kaip vienos šeimynos nariai
ir nuoširdžiai vieni su kitais
sveikinosi.
Tik kai kurie
......
. ko-

3^ Z

nepri-

klausoma. Vėliau Sovietų
Sąjunga Lietuvos nepri
klausomybę pripažino ir ga
rantavo ją savo parašu “vi
siems amžiams.” O ką da
bar padarė Stalinas? Nusi
spiovė ant Sovietų Sąjungos
garantijos, nusispiovė ant
jos parašo ir atsiuntė raudo
nąją armiją su tankais ir or
laiviais sutriuškinti Lietuvą,
jeigu ji drįstų jo okupan
tams pasipriešinti. Prieš ši
tokį smurtą negalima tylėti!
Taip kalbėjo senas socia
listas. Visi aplink ji nutilo
ir nuleistomis
galvomis
klausėsi jo žodžių. Kai kurių akyse sužibo ašaros,
Vėliau prasidėjo oficia-

£a

£

Č>asi 'ys,tr nuslkalt? !.ietu- kvietė publiką prie tvarkos
viams. Matyt, sąžine jiems j,. perstatė kalbėti SLA Pil^mos Taiybos narį S. Mocčiai Lktuvoje rirto penk- ka, kuris pasakė gana gerą
kalb«’
4
. - s“l Antruoju kalbėtojum buyTJ'
A«w»-iJV0 SLA prezidentas ......
adv.
s ..ti-mėi-, l-.bai' Lagočius. Jis karstai atsi...
Ant nikniko kitokiu 8auM J tūkstantinę publiką,
FJ 7
.,p. n^io-iirUir? kad šiandien daugiau negu
,
- jį
J • kada nors mums reikalinga
ka^p tik Lietuva. Buvusią vienybė ir soiidarumas, nes
Smetonos valdžią lėni uz- musų tautą ištiko skaudus
tona kn, džiaugę kad jos smugis Galingas kaimynas
jau nebe. a Tačiau niekas užpuolė ir pavergė musy tė.

kosi dvi moterų draugijos, neretai laidojimų,
šv. Onos ir šv. Petronėlės.

Kaip zmome, musų ro
miški kunigai visada giriasi
turj savo parapijinių moky
klų, kolegijų ir akademijų,
kurias
lanko tūkstančiai
jaunimo. Tuo tarpu katali
kų draugijos miršta. Tai pa
čiutei ištekėti, taip nelengk ,ad >?.
t? kolegijų
va ir ju draugijai rasti tokią lr akademijų neia jokios
oro-anizaciia kuri nutiktu ia naudos- Lietuvybės jos nen nmt? '
‘W palaiko. Lietuviu kataliku
Buvo vienok laikai, kad ja<į»™as>. baigęs tas mo
čia ant Bridgeporto katali- k?las' T’ TT P*T
kiškų draugijų buvo labai !Stl. P™ lietuviškų draugijų,
daug. Tarp stambesniųjų; Tai parodo, kad tos paiapi
lu, vo šv. Juigk), šv. Jo* J,nes,mok-V-T T011 arba
šv. Maitino, & Alfonso, šv ,»*®>k»r ,1^ taun.u°Mateušo. jr, Kazimiero, vy- llaras, lietuvybės d.vasl0?>
skupo Valančiaus, karaliais
« P™
Dovydo, šv. Domininko, Ro- į'etnvisltų draugijų. Na. tai
Bet jų gyvavimas yra men
kas. Abi norėtų, kaip čia sa
koma, “ištekėti.” tai yra,
prisidėti prie kokios nors ki
tos draugijos. Bet jų narės
daugumoje susideda iš mo

įų
io
ir bolševikų valdžiai, jeigu išvažiavime, kuris ivyko
jiems nerupi. Todėl jie ne- tai su tavimi geruoju negali
i
Mirė Frank Sotak, slavų ji butų lietuviška, pačių Lie- 1940 metų liepos 28 dieną,
paiso, kad miršta lietuvių ma susikalbėti.
! tautybės advokatas, kuris tuvos žmonių pastatyta. Bet Westboroje, Mass., 5000
katalikų draugijos, kad jau.—;-----!
negaliu rkfitovti
pritarti trik-ioi
tokiai Amerikos nillPPIIV
piliečių, 1lietuvių
nimas tolinasi nuo saviškių,
Komunistai labai džiau gerai buvo žinomas ir lietu- as nnn-ulin
kad
dabar
Lietuva
tu-iy
ia
“
s
.nes
sykiu
su
jais
yeivaldžiai, kurią pastatė atė- kilmės ir tautybės, visais
jie tik žiuri, kad lietuviai giasi. kad dabar Lietuva tu-,, Tzvja,
užsimokėtų jiems savo duo- rinti jau tikrą laisvę, ir ja ga-:ke;, J £,11 ®
ję iš Rusijos ginkluoti oku- balsais prieš 5 nutarė papantai.
reikšti gilų apgailestavimą.
klės.
hma esą skaityti tikrai neJtauja netekę gero draugo.
Tokių faktų butų galima priklausoma.” Bet kurie iš!
MlnUfUna
Kitas filozofuoja,
kad J<ąd lietuvių tautos nepridaug,
bet
jų
dabar
norėtų
ten
važiuoj
nu
^gg33^g
ay
ii
ss
i
'^
1
y
e
1
°
Ue
s
1
^
mažoms
valstybėms
negali
ii klausornybė
klausornybė liko galingo
mažoms
valstybėms
negali
nurodyti labai
kadr dnŠ'^iš RuXš!<a“kus> vos ‘ik 41 met>j am- "Ul KY^C,",',,.U 7'V
but gyvenimo tarp didžiųjų i ^a*myno’ L SSR. sutrempta
šiuom kartu užteks.
kad
daugelis
n iš Rusijos.
pyiiko vvr«
mXtina
imperiją, taip kaip mažam ir
musų tautos troškimas
Dzūkas.
“rojaus” bėgo atgal.
: ^unu ir vk^uk?4
i ™daliui "*a
™ <*° kurti savo ateiti bei kultūrą
buvo sutrukdytas, kartu pa
KENOSHA, WIS.
tarp didelių girių.
U. S. Recruiting ofisas
neigiant
demokratiją ir tau
—Tas tieša,
pastebi
’rasidėjo darbininkams va praneša, kad labai daug!
SLA 136 kuopa rengiasi
tų
apsisprendimo
principą.
saros atostogos.
jaunų vyrų stoja i kariuo- prie gražaus šeimyniško iš- trečias. — Silpnas prieš ga
lingą neatsilaikys. Bet tai “Konstatuodami šitą Įvyki
Kai kurie fabrikai musų menę. Daugiausia iš Įsto-: važiavimo.
nereiškia,
kad silpnas neturi su dideliu skausmu savo šir
Jonas Jarus.
žaneavos ir Visų Šventų. Jų kam, T n'ok-vkI“ relka*">- mieste dirba neblogai, tik jančių esą bedarbiai
dyse, mes pasižadam remti
senai jau nebėra. Dvi iš jų
•C J
Mja rimtas Nash automobilių dirbtuvėj
kiekviena teisėta pastanga,
likvidavosi, o kitos prisidė- kTjna?t al' “TT T bar
nedaug
kas
dirba.
Mat
da-i
70^9
WATERBURIO
LIETUVIŲ
'
TaUmvo
dtmokrariniu
5Tn
’
kad
šitas sunkus lietuvių
ruošiami nauji modeliai
r
nrrmtriii
tai ouvo oemoKiatmių nnjo prie šių tautiškų draugi- T?
. t“kitan-C,,US
ju: Simano Daukanto, Vy- dolai.<I A n’ok-vkl« Ti ir dirbtuvėj daromos perSMERKE LIETUVOS OKU TALIJĄ. kimų išjuokimas, nes zmo- tautai smūgis butų atitai------------nės neturėjo nei žodžio, neijs>^.
i,i„o. ir Teisybės
T.i<vha« Mylėtojų.
Mvlatoio kyram7 Juk viešose mokyk
tauto
mo^n- mainos
Šito pareiškimo kopijos
“1. Militarinė Lietuvos rinkimų laisvės. Kandidatų
o
Tačiau darbininkams nė- Sako, seimo “rinkimai buO HVvir1nvr»«i
likvidavosi visu
visų ivpntu
Šventų ir
ir
..Hctuviy^. jaunimas
, , . jf<ui
.
turi
but pasiųstos Jungtinių
šv. Domininko draugija. Jos
Ke,esnI T ’
tos ra ko skųstis. Jie dabar gau-! vo demokratinių rinkimų okupacija Sovietų karei- sąrašas buvo paruoštas iš
viais yra niekas daugiau, kalno ir ant kiekvieno kan- Valstijų vyriausybei VVashbaigė savo dienas įdomiu nlcko mums "ekamoojana atostogų, kada dirbtuvėišjuokimą*,
ingtone, dabartinei Lietu
Devyniolika Waterburio kaip tos šalies nepriklauso- didato vardo buvo prispaus- vos vyriausybei Kaune ir
budu. Štai kaip atsitiko:
Dar noriu primint vieną je butų karšta dirbti. Štai.
mybės panaikinimas ir su- ta Maskvos antspauda. PaPrie visu šventų draugi« užima žymes- American Brass Co. uždarė įr apylinkės lietuviu draugisovietinto
režimo Įsteigi- reikšti tokiam sąrašui ar kū paskelbtos spaudoje.
savo dirbtuvę ir paleido vikurios turi daugiau kaip
jos prigulėjo daugiausia paT* STT
A. Kriaučialis, pirm.,
mas.
riam kandidatui nepritariiapijonai. Tai buvo ištikiĮal
Chicagos Lietu- sai sąvaitei savo darbinin- 10,000 narių, liepos 12 dieK. Mereškevičius, sekr.,
“2. Žmonės, kurie nuver- mą reikštu užsitraukti Mas
miausia šv. Jurgio parapi?rauK'Ja- l5^k7>'S^1T kus ant vakacijų. Nors jie ną sušaukė šv. Juozapo paJ.
Dvareckas, ižd.”
tus
buvusiąją
vyriausybę
kvos
kerštą.
O
kaip
šitojos draugija. Jos nariu buvo n?a’ J1 .k41! 9e5°k
9a* nedirbs, bet visi gaus už 40 lapijos salėj mitingą ir papaėmė
valstybės
vairą
Į
sakiuose
atsitikimuose
SovieRezoliuciją priėmu< kal
ir klebonas pralotas M. L. nu. Ir 1 J.« .pnsiraso šimtai ir valandų užmokėt, taip kad darė savo pareiškimą dėl Įvo
rankas,
jokiu
budu
neati
tų
Ogpu
keršija,
tai
jau
visi
bėjo
da A. J. Namaksy, SLA
vykdyto Lietuvoje perversKrušas. Bet pralotas, kaip tašančiai lietinių jauni- butų dirbę pilną laiką.
stovauja
liaudies
ir
jokiu
i
žino
iš
praeities.
Todėl
neiš2-rojo
apskričio organizato
Simmons Co. dirbtuvė į mo. Šitas pareiškimas paramažai
domėjosi kitomis
. Kode' tall’.y'a? Juk
budu
negali
but
skaitomi
vengiamas
tų
rinkimų
rezulrius,
ir
jaunuolis Matejaška.
draugijomis, taip mažai te- pkicagos Lietuvių Ihaugi- Kalėdoms davė visiems sa-' sytas rezoliucijos formoje,
legaliais
Lietuvos
valdinintatas
bus
tas,
kad
nepriklaunesenai atvykęs iš Lietuvos.
paisė ir visu šventų draugi- Ja neturi nei vienos pradi- vo darbininkams po $10 do- kuri buvo išsiuntinėta Konkais.
Jie
buvo
Maskvos
pasomoji
Lietuvos
Respublika
Pastarajam
kalbant, ant
jos, nors ji buvo labai ištikiP?okykĮ«š
.Y"""* vanų, o dabar paleido visus greso nariams, senatoriams,
sirinkti
iš
žinomų
komunisbus
paversta
dar
viena
So

ram
salės
gale
pasidarė ne
ma parapijai. Pralotas nie- i
nei akademijos, O atostogoms nuo 4 iki 7 lie- Čonnecticut valstijos gubertų
tarĮM),
kurie
praeity
agivietų
gubernija.
”
ramu. Išsigėręs tūlas vyru
natoriui, Waterburio mies
kados neatsilankydavo j jos Xls < e! tp, Į ją tulotaneiai pos ir vėl davė |»o $10.
tuodavo
giiauti
Lietuvos
Tok.m1
,^„1;,,,.;;..
nra
kas pradėjo sakyti kitą
susirinkimus, niekados nie- Sėtuvių jaunimo rasosi,
Mažesnės dirbtuvės taip to majorui ir paskelbta vie T'rald'lV' 9te gti k0,nU“" "«*■ Amerikos visuomenei “prakalbą.” Publika pradė
kur už tą draugiją nepaagi-! šiame rašinėlyje aš ne- gi užsidaro sąvaitei kitai, tos angliškuose dienraščiuo stų valdžią.
_............
ir „,ldži<)S nariams> kad jo ji raminti: “Nutilk, arba
tuodavo. Mokesčius iš pra- bandysiu eiti Į detalius, ko- paleisdamos
darbininkus se.
3. šitie savo šalies išda “mes, Amerikos lietuviai, išeik!” “0 kas mane sustab
Šitoj
loto iškolektuodavo draugi- dėl taip yra. Pažymėsiu tik vasaros poilsiui ir primokės.ltoJ. rezoliucijoj Water- vikai ir nuo tikrųjų savo
dys?” atsako jisai. Kažin
būrio lietuvių raasinis mi- tautos tikslų atsimetėliai nenorim su Maskvos dikta kas bumptelėjo jam krūti
jos valdyba.
■ tiek, kad musų Romos kata- damos už tą laiką.
tūra turėti nieko bendra ir
Geriausia čia savo darbi- ringas sako:
Kai prieš keliatą metų vi-! likų kunigai ir jų mokyklų
jau pradėjo smaugti spau neturėsime.”
nėn, ir jis užsivertė kojomis
sų šventų draugijos nariai vedėjai neturi tikros tėvy- ninkus vaišina vadinamoji į “Akyvaizdoje tų tragiškų dos ir žodžio laisvę ir visoaukštyn. Daugiau jis “pra
pamatė, kad jų draugijai nės meilės, neturi lietuvy- drataunė. Ji keturis kar- j Įvykių, kurie paskutinėmis' kią kultūrinę veiklą,
Pasirašo:
kalbos” jau nesakė.
nėra ateities, tai ėmė tartis bes idėjos. Juk tokioje Chi- tus per metus duoda darbi- dienomis praaėjo reikštis’ “4. Bet didžiausis laisvę
Aleksandras Aleksis,
Pasibaigus programai, bu
apie jos likvidavimą. Prie cagoje yra priskaitoma apie pinkams bonuso, suruošia Pabaltijo kraštuose, Water- 'ir demokratiją mylintiems
Elena Januiaitis,
vo traukiamos dovanos, o
to atsargiai ir neskubiai. 150,000 lietuvių. Todėl to- jiems piknikų ir da duoda būrio lietuviai trokšta nu- žmonėms Įžeidimas buvo
Antanas Kateiva,
paskui sekė muzika, šokiai
Nutarė esamus kasoje pini- j kių draugijų, kaip Chicagos apmokamų atostogų.
šviesti tikrąjį! dalykų stovĮ vadinami neva rinkimai ar
Jadviga Stulginskiu,
ir dainos. Piknikas pasibai
gus pasidalyti. Nariai spė-1 Lietuvių Df-augija, galėtų
C. K. Braze, savo tėvynėje.
plebiscitas, kuris Įvyko sekJonas Raugalis.
gė labai gražiai.

i
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Ketvirtu Paslaptį.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

LITANIJA NEAPSAUGOJO LENKŲ
TAUTOS NUO “BEDIEVIŲ”
Skaitytojas pirmu pa
žvelgimu pamanys, kad čia
apie litaniją kalbama pa
juokos dėliai. Bet turime
reikalą su įvykusiu faktu.
Prieš akis tunu Litania Na*
rodu Polskiego. Tai—gra
žiai išleistas, parankus, su
lankstomas lapelis su at*
vaizdais nukryžiuotojo Kri
staus, šv. Dvasios, Marijos,
šventosios taurės, bet taip
pat ir Čenstakavo bažnyčios
su stebuklinguoju paveiks
lu. pagaliau, su baltuoju ere
liu.
Prasideda kaip ir visos
litanijos: Kirie eleison, Kri
ste eleison... Bet po “Šven
toji Trejybe, vienas Dieve,

nas: šv. Vladislovas, tfaršu- ..
• **“>»h
vos patronas: palaimintasis S’l’ Sol”eskių,_ koideckio n
Petras Skarga, lenkų prana- KoKiuškos-Neapleisk mu-!
šas: šventieji lenkų išpažin-,lesPat'.e.
;
tojai, kankiniai, Sarbuoto-L. PaPf^i katalikų bazny-;
jai. kovotojai... šis posmas į cloa.1,tanll(!s -vla >a‘ę'a’a!f
kreipimaisi

baigiamas
—Zdiavstvui. Maik! Kak; —Ale ar tu atsimeni,
požvvaješ!
j Maike. kas atsitikdavo su
—Ką tu čia kalbi, tėve? i tais vartais? Piemenys va—Aš noriu tave raškai iš-j kare atsivarydavo gyvulius
mokint. Maike.
\ iš lauko ir tie suėzdavo visas,
—Aš nematau reikalo! kvietkas. Paskui piemenys
mokintis to. kuo aš negalė- Į Į1' juokdavosi, kad ožkos su
siu naudotis. Amerikoj rasų ėdė Smetonos garbę,
kalba neieikalinga.
j —Ką darė ožkos, teve,
♦ ai,; i tai
vra
—o
O iKa tu sau žinot.
Alai-i. , nesvarbu:
, , - laktas ••
ke. kas. Ali atsitikti su Ame- ",kį kad zm,,nes
tika? 'Gali bur. kad ir čia ™ ?"leton«
SelenJ15 ,
reikės raškai -azbuka vi- saukdaYu:p t\a1.10-, ,tautas
, ,„1.;^; v
, vadas:
Bet kai dabar jis
siems mokintis. \ e. gazietos
, .
. - •
,
.
ia—o. kad iLatvi o buisevi— pabėgo,
- *- , • tai•• ,tie patvs, •zmo•
• •
V1_ nes vadina jį bailiu ir kitaip.

PEKLA-

reikalams žemėje, Laisvę,;
garbę ir laimę.
Toliau dar labiau apibrė-1
PARAŠĖ A. M.
žiama, ko tikimasi gauti.
(Tąsa)
—Per Viešpaties užginu-!
Žydų Talmudas ir enciklopedija taip pat
mą — Didžiojo lenkų did-!
vyno sulaukti? Per švenčiau-' sako, kad vadinama pekla yra gehennos
šią Jo gyvenimą — Gero iri klonis, arti Jeruzolimo miesto. Dabartiniu
padoraus gyvenimo.
Per laiku toj baisioj “gehennoj.” arba dabar
Viešpaties kančią ir kryžių vadinamoj “Wadi-er-rababi,” yra Jeruzo—Vyriškai iškęsti skaus-i limo gyventojų įsteigti daržai, kur auga vi
ntus. Per Jo prisikėlimą iš šokios daržovės — kopūstai, gručkai, mornumirusiu —iš tam s y b ė s! kos.
karsto pnsikelti. Per stebuk- j Tolimoj senovėj žydai šituo kloniu baulingą užžengimą i dangų— i gindavo savo vaikus. Šiandien, 20-tame
Sulaukti didingos, laisvos ir šimtmety kunigai tuo kloniu baugina ne tik
laimingos tėvynės. Per šv. | vaikus, bet ir suaugusius ir pasenusius žmoDvasios atsiuntimą — Die- i nes ir darosi iš to didelį biznį. Naujame tesviškos dvasios atsiuntimo, tamente taipgi randame, kad tas bažnyčios
karalienės Jadvy- i peršamas “geras dangus” ir ta “bloga pekmuS dalvkS
£°s auką—Iš naujo sujung-ila” randasi toj pačioj vietoj, ir taip arti vieLnkd/ m^u Wvv -« "'“SU Lenkij'ė Per dory-na kitos, kad galima susikalbėti ir net “lienės Kankinu rautos A?. bes d'džiu)« musų tėvų — žilviais pasičiupinėti.” Apie “bagočių”
va užsitarnauti Dievo pa-i (turtuolį) pekloj ir lozorių (neturtėlį) danS, S3T1 “
g
laimosi fW'e šv- Lukas <XVI- 23’24 ir 25) sako:
PaskuiPk?eipiamasi, kad L Pa«alia“, viskas baigią-1
“Bet jau pekloje ir kančioj bebūdamas jis,
melstųsi už juos: šventasis i ““ ^nal tautIn111 P481“^:
(bagočius) savo akis pakėlęs ir pamatęs Ab

į rnaida;.Ir cla -vra t<;kla-. ™;

raomą iš tolo ir lozorių jo prieglobstyje, šau
kė ir tarė: tė\’e Abraomo, susimilk ant ma
nęs ir atsiųsk lozorių. kad jis galėtų savo
pirštą į vandenį pamirkyti ir mano liežuvį
suvilgyti, nes aš kančias kenčiu šioje lieps
noje. Bet Abraomas tarė: Atsimink, sunau,
kad tu savo gerą gavai dar gyvas bebūda
mas. o lozorius atpenč pikto gavo, bet dabar
jis palinksminamas, o tu kankinamas.”

“Mariją.
Dievo Motingi i « y.’,at,n.«a’
tenk“to- j
Lenkijos karalienę.” net į! J* lstlsai paduodame.
,
Kunigai dar vis drįsta bauginti parapijo“šventą Joanną, teisingo
—Visagalis Dieve, GalvT* ’ nus- kad jie būdami pekloj baisiai kentėsią,
karo patronę.”
. bių Viešpatie puolame ,,
a-, matv(iami
Dievo
veidą. Jeigu
1 tS*
motvrlomi nietu
Oiovra Aroirlo
Toim, ta
to
Ne mažiau įdomus tęsi-ivo kojas u dėkojame, kad pekįa yra kajp artj dangaus, kad galima net
nFs* ,
..
.
Plask? ,<įL'!au. Jiį, eld5Y.njusy ’ saviškius pažinti, su jais pasikalbėti ir net
-Nuo musų ilgos ir sun- žemę! Dėkui Tau Viespa- turtuolius pačiupinėti tai ir oras abiejose
klos atgailos...
Nelaisvės tie, kad savo rūstybe jau yi
t Jeigu
Jei
karšta
ėtų buti toRs
toks pat.
grandinių
Nesantaikos
parbloškei
tą
engeją
ir
uz;
pek]oj
tai
tu
*
žtu
buti
ka
^
ta
h
.
d
J
nguj
. „
.
.
n
. , •Musį fckė baisoje
i . - . i™ SiT’S : pekloj,datai
turėtų butiFloridoje,
karšta ir tai
danguj;
pundui
"?«je
tas
pats
dvasios... Drąsos netekimo... puoliką, kuns tiek metų mus - -Išdavimo pagundų... Musų laikė baisioje nelaisvėje ii turėtu huti ir pekloj.
v es
‘ jau „JrinAin.,,
pykčio... Musų apsi- priespaudoje, be to, lSZUde
įszuue
^j
negįnčinamais faktais prirodėeidimo Pykčio, neapykan- genamus musų tautos sutojį «ek)a kurja kunieai ^augina
tos ir piktos valios
Amzi- nus. Dieve esi nestaigus. bet žm
netoli jeruzoIimo mie’sto,
nos mirties — Išgelbėk mus. teisingas Tu leidai sulaukti Rad f
-gehennos” (hinnom) klonvs,
Aięspaties.
dienos kuomet Tavo baus-; kur dabar kopūstai auga. Kaip toli yra'ta

......................... mygėlės
talio”
buvo šaukiama pagal isakv- lių. visos tautos
u'*i ... . ,
nusiKaiuma* - Hitleriui irgi
buvo
barš

mus.
..................„
tomos
gėlės, kai us įvažiavo
Po to kreipiamasi į Dievą,
. .
, .*.
1 / . . ..
Čekoslovakijon,
bet visi zi- kad suteiktų pagalbos, atsi,
, J
.

avęs. Dieve, uz-, rėti h. atgal
*Tai a^feįtų dauį pi.
gniauzk tą baimę, kun ape- gįau, negu visą gyvenimą jos bijoti, drebėmuši musų žmones. JNurati ir visai bereikalingai kuni gus penėti.
mink širdis, suteik pasitikėVisi krikščionys, kaip katalikai taip ir
toj- -tesul bus paaraibintas” »»• kadz>?>«n<« J“ I™“ Pe: žiurėdamas į įvairiausias jimo Tavo galybe, apšviesk
protestonai. išpažįsta tą patį Dievą ir jo sū
tu'rė-im sakvt: "Da zdravst- k™.c!a kal>’ SJ'vates. Tais. kančias ir nuopelnus.
aptemusius protus. Paža- nų, o jų tikėjimas į pomirtinį gyvenimą bet
vujet tovarišč Stali.,:"
??’’«■
neparodo
Atsižiurėdamas į tai visa, dink tautos norą kovoti už
•'
tikrojo žmonių sentimento. Dievas turi duoti įvairiausių laisvę visos Lenkijos, pada- gi daug kuo skiriasi. Nekurios protestonų
sektos, kaip tai universalistai, humanistai,
—Kol prie to prieis, tėve. Ištikruju diktatoriai dėl to
brangių
dalykų.
Jie
išskairyk,
kad
taptume
verti
atunitarianistai ir kitos, visai nepripažįsta
tai Staiino šiame pasauly tik ir liepia gėles jiems bars
čiuojami:
. kariauti savomis rankomis peklos. Russelistai, kitaip vadinami “Bibli
tau ur bus.
tyti. kad tikias žmonių nu—Duok mums, Viešpatie savają karaliją, kaip senai- jos studentai.” irgi netiki į peklą. Pastarie
— Na. tai ture im sakyt: sistatvmas butu paslėptas.
—
Tikėjimą tavimi ir pasiti- siais musų garbės laikais! ji tiki į millenarianizmo dogmą, kuri sako,
"Zdiavstvui Anton Bimba!"
_fai tu Maike. rokuoji,
kėjimą savimi pačiais. Viltį Išgelbėk mus nuo bado kad Kristus sugrįš ant žemės ir čia įtaisys
-Ka p man išrodo, tėve, kad tas Lietuvos žmonių
ir ?a‘sVad ak SU'
amžiną karalystę, padarys savo teistai šiandien tu išsigėręs.
džiaugsmas, apie kuri rašo 1^ fe
,mt‘ P.ala™lnus Tavr’ d»?:a- mą. i kuri stos visa žmonija-įyvi ir numi—les. biski su zakristijo- bulševikų gazietos. yra regli Įę. Diąsą. įsmintj, švelnumą nas. V įsų teisingiausias Vie•- bristus atėjęs išsirinkt visus geras
nu traktelėjom. Žinai, kaip monki-biznis
ir daugiau
k 1
mUS1J (“biblijos studentus*) ir paliks juos gjventokie r.espakaini čėsai. tai ir nieko?
Tarnavimą tavo šventiems lenkišką kariuomenę, musų į amžinai, 0 visus k/tU8 ”unaikįns btpėd.
viduriuo e žmogui negerai.
—As ^akau. tėve, kad tai
:---------------- —______ e___________
brolius, kurie ateis musų ap1
Zakristijonas šią vasarą ke- yra pigi apgavystė ir žino NACIAI VARTOJA AME- sauF°.V nuo skriaudų ir peigjtu muii<intojų yra ir lietuvių tarpe, tai
tino važiuot Lietuvon iieš- nėms akių dūmimas,
RIKOS ORLAIVIUS.
sekiojimų! Kuo greičiausiai .<bibli)os studentei.” “Biblijos studentų”
koti sveikatos per Šiluvos
—Okei. Maike, dabar jau
Londono žiniomis, vokie- atmesk juos ir palaimink jų p^e^ėjais yra daugiausia seni žmonės, kroatlaidus, alų pereitą sąvaitę 11
daugiau žinosiu.
čiai pradėjo vartoti jau A- ginklus. O tuos musų pui- n-j<j bgOniab kUne žino, kad reikės mirti,
gavo nuo staršinos zaiavle------------------------------------------ merikos orlaivius Anglijai kus, kurie jau pradėjo kaubijo Jie tikrina buk tuoj ateisiąs Krisni.ią. kad šįmet at’aidų Šilu PER DU METU NEŠIOJO bombarduoti. Anglai kelis tjmes, saugok it gjpk. Ga- tug b. nebereikėsią mirti. 1925 metais jie davoj nebus. Taigi ant tos
PLAUČIUOSE VINĮ.
jų nušovė žemėn. Tuos or- nngiausias y įespatie. bayo fė gaVQ vaj ir tikrai tvįrtįno? kad Kristus
zgi izatos ii- išler.kėm paintJkJ ,» ka 8j darki žm'^k
Burlington Vt. - Perei- laivius Amerika buvo par- galva uždenk juos nuo prie- ateig jr “mįbjonai dabar gyvenančiu nebedavusi Francuzijos armijai, so kulkų, suteik jiems perBet tas jų skelbimas neišsipildė.
nėgė:e.-! Vistiek svietas ei■<ubali*
buvo ĮJada'.vta
na velnivo. Sako. kad neuž- 3 •»«»« ?niziaus vaikui ope- Voviečiai buvo paskelbę, £?!§• padaugink jų eiles. 1935 metais vėl tą patį skelbė. Ir vėl Kriskad Francuzijos ginklų jie Tiems gi lenkams, kui ie dai tus neatėjo. Kaitą man užklausus vieno tų
iico ii yioniatos iš Lietuvos !at’’.)a 11 išimta ls plaučių
duoto ž«- tarnauja
tarnauja_ priešų
puesų kanuomeKauuome- “studentų”—kur tas jūsų Kristus paklydo,
nebeis, ba liu'.š.a ikai neno- v,nls- kul,« valka? RTO” nevartosią, bet
neje.
padek,
kad kuo gi ei- ka(j vjg neateina?—gavau atsakymą:
džio
nesilaiko.
ri. kad žmonės aprašytų kas l*"1?
lkl slo>
ciausiai susijungtų su tauta. “Skaitlinėse įvyko klaida. Bet ‘sure’ jis atsu
ja
vaikščiojo.
Per
du
me
RUSŲ-KINIEČIŲ SUdaba: lenai darosi.
Arn,eI?;. .
eis ir mums nereikės mirti.”
TARTIS.
Garimas daiktas, tėve. tu jis nieko nejautė, tik pa
Reikšminga, jog visa litą“Biblijos studentai” labai myli pajuokti
staruoju
laiku
staiga
sunekai i pi ie to ir prieis.
Iš
čunkino
pranešama,
o • - o •
a\ **
™al(la giedama kjt^ tjkybų pasekėjus, ypač katalikus, o pagalėjo ir Rentgeno spindu . .
.tal'P Sovietų Sąjungos syen ose vatose, pi w alto-^prisiskaitę Rutherford’o “moksliškų rašie vaike, išrodo, kad lys parodė, kad jis turi plaun Kinijos pasirašyta nauja rių, baigiamas žodžiu tautą,
net tiki, kad tas juos išgelbės nuo
oi,> cikia \einia\a. Ale įsvi- ciuo-se vinį
prekybos
sutartis.
kui
is
tekste
įsspausdintas
,
mirties.
l ozyk tu man, kodėl Lietu_ L
praretintu šriftu.
Emanuelio Swedenborg’o tikyba, žinovos
žmonės
taip
myli
tuos
, ,
,
MIRĖ NUO BITĖS IKAN- ESTIJOJ NACIONALI
bulševikus?
DIMO.
I.itanija atsirado tur buti ‘ ma kaip “Naujo Jeruzolimo Bažnyčia,”
ZUOTI FABRIKAI.
-O kas tau sake. teve
.
1915
metais. Taip leidžia! skelbia, kad dangus ir pekla esą padalinti į
Tallino žinios sako, kad
kad jie mvli?
Burnllville, R. L—Peleispręsti,
nors ir nevisai aiš- i daugelį skyrių. Danguje vaikai esą sau. pa
Nuci "caziet<»s rašo, kad ’? subat*. I’.”!”",1 Wal.te?' bolševikų valdžia Estijoj kus, įrašai spausdinio pa- vieniai sau. vedusieji sau. Swedenborgo
k-,! Paleckis važiuoja aram-'G,'eene
aPb,nk nacionalizavo 103 bankus ir kraštėje. Tai atitinka ir jo[ danguje esą romansai, meilė, vestuvės: net
biiu per Kauno miestą, tai
"an?’
b!te- 500 fabrikų.
turinys. Bet panašus jaus- • sielos tenai organizuojasi į draugijas, nešiožmones atsiklaupę kvietkas.L7: 2" minučių jis buvo jau SOVIETAI DIDINA LAI mai ir nuotaikos kaip tik da- ja drabužius ir panašiai.
„ i.ioi.. ar; i:'lio. o kain nebegyvas. Daktarai mano.
bar atgijo toje tautoje. Net
Swedenborgiečiai peklomis labai turtinVYNĄ.
pasidarė
aktualiausi.
Bus
1
gi.
Pas juos peklos visur: j>o kalnais, po akpia aziuoja. tai visi sustoja kati prie jo mirties galėjo
Maskvos žiniomis, šiais
’r ap'ikabinę bučiuojasi ir prisidėti ir karštas oras.
atgijusios
ir
tos
pačios
maimenimis.
lygumose ir kloniuose. Visos pekmetais Sovietų Sąjunga pa
dos.
!
los
turi
vartus
ir užraktus... Baisiausia iš višoka kazoką iš džiaugsmo,
PRIMUŠĖ KOMUNISTŲ sistatydinsianti 168 naujus
Bet nežiūrint šitos karštos sų peklų esanti vakarinė pekla, kuri speciakad Dievas davė Lietuvai
karo laivus.
ADVOKATĄ.
maldos. Dievas Lenkijos ne- liai skiriama katalikams. Tūli žmonės šitą
. >kią komę.
KANADON ATVYKO
apsaugojo nuo nelaimės. Ji i tikybą vadina “moksliška religija.”
Smetonai,
tėve. irgi
Pi inceton, W. Va.—Pereivėl “maskolių” ir “bedie- j Peklos skirtumų yra ne tik kitose relig
2,000 PABĖGĖLIŲ.
K) kojų. kai jis j tą sąvaitę išeinant iš teismo
jose, bet ir pas Romos katalikus. Katalikų
Ki>: a -.. o<l \’(
ŠĮ panedėlį Kanadon at- viii” užimta
N#»t var- ■ čia buvo nežinomų žmonių
Kas tik pasitiki maldomis kunigai, sakydami pamokslus darbo zinotu> * L! C i i U
O, KH1 užpultas ir primuštas Louis ėjo laivai, at vėzdam i iš
įis
Dievu, ta«
tas visuomet pra- nių klasei, daugiausiai mini “bedugnę pek
žiaoda'o i kuri kai Fleischer. kuris gynė teisme Anglijos 2,000 karo pabė-i: ir nuvu
Du
j
laimi
la,” “amžinas kančias/' “dantų griežimą,”
mu-:. 1,
Į gėlių. Pusė iu vra vaikai.
laimi,
■)’a
komunistu®.

vi>Rai bu*- uz<ii austa kalbėt.

K-a
.'u,,. musu
ka Stalinas
.............
n, • -•
nesumanta. laigi
ii• pneismi mie kto.

šnektos, . , •
po biski
i*
kad \ie-

4

ūžiame

KUR JI, KAM
"IR DEL KO?1

METELIONIS.

velnią, šėtoną ir panašiai. Tuo tarpu nueik
į turčių katalikų bažnyčią, kur susirenka in
teligentiškesnė publika, čia jau bus kunigų
pamokslai kitokie. Čia kunigai kalba apie
katalikų tikybos teisingumą ir gerumą,
apie Dievo ir jo sunaus gerumą, apie pane
lės švenčiausios “nekaltą prasidėjimą” ir
panašiai; ii* nei puse burnos neprisimena
apie tą “biaurią peklą,” apie velnius, šėto
ną ir kitas baidykles. Kodėl toks skirtu
mas? Gi dėl to, kad čia susirenka žmonės
daugiau išlavinti, kurie jau nebetiki į pek
los pasaką. Todėl čia kunigai ir nedrįsta jų
bauginti pekla ir kitais baubais. Vietoj bau
ginimo. kunigai čia juos bovina ir turi ne
blogas pasekmes. Be to, bauginimas butų
be vertės, jeigu patys katalikų kunigai ne
bijojo per 15 šimtų metų. Tokius, kurie se
niau nesutikdavo su pasaka apie peklą, vi
saip persekiodavo, kankindavo ir net žudy
davo. Dabar patys kunigai jau gėdinasi
daugiau prasilavinusiems žmonėms minėti
peklą ir kitus išmislus. Tas mums parodo,
kad nėra “kaip buvo iš pradžios, taip bus ir
visados ir a. a. a...”
Tarp protestonų nemaža randasi tokių,
kurie visai atmeta peklos dogmą. 1925 me
tais viena baptistų sekta savo suvažiavime
Dės Moines, Iowa, nubalsavo atmesti pek
los dogmą, bet nutarė palikti peklą tiems,
“kurie jos nori”...
Teko skaityti knygą “What Is Heli?”
(“Kas Yra Pekla?”), kur yra paduotos 12
žymių krikščionių nuomonės apie peklą. Iš
12 tik vienas katalikas. Abhot Butler. sako,
kad tikįs į peklos buvimą. Visi kiti arba
abejoja, arba aiškiai pasisako, kad netiki
tai pasakai. Vienas iš jų, Warwick Deeping,
sako: “tamsus žmogus savo vaidentuvėj su-,
sitvėrė dangų sau ir savo dievams, o peklą
sutvėrė savo kaimynams...”
Krikščionys pasiskolino iš žydų barbariš
ką religiją ir sykiu pasisavino jų išsvajotą
1 arbarišką peklą. Vėliau jie tą žydišką pek
lą oadarė dar baisesne, taip sakant, “page
rino.” Kunigija tvirtina, kad Dievas esąs vi
sagalis, amžinas, viską žinantis, teisingas,
maloningas. Jie sako. kad Dievas labai rū
pinasi žemės gyventojais, kad be jo žinios
žmogui nei plaukas nenuslinks nuo galvos,
kad jis žinąs kur kiekvienas, paukštelis nu
tūps, ir panašiai; o tuo tarpu tas visagalis
Dievas nepasirūpina išgaudyti ar sunaikin
ti velnius. Tiesa, Biblijoj randame, kad sy
kį Dievas buvo sugaudęs ir prirakinęs visus
velnius, bet kunigų biznis taip labai susmu
ko. kad Dievas jų pasigailėjo ir vėl paleido
visus velnius. Štai ką sako Apreiškimas
šv. Jono XX. 1,2 ir 3:

“Ir aš regėjau angelą nuo dangaus nužen
giantį ; tas turėjo bedugnės raktą bei lenciū
gą savo rankoj. Ir jis sugavo smaką, senąjį
žaltt, butent velnią, arba šėtoną, ir surišo jį
ant tukstanties metų. Ir įmetęs jį į bedugnę,
užrakino jį ir uždėjo antspaiidą. kad dau
giau neišvedžiotų pagonių, iki pereis tūks
tantis metų, o po to turi buti atrištas trum
pam laikui.”

Kada kunigas baugina velniu, tai para
pi jonys turėtų jį paklausti: kam Dievas at
rakino tuos velnius? Yra sakoma, “kad vi
sa idėja apie peklą gimė pas žmogų dėl jo
tamsumo, baimės, veidmainystes, keršto ir
barbariškumo.”
žmogus iš prigimties yra didelis bailys.
Baimės žvilgsniu jis labai mažai kuo skiria
si nuo bailiausių gyvūną. . žmogus bijo ir
dreba, kada tam yra pamato, ir vėl jis daž
nai bijo ir dreba be jokio reikalo. Geras parapijonas, katalikas, yra tikras tokio bailio
pavyzdys. Kada jis prisiklauso nedėldieny
kunigo gąsdinančių pamokslų apie velnius,
peklas, apie taip vadinamą “užgrabinį gy
venimą,” apie dievus, dangų ir panašiai,
tai pasidaro bailesnis ir už bailiausį kiškelį.
Kaip laukinis, taip ir civilizuotas bailys yra
lygus: abu kalba tai, ko nežino, ir bijo to,
ko nėra.
Gyvenime nėra nieko taip baisaus, taip
beprotiško, kaip kunigų vaizduojama pek
la, ir nėra nieko taip nuobodaus ir vaikiško,
kaip pasakojimas apie dangų. Per tūkstan
čius metų žmonės tikėjo į žadamas dangaus
linksmybes ir baisėjosi peklos kančiomis.
Gyvenimas vienok įrodė, kad baimė peklos
ir noras dangaus nepadarė žmonių nei do
resniais. nei geresniais. Gamta žmogui da
vė gyvybę. Jos palaikymui yra reikalingas
maistas ir gėrimas. Į šituos gamtos reikala
vimus žmogus turi atsakyti kasdien. Gyve
nimo papročiai rodo, kad gamta, žmogaus
sutvertoja. neturi nieko bendra su religijos
piešiamais dievais, velniais ir kitokiais bau
bais. Gamtos moksle jie neturi jokios reikš
mės. Visi gerai žino, kad iš nieko negalima
nieko padai-yti. Saulė šviečia, lietus lyja.
maistas auga visiems lygiai, nežiūrint ar
kas pildo “dievų prisakymus,” ar kas ju \ isai nepripažįsta.
Trumpai sakam, religija yra reikalinga
lik kunigų bizniui.
(Bus Jaugiau)
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JAPONIJOJ ĮSIGALĖJO
FAŠISTAI.
Japonijoj buvusi admiro
lo Yonai vyriausybė atsista
tydino. nes atkakliems militaristams ji buvo perdaug
nuolaidi Amerikai ir Angli
jai. Jos vieton atsistojo tik
rieji akyplėšos fašistai su
kunigaikščiu Kenoye prie! šaky. Jų tikslas yra naudois dabartine :uirute Ku
mpoje ir griebti kas tik
galima. Anglija jau parida-švė Japonijos
militaristų
spaudimui ir uždarė Burmos
kelią, kuriuo Kinija gauda! vo reikalingos karo medžia
gos. Tą kelią uždariu?, Kini■į ia galės gauti pagalbos tik
iš Rusijos. Bet Rusija nega
linti kiniečių armijos viskuo
aprūpinti,
todėl galimas
esąs daiktas, kad Kinija tu
rės greitai pasiduoti. Tuo
met japonai galėtų atkreipti
! savo kanuoles prieš Soviei tus.

21 Respublika Prieš Diktatorius.

FAKTŲ ŠVIESOJE.

Piasidėjus tarp Vokieti paskyrė tarpžinybinę komi įgulų ir tanku ir vykdo. Nau- i
jos ir Lenkijos karui, Lietu siją nurodytiems faktams jos vyriausybės autoriteto
va, kaip ir kitos Baltijos val nuodugniai ištirti. Bet ne to nepakanka nepriklausomos
stybės. liko griežtai neutra Sovietams reikėjo...
valstybės valdžiai; jos au
li.’ Ji savo nusistatymo ne
Į komisijos darbus Sovie- toriteto gal užtenka provinpakeitė. kuomet į karą įsi tai visiškai nekreipė dėme-, cionaliai “13-tąi Sovietų
maišė SSSR. Net ir 1920 me šio, o pareikalavo Lietuvos Respublikai,” kurios sudatais Lenkijos užgrobtą Vil ministrą pirmininką ir už-i y mui ji pašaukta,
niaus ir Suvalkų sričių Lie sienių reikalų ministrą at-! Lietuvos prezidentas Ana. Pasikalbėji-!
___ ____
____ _____
______
tuva neužėmė, nors ir skaitė vykti į Maskvą.
Pasikalbėji-1 tanas
Smetona,
sutrukdytas
tas žemes savomis^ nuo šė- me su jais, pirmiau mesti eiti -----’
nepriklausomas
respub
novės lietuviais apgyvento- apkaltinimai
jau nelošė likos prezidentao pareigas
mis. "Rugsėjo mėnesį Sovie- svarbios rolės. Naktį i bir ir jokiu budu negalėdamas
tų Sąjunga įteikė ultimatu- želio 15 d. Lietuvos užsienių sutikti pasirašyti Lietuvos
mus Estijai ir Latvijai, o už reikalų ministrui Urbšiui nepriklausomybės panaiki
kelių dienų ir Lietuvai, rei- buvo perduotas Sovietų ul- nimo aktą, pasišalino į už
kalaudama suteikti bazes ir timatumas.
reikalaujantis sienį. Jis nesutiko išduoti
įsileisti Sovietų įgulas, neva Lietuvoje sudaryti Sovie valstybės
nepriklausomy
tų šalių apgynimui nuo gali- tams priimtiną valdžią ir įsi- bės ir Lietuvos žmonių lais
mų agresijų, nors nei viena leisti Sovietų armiją tokia- vės, dėl kurių jis drauge su
iš jų to&o Rusijos apgynimo me skaičiuje, kokio panorės kitais tautos patriotais iš pat
neprašė. Maža Lietuva, ne- pati Sovietų karo vadovy- jaunystės dienų kovojo ir,
galėdama iš niekur susi- bė.
pagaliau, pasiekė, vainikuo
laukti pagalbos, buvo, kaip
Lietuvos vyriausybė turė- damas laimėjimą 1918 m.
ir Latvija su Estija, privers- jo nusileisti ir padarė pa vasario 16 d. nepriklauso
ta “savo noru” pasirašyti skutinį bandymą išlaikyti mybės deklaracija, kurią
paktą, nors ir matė, kad per bent šiokią tokią savivaldą, pasirašė tautos vardu drau
jį Lietuvos suverenumas Ii- Ypač. kad Sovietų vyriausy- ge su kitais 19 tautos išrink
Čia yra parodyti 21 respublik os delegatai, kurie Havanos kon ferencijoj pasirašė sutartį,
ko pažeistas. Didelis kaimy- bė pasikalbėjimuose su Lie tais atstovais. Tas pats An
Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos arba našlės kuri mylėtu rimta
pasižadėdami veikti išvien prieš bet kokį Europos diktatorių, kuris mėgintų skverbtis į šį
pas. perleido Lietuvai apie tuvos vyriausybės nariais tanas Smetona buvo ir pir
šeimyninį gyvenimą; aš esti vaikinas
kontinentą arba griebti svetimas salas Amerikos pakraščiuose. Paveikslo kairėje matosi
ketvirtdalį li^uviškujų že- ne kartą užtikrino, jog vi- muoju laisvos Lietuvos res
42 metu, terai atrodau, pasiturintis.
Prašau prisiųsti savo paveiksi;, su
Jungtinių Valstijų užsienio reikalų vedėjas Cordell Kuli; paveikslo .vidury matosi jo
mių. kurias jis pats 1920 daus santvarka ir politika publikos prezidentu. Lietu
laišku. Adresas;
.1. M. X.
<2>
žmona.
metų sutartimi pripažino jų neįdomauja ir i ją Sovie- vos suveronumo vyriausias
SI Ferrv st.. B<>x 51, X’ewark. X'. J.
Lietuvai. sau pasilaikyda- tai nenorį kištis. Lietuvos reiškėjas pasišalino iš resPajieškau pusbrolio Antano CVIR
mas didesnę tų žemių dalį. valstybės prezidemas pii- publikos ribų birželio 15 d. dvidešimt dvejus metus pra- A N GLAI PAĖMĖ FRAN- > VOKIEČIAI UŽDARĖ
KOS. paeina is Lietuvos Katino aps.
Veliuonos vaisė.. Papiškių kaimo;
Matydama likusių gyvento- ėmė A. Merkio kabineto at- —kuomet į Lietuvą atvyko1 dėjo gyventi iš nieko ir savo
CUZU MAISTĄ.
OKUPUOTĄJĄ FRAN
girdėjau gyvena Petruke ar priemie
jų nepasitenkinimą, visus sistatydinimą ir pavedė kra- Sovietų valdžios įgaliotinis darbštumu sukurė didelius
sty. Kas žinote apie tokia ypata maCUZIJĄ.
Francuzijos valdžia pra
: lonėkite pranešti, arba jis pats lai at
lietuvius žiauriu budu, prie- šte populiariam, plačios ko- padiktuoti naująją Lietuvos materialinius ir kulturinius
sišaukia. Iš kalno tariu ačiū.
i1
turtus. Visos trys senos tau- neša, kad nutraukus jai san- Pereitą nedėldienį vokie- Zosė Masaitukė. p<> vyru Kibartienė.
varta vertė persikelti į Ru- alicijos šalininku, buvu- vyriausybę.
Mrs. Zose Kibart
Nei vienai lietuvių parti- tos šiandien pergyvena di- tikius su Anglija, anglai pa- čiu armijos vadovybė visiš- 14<J7O Wark
sijos gilumą. Dešimtys tuks- šiam kariuomenės vadui,
avė..
lktroit. .Mieli.
ėmė
260.000
tonų
valgomukai
uždarė
okupuotąją
tančių žmonių per naktį tu- gen. Raštikiui sudaryti vy-ijai. stovinčiai už demokrati- džiausią tragediją niekur
jų daiktų, kurie buvo siun Francuzija. taip kad niekas: lietuve Generalinis konsulatas
rėjo apleisti savo iš senų se- riausybę. Bet Sovietų vy-1 ją ir nepriklausomą Lietuvą, nerasdamos pagalbos.
negali tenai nei įvažiuoti,; §io (P. siaPšys>. , jungtines Autori
Jonas Budrys, čiami Francuzijon.
novės apdirbamą žemę, pa- riausybei koalicinė valdžia į veikti neleista. Tą privileginei išvažiuoti. Paštas
kos Valstijas jis atvyko šiais metais
kištas taipgi i! ko
Liet. gener. konsulas.
mešti gimines, kurie čia pat buvo nepriimtina. Sovietai i ją suteikta tik vienintelei
. i i x
i i, i tarp
ta irc^užęs-liepos. nu nešiu. Jam
__________
SUDEGĖ
2
PIKNIKO
SUStabflJ
Manoma, Karf į |, e'uvos tren. konsulate yra skubus
-—Lietuvos pusėje — stove- gerai žinojo Lietuvos žmo- j komunistų partijai ir jos
tai
reiškia
galutina
vokiečiu ’aį^as J/etuvos g. neraiinis KonsuUŽDRAUDĖ
PIRKT
NAUBUŠAI.
darni ir žiūrėdami į savo nių nusistatymą:—- visuose 'jaunimo sąjungai. Tokiu
pasiruošimą
pulti
Angliją.
Verk, N. Y.
genčių tragišką likimą, plu- gyventojų sluoksniuose be,budu apie demokratines JUS AUTOMOBILIUS.
Sudbury, Mass. — Pereido ašarose, negalėdami ne- luomo ar politinio įsitikini- laisves Lietuvoje netenka ir
Anglijoj paskelbtas pa- tą sąvaitę čia buvo daug
APSIVEDIMAI.
Tikras Bargenas
laimingiesiems padėti.
mo skirtumo branginimas kalbėti. Lietuvos kariuome- tvarkymas, kuriuo nuo 20 žmonių suvažiavusių busais
12ti akerių geros derlingos žemėsPajieškau apsivedimui merginas
Sovietu įgu’a savo ^priklausomybės. Tad i nė demoralizuota įvedimu į liepos draudžiama pilie- į pikniką. Besiruošiant va- Colorado
valstijoj parduodu pigiai. arba našlės b- vaikų, gražios išvaiz
Pradžioje neva korektiškai birželio 15 d. vakaare į Kau- ją svetimo bet kokiai armi- čiams pirkti naujus automo- žiuot namo, tarp busu kilo Vanduo geras. 4 šaltiniai, šulinys, 2 dos,. ,lengvo svorio tarp 12-> B;.,
bulvėms, K akeliai ‘ apsodinti amžiaus tarp 4<» ir 45 metų. Tun iiid,
elgiasi bet"buvo» jaučiama
bu™
Ma?k* K* instituto-politinių ko- bilius. Jie esą reikalingi eks-, ugnis ir 2 busai sudegė. Iš skiepai
bulvėmis ir gerai atrodo, manau gaut
.
kėt Tašyt ir skaityti,. laisvų pažiūrų'
kad ta' padėtis laikina, nors Vo-S uzsleniM reikalams ko- misarų................................ poliui.
■ vieno buso žmones teko gei^liai, i
it nuolaidaus budo. SU pirmu laišku;
‘{pašau prisiųsti savo paveikslų. f
n Suomijos pasipriešinimo pilsar° Pavaduotojas DėkaVienas iš pirmųjų visų tri— —------? bėti išdaužius langu stiklus, parduodu už $260.? Kurie ^v'h
rimtų laiška atsakysiu. Aš esu naš
dėka ir ilgiauužsitepė nei nozovas sudaryti valdau. jų Baltijos naujųjų vyliauLENKŲ LAIVAI PABĖGO Bet sužeistukitę.
nebuvo.
n,e,iaut
Puikus
ri**i"y-s pasiskubįnlys. pusamžis, aukšto ūgio. gerai at
Gyventi
vienas
ir
nesveikuoju
SovktainoSTo Pokaro" u Nuo to.momento Lietuvoje sybių žygių buvo—1934
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rodau. Adresas:
Stanton
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todėl noriu parduoti. Bereikalingai J5W6 Sterling place, Brooklyn. X. V.
nerašinėkit.
John
Riskus
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Londonas praneša,
kad IR VARNA.
LIAUDIS
Suomija kiek susitvarkiusi, vyko tai. kas buvo diktuoja- metais Estijos, Latvijos ir
Ros ĮSI
Milner. Colo.
Patieškau drauge apsivclinuii taip
ma
svetimo
stipraus
kaimyį Lietuvos sudarytos Baltijos
du
lenkų
laivai,
kurie
buvo
, 2S iki 3S nietu amžiaus, kuris apsįpa
Sovietų valdžia pamatė, jog
Dabar
Lietuvoje
pradėtas
franeuzu uoste 11*
Vakaru Af- 1* • a *
j žinęs arba mylėtų siuvimo amatų. Aš
* 1•
Farma Parsiduoda
Baltijos kraštuose žmonės no. Lietuva, akivaizdoje ke- sąjungos panaikinimas. Toj erų profesionališka siuvėja, baigusi
G> tkeriai žemės ir stuba, kurkinai i Vashington
Irving High Seliool,
nelinksta
keturi, viena karvė ir telyčia, vienas : pressm.aking-1 tesigning.
Mylėčiau
komunizmo
arklys vištų ir kalakutų a; tiktai ti | susitikt ypatų, kuri supranta toki
mylios nuo miesto. Kaina
Ta- | darba arba 1h nt mvlėtų. Prašau ra
tokios
matykite ai ha klauskite, geras pirki šyt.
S. M.'
C-’i
Petronė Petraitienė
(1)
ta” praneša, kad teko net nvs.
253 15roa(lwav. So. Boston. .Mass.
np^nvip- k*u bu^u re^k^a paaiškinti darbiavimui ir susiartiniR. R. Box 57 E.
tu Įgulu kariai nradeda na atsii adimą Justo Paleckio mui. Tas tikslas savaime su- LATVIJOJ PANAIKINTA atsidėjus aiškinti to žodžio
X’o. \Vilmington, Mass.
NOKIl GAUT Kl I.M \. l ietuvi;..,
lietuviškumas ir senumas. Ii
kurie turit išrandavojimui tieki! ti
P.a.p^sX
kun?? >ugu-J prantamas. nes latvių ir lieANGLU KALBA.
brangų kambarį, praneškite,
išaiškinta, kad tas žodis
Parsiduoda Farma.
C. A. V. "t* Canton street.
\VORCESTEK. MASS.
esąs netik “lietuviškiausis,” 50 akrų. vieta palei Hudson River.
mylios į Netvarkų, naujas 4 ruimų
bet ir “seniausis.” Jis esąs «5
vasarnamis, maudynė, elektriką, te
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lietuvių
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«
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Kaina
$5,000. Rašykit lietu nesunkesnė 175 svarų. Parkas I vai.
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! ^lta jų sąjunga dabar
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Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
Setata'rK'paffi ,lcl
™ švininiai ki
^ i—
me 2 Sampalu.
• laipgi gaunamas ir “KELEIVIS”
Twu.n?«
rvuaip
nai litu-, n tuo pačiu metu panaikinaMODERNIŠKA IR GRAŽIAI {RENGTA
j pavieniais numeriais.
ALEXANDER’S CO.
kainn nirmnii nilnai^ir fralnTačiau nei vienas iš to-jma Baltijos sąjunga; vienu
I
J 90 MILLBURY STREET i!
412 W. RROAPWAY.
tinai okunaciia’i kas ir buvo kiy asmen? ne.iė.i° i naujai j ir tuo nacių metu iegalizuoLAIDOTUVIŲ
KOPLYČIA
upacijai Kas n buto Maskvos sudaryų vyriausy- jamos komunistinės partiSO. BOSTON. M tss
tmai Okupacijai,
MORGESTER. MASS.
=
WORCESTERYJE
—padmyta birelio 15 d , tuo
tik sodfr ios, ir tai tik vienintelės nuo
Ei^Kbe"'
b« * turim« to laiko legalios: vieną ir tą
Seniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie
Baltijos vak j e_^ i palte
jls buvo priverstas uz- pačią dieną skiriami rinki
Suffield ir Vernon gatvių kampo, dabar jau įreng
kant jas pilnoje Sonetų va- imti^viet^ ka(, perejna.
ta puiki ir modemiška laidotuvių Koplyčia, kuri
mai visose trijose Baltijos
1OIe’ . .
u-, t - a
• muoju laiku aukštai stovinti valstvbėse, kiekvienoje jų
bus žinoma, vardu
Sovietų valdžia Lietuvai Lietuvos valiuta pirm laiko pagal tą patį receptą, vie
metė naivius apkaltinimus nenusotų pasitikėjimo. Pil ną sąrašą. Kitiems neleis
CARR0LL FUNERAL HOME
dei pagrobimo kelių kanij, mojį “valdžia” buvo suda- ta jokia kritika, nei to sąra
72 VERNON STREET
WORCESTER, MASS.
Jei norite tiaotf apie karą te
kas neva įvyko kelių sąvai-(!yta ant greitųjų, nepilnam šo. nei pačios rinkimų siste
• - ■ 9_ i « - •«
•
-- ------- •
Petras
Karalius,
Savininkas.
ciy laikotarpyje. Sovietų a*’-į $ąstate: kai kurie poitfoliai mos. nei pagaliau pačios
nujos dezertyrai virto kan-,buvo kani tai paHkti TVi. “valdžios” veiksmų, paskel
Telefonas 4-6757.
Notaiy Public,
"Naujienos” yra pino— ir dMiiaaaiae Botevią
diearaitie Amerikoje
kiniais: Lietuvos valdžios mesnj paskyrimai tai paaiš- busios l inkimus tik kelias
Pašaukimai priimami iš visur ir bile laiku.
oi’ganai esą, išdrįso juos ru-, ųjno—buvo Jaukti iš Mas- dienas prieš pačius rinki
Uiairaiykite "Naajienae" Kandies. Naujienų
imti ir kankinti. Tikrumoje; kvos prityrę komunistai. mus. Vienu ir tuo pačiu me
■■BMHnaaBr
netaam Amerikoje (iiimant -Chigi, Lietuvos valdžios agen Tiems atvykus, darbo minis tu, butent sekmadienį, lie
,),
9SM
Chteofojo te Bmopoje-i
VIRĖJA
tai. kati palengvinti dezerty- tru paskirtas Junčas-Kučin pos 21 d., susirinko “sei
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
į-ų padėtį, patarė patiem- skas, teistas Lietuvoje už mai” Rygoje ir Kaune, net
receptų. 224 puslapiai. Mokslintai aiškinama maisto rū
r
sugrįžti, kitaip Lietuvos vai vastvbės išdavimą. Prie to -'įdės vienodai išruoštos,
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
/
džios agentai bus priversti kios giurės priklauso ir ki net kalbų tekstai iki nuobo
taisyti
maistą,
kad
jis
nevien
tik
butų
skanus,
bet
turėtų
j’uos pristatyti Sovietų ko ti, kaip Pijus Glovacki. Liu dumo vienodi. Visa tai pa
balansuotą vitaminų kokybę.
mendantams.
das Adomauskas. Tų tai kankamai įrodo, kad trijų
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
1739 South Halsted Street j
Lietuvos vyriauybė su žmonių užduotimi ir yra pa tautų valia yra svetima jėga
Moterų
Skvrius.
Kaina
$1.00.
CHICAGO, EUNOIS
prato visą padėties rimtu dalyti “Lietuvą 13-tąja So Įiaiaužta ir vykdo tai, ką to
Reikalaukite:
"KELEIVIS
”
,
mą it pasiruošė duoti Sovie vietų Respublika.” Tą jie su ji jėga diktuoja.
233 W. RROAnWAY,
SO. BOSTON, MASS.
tams p\’ną satisfakciją ir pagalba milžiniškų Sovietu
Tos visos trys tautos prieš Į

PAJIESKOJIMAI

Sa s FvaKŠ kiaute > ™nodai ,karštai- bnm«!- to visos

Baltijos valsty-

‘”jį

CHESTNEY’S
CANTEEN

Karas Europoje
MI SMlYyUM iMMfMMM

NAUJIENOS"

/A.*

•

Mtu Puslapis.

No. 31. — Liepos 31 d., 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

namų šeimininkė turi 3 duk
reles ir 1 sūnelį. Tuomet či
gonė pažiurėjus motinai į
rankų gali drąsiai “burti
laimę,” ir moteris tikės.
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHEISONIENĖ.
Vienas dalykas apie ro' Gerai bus gyventi tarp tokių ^anes (čigones) tačiau reiČIGONU GYVENIMO
žmoniu. kurie mus nemuša, kla užginčyti, lai gordzių
PASLAPTYS.
bet juokiasi,—galvojau aš. (necigonų) nuomone apie
(Versta iš anglų kalbos.)
karšta romaniu moterų meiJeigu paklaustumėt ma
nęs. kur aš gimiau, aš nega
lėčiau pasakyt. Romane mo-tI*v““u",.M‘;
tantastiskų pasakų,
tina (čigonai vadina save | bekraujai žmones, palygi- bėtis reikia. kas galėjo jas
romanais. — Red.) neturi nu? Juo^ su Rumunijos cigo- prasimanyti. Esą. karšta-,
laiko pasakot savo vaikams llals- Gyvenimas Anglijoj Sraujos čigonės naktimis!
apie tai. kur jie buvo gimė. ^n^?.ast rode' net- ir čigonai tirpsta meilėj prie mėnulio
Aš tačiau atsimenu apie pla- cia
Jie paprastai zi- sviesos
- •
:
čią upę ir daugybę palapitik/vieną kokią specialyFaktas vra toks. kad roniu. Vėliau man buvo pašakai ruo tarpu Rumunijoj manu moterys šituo žvilgscigonas
turi mokėt viską.
niu ^ra visai šaitos> ir prie
kyta. kad toji upė buvo Du
Mano motina greit _išmo- to da jų dorovės dėsniai ir
nojus. o ta šalis buvo Rumu
nija. Mano tėvas gyvendavo ko angliškai ir mokėdavo papročiai yra tokie konserAnglijoj ir versdavosi ark puikiai burti laimę is ran- vatvvus ir griežti, kad romalių prekyba. Iš Anglijos at kos. Būdavo, paima ranką, nė * nedrįsta ir pažiūrėti į
gabendavo mažų arkliukų pažiūri į ją kelias sekundes svetimo vyro veidą. Jeigu ji
tponiest, kuliuos parduo labai atydžiai. o paskui pra- eidama “laimes burti” gradavo Rumunijoj ir Vengri deda žiūrėti i asmens akis. žiai nusišypso, ar numeta
joj. Taip jis Rumunijoj pa Daug nekalbėdavo, tik pa- malonų žvilgsnį, tai tas yra
žino mano motiną ir vedė ją sakydavo: "Tamstoj gyve- jos biznio taktika. Juk susi-

Buvo Karalienė, Dabar Pabėgėlė.

Moterims Pasiskaityt

APIE PASIUTIMĄ
? Žmogus skiepijasi be reikalo
ii* ilgą laiką veltui sugaišta.
Su pasiutimu pravartu su-,
atsitinka tada. jeigu tiksipažinti visiems, kad nelai- Fai nežinoma ar įkandęs
, mei atsitikus, ką nors pasiu- sąo buvo pasiutęs ai taip sau
; tusiam gyvuliui apriejus, ži- P1^?8*
neat?itiktų.
notume ką daryti ir kaip gyvis^da stengtis tą i(į tjg
* tartiną
sunj priristi ar' ' . .
..
..
ba kur nors uždaryti ir stePasiutimo hga gali su- bėti, ar jis tikt ai pasiutimu
sirgti katės, karvės, arkliai, susi^. įeigu šuo bus pasiuKas reikia daryti šuniui
įkandus žmogų.

vilkai ir kiti gyvuliai, bet į
jįs greit pradės nebeesti,
dažniausiai pasiunta sunes,: atsiras paralyžiai ir paskui
o jų apkandžioti suserga ir' dvės.
žmonės. Pasiutimo liga yra!
-. ,
,
, *
baisi, beveik visi aprieti suČia dar kartą pakartoju,
serga, o jeigu tokie nesigy- kad skiepytis reikia vaziuo! do—miršta. Pasiutimu gali į ti tuojau^ jeigu įtariama, jog
susirgti ne tik pasiutusių gy-1 įkandęs šuo buvo pasiutęs, o
vulių įkąstieji, bet ir aplai- nelaukti, kol tikrai šuns pažytieji. jeigu jų aplaižytos siutimas paaiškės. Nes skienuogos kūno dalys (rankos,' pijimai nuo pasiutimo apkojos, veidas) turėjo nors'saugo geriausiai tada, kada
menku įdrėskimu, žaizdelių. ku<> anksčiau pradedama
, ” . , .x.
...
skiepytis.
Kada skiepyti
i Šunes ir kiti gyvuliai pa- pradedama vėlai, arba tada,
Į siunta apsiki ėtę nuo kitų> Raj jau pasįutimo ligos žygyvuhų, kūne sveikuosius, mės atsiranda, žmogus gali
apdrasko, apkramto. Svei- susirgti ir mirti.—nei skietei
! kas šuo ar kitas gyvulys, pa pai nebepadeda.
• į o i ••
• .
T*•
metų amžiaus. Kuomet tė- į piaukas.” Daugiau nieko.
Romano rnoteri* vra stiušiomis dienomis iš Portugalijos i Nevv Yorką orlaiviu at
siutusiojo aprietas, pradžio
vai vaiksc-ioja taip žmonių,
,
,.
nomano moteris yra stipNeaprietam žmogui tie
skrido buvusi Austrijos karalienė Zita su savo dukteria,
je, kol liga jo kūne neįsigali,
prekiaudami m laime iš ran- ’ . Man°. mot,lna buvo
nau prie savo vyro prirista,
skiepai
nepavojingi. Jeigu
kurių atvaizdas čia galima matyti. Visų pirma ji neteko • būna kaip visai sveikas. Vėku burdami, ju vaikai atlie- §m£'a- Jl mekad<čs nemokiu- negu kita. Divorsų jų gyvepo
ištyrimų*
pasirodo, kad
sosto kai po Didžiojo Karo Austrija buvo apskelbta respu i liau šuo taip pat ir kitas gyka visa namu darbą. Berniu- dav? mus vogti. Zuiki, taza- nime nėra. Ir jai nėra problika. o dabar jau nebėra nei respublikos, nes Hitleris pri i vulys
pasidaro neramus, įkandęs šuo buvo nepasiu
nes
jungė
Austriją
prie
Vokietijos.
Nežiūrint
to,
Zitos
sūnūs
■ piktas,
judrus,
bėgioja, tęs, daugiau nebeskiepija
iens
Orto vis dar tikisi kada nors Austrijos sostą atgauti. Da
trankosi. Dar vėliau šuo ne ma. žmogus paleidžiamas
prie kito. ir romanu mergimalkų ir kitokių daiktų, c
bar Otto randasi Amerikoje.
bepažįsta savo šeimininko, namo. jis nebegaišta laiko.
mergaitės
turi pagamini (neromanams). bet visiems-nos paprastai ištekajaunos,
i namiškių, juos puola, aplygiai. Jais galima naudotis. nes pas juos yra įsitikiniKad pasiutimo liga neplisvalgyt šeimynai.
POPIEŽIAUS
LAIKRAŠ

j drasko. Kartais šunes nebe- tų ir nebūtų pavojaus žmo
matyti,
kad
ritminės
gim

tai
nėra
vagystė.
Didžiausi
m
as,
kad
jaunoms
lengviau
Mano motina visados sa
atskiria žmogaus nuo stulpo,
kydavo. kad vaikai nieka ‘vagys,.ji sakydavo, yra ba- vaikus gimdyt. Todėl ge- nastikos mokyklas Vokieti TIS NETEKO SKAITY medžio, kuriuos loja, puola nėms ap»sikrėsti, reikia lai
kyti sunis pririštus, kad jie
TOJŲ.
dos negali persidirbti arba jorai, kurie turi suvogę bied- rįau ištekėti būnant 17 metų joj lanko ne tik jaunimas ir
ir kandžioja. Paskui nebe nesusitiktų su pasiutusiais
suaugusieji,
bet
ir
45
ir
dau

nų
žmonių
žemes.
amžiaus,
negu
27
metu.
perdaug išmokti. Romanas
Iš Romos pranešama, kad gali praryti vandens, nes at šunimis, o palaidus klajok
Romanų vaikai da maži parašė Ci oni petulengro. giau metų amžiaus seniai,
turi mokėti viską, kad be
__________
kurie gimnastikos dėka at paskutiniais laikais labai siranda gerklės paralyžiai. lius, visur besibastančius,
cento kišeniuje gaiėtų apke būdami išmoksta jau surasdaug jaunesni, negu susmuko popiežiaus laikraš Pagaliau
paraližiuojamas šunis reikia naikinti.
liauti pasaulį. Jo nagai turi ti fazano lizdą, kurapkos' KAIP MOTERYS TURI rodą
tis
“
Osservatore
Romano.
visas gyvulio kūnas, ir jis
metų.
,
. .
Gyd. J. Šabanas.
žinoti šimtą amatų, o galva kiaušinius arba riebų ėžį. GYVENTI, KAD BUTŲ turi
Ritminė
gimnastika
dau1)a
>
e
K
uz
ė
s
mėnesy
jo
buvę
dvesia.
Ėžvs
vra
netik
gardus
romąGRAŽIOS.
—šimtą gudrybių. Dar jau
giau atitinka moters- prigim- išparduodama per dieną iki
i
nų
valgys,
bet
jo
taukai
su
Seniau pasiutusių šunų ir NAMŲ DAKTARAS.
ni vaikai būdami mes jau
Lietuvos
šokėja
D.
Nasvyčiai,
todėl
ją
turėtų
daryti
180,000
egzempliorių,
o
da__________
__
Parašė daktaras A. J. Karalius.
kitų gyvulių
aprieti.____
žmonės
turėjom mokėti nusimegsti gydančiom žolėm vartojami
Ši nauja knyga užpildyta vien re
visos
moterys,
kad
galėtų
išbar
ir
28,000
neisparduoda.
gU
gi
rg
davo
pasiutimu
ir
mirvaistai. Keptas faza- tytė nesenai davė Kauno
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
tinklą ir prigaudyt žuvų kaip
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
nas. žinoma, yra karališkas moterų kliube paskaitą apie saugoti tikrą gamtos suteikdavo.
Bet
šiais
laikais
nuo
Pagirimų romanų vaikai ne skanskonis. Fazanus romą- ritminę gimnastiką ir mota šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
_ v_
,
tą grožį. Daugumas moterų
pasiutimo ligos gelbsti skie mą Daktaras yra vienas iš reikalin
sitiki nuo savo motinos ii
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
nai gaudo razinkomis. Už- terš grožį.
groži. Kadangi moterys
moterys^• norėdamos buti gražios dėvi
pijimai, kuriuos išgalvojo Įsigykit
negauna vi- iU o-anna tik-!įmauna
tuoj. Didelė knyga, aDie
razinką ant meške- tokiais dalykais labai įdo-,
______ aukštais
______ ______
gorsetus.
kulniais
į garsus francuzų mokslinin 300 puslapių. Kaina
ausų.
.... ..anokas Pasteuras (Pasteris). Audeklo viršeliais .................... $2.50
Mes
daug k-n i«mnknrr i r®s kabliuko ir pameta pa- mauja. tai atpasakosime jos į tetukus ir kitaip paviršutia vn
\Ta«kn« Tk i krumėj. Prie kabliuko pri- paskaitos turinį ir “Kelei- i niškai save dailina, tačiau
Visuose kraštuose yra įreng PAPARČIO ŽIEDAS iR KETURiOS
Kn.-z?
.J rištas siūlas iš arklio uode- vio” Moterų Skyriaus skai- ilgainiui, apie 40—45 amtos žmonėms nuo pasiutimo KITOS APYSAKOS:
buvo stebėtinai gabus žmo-'
(1> Neužsitikintis Vyras: (2) Žy
prarija
tytojoms.
!
žiaus
metus,
tas
dirbtinis
Fazanas
j
gelbėti vietos, kurios to di- dinti
gus. Nebuvo tokio daikto. *°o asatų. .
Giria; (3) Klaida; (4) KorekVisų _pirma artistė Nasvy- grožis skaudžiai atsiliepiąs
i delio mokslininko garbei ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kurio jis negalėtu išdrožti iš į ia^Jnka 11 -lau pagautas.
tiki į visokius prietarus,
j yra Pastero stotimis pava kai
medžio A* mačiau kain ii*
Zuikius romanai gaudo Tyte pažymi, kad ritminės moters sveikatai. Netaisvkburtus ir tt. Kaina........................ 15c.
dintos.
iš vienos* kaladė*išdrožė ‘ Aklais. Urvini zuikį pagau- gimnastikos istorija visą lai- lingai laikomas dubuo yra
Nežinant kur tokia stotis
nnPOunda ' .-ok " vsnfnHa- ti lengva. Romanas pažįsta ką banguoja, tai iškildama, priežastis daugelio motei-ų
LIETUVIŲ LAISVES MY
Lt,-natk~ zuikio kvapą. Pauosto urvą, tai vėl nukrisdama. Aukš- ligų, kurių galima butų išrandasi, reikia kreiptis į bet
LĖTOJŲ DRAUGYSTE
balta b- iVaitinta ir zuikio prakaitas tuoj jį iš- či'ausią pakilimo laipsnį rit- vengti kasdien gimnastikurį artimiausi gydytoją, o
WAUKEGAN, ILL.
jis nurodys, kur reikia kreip
geležinį* virbalą" skvlėms iš- i ' *
* "l 1
* 1
— Graikijoj,
Y- "lr* * pilvo
’l Raumenys atstotų gorVALDYBA 1940 METAMS.
- - - tiesiamas tinklas,
o į- urvą siekusi
senovės
tis. Policijoj irgi galima
deginti.• —
Kėdė buvo- išdabin
Jos
Mačiulis — pirmininkas,
gauti patarimų.
906 Prescott St. IVaukegan, III.
ta vynuogių kekėmis, ark imetamas uždegtas gabalas kur buvo garbinamas žmo- setus, ant taisyklingai laiko-

lių galvomis ir šokinėjan popieros, pamirkytas i uksu- gaus kūno grožis, ir net di- mo dubens gražiai laikytųsi
čiais šunimis. Jis išgalvojo są su salietra ir apibarstytas dieji graikų filosofai kaip visa motei-s figūra ir tokia į
atidaromas formas gipsi raudonais pipirais. Gavęs Platonas, Sokratas ir kiti moteris butų sveika ir graži.'
Ritminės gimnastikos la-!
nėms figūroms liedinti. ku tokių durnų, zuikis tuoj iššo- rasdavo laiko po keliatą vaka
iš
urvo
ir
patenka
i
tinlandų
per
dieną
gimnastibai
svarbus veiksnys, tai tai-S
riose jis nuliedavo visokius
kuotis
syklingas kvėpavimas. Tos
Šventuosius,
kuriuos mes klą.
Romanai
pasigauna
pa

A
iduramžiais
ritminė
gimmoterys, kurios nemoka tai
. pardavinėdavom nešiodami
kankamai
ir
žuvų.
o
daržo

nastika
visiškai
.
nukrenta,
syklingai
kvėpuoti, yra la- į
: nuo durų prie durų. Jis nu
žmonės
susipančioja
ilguo
. bai neivingos ir dažnai alp-•
kaldavo patkavą ir pakaus- vių visuomet atranda dar
se
drabužiuose,
suvaržo
lais
žuose.
1
sta. Todėl labai svarbu ištydavo arklį daug geriau ii
greičiau, negu geriausis An- . Be
VS to.
lu- maistui vartojamos
)a: tojams vus judesius, paniekina ku-;mokti taisyklingai kvėpuoti,
glijos kalvis Jis megzdavo1-valrlos šaknvs
saknys ir žolės, no garbinimo kultą ir apsi- nes taisyklingas kvėpaviiinkius 1 ausdavo knimu* j kaiPH>avyzdžiui, pienės.
leidimas pradedamas trak-! mas ne tik duoda daugiau
darydavo smuikus ir serai!.
'akai jau iš ma- tuoti kaip dorybė. Tat ma- • deguonio, bet ir sujungia
smuikuodavo Be to ii* bu - ■2ens išmokinami, kaip pa- tyt ir is to, kad sv. Antanas žmogų su visa aplinkuma,’
vo lato LXs m,,^toįas h i
><ur kokie žmonės gy- net 20 metų nestplovė kojų.' su ki«mosu.
'
,
mokindavo čigonu laikus. | X™“, “ėbarskinus i duris, manydamas, kad tai yra di-j Prelegentė pažymėjo, kad;
'• *
i Cia daug pasako firanko dėlė dorybė.
• musų sviestiomene irgi uzsiRenesanso laikais vėl at- krėtus dideliu paviršutinišMokindamiesi mes gau- bei uždangos ant langu. Jei
davom daugiau smūgių, ne- katinas guli ant laiptų išsi- gyja ritminė gimnastika, vė-' kurnu, tokioj pat dvasioj
gu bučkių, nes mes esam to- tiesę*, gražiai nutukęs ir liau smunka ir musų laikais; auklėja ir savo vaikus, kurie
kia jau tauta, kuri bučiuotis į žmonių nebijo, tai reiškia, vėl pradeda kilti.
į i§ pat mažens yra pratinami
nepapratus, bet mustis tai i kad jis turi geius šeimininRitminės gimnastikos už-! kreipti didžiausia dėmėsi į
jau mušasi—muša kitus ir”
1 '
.....................
. —
.
pati gauna mušt. Nežiūrint
kai}) puikiai darbą padary
si. atlyginimo negausi. Jei nėms visados užsimoka už gumą. Kai kurios musų moBe to, dabartinis sportas
dirbant peilis paslįs ir pirštą eiti. Bet jei katinas sudžiu- terys gimnastikuojasi tik einąs ligūstais keliais ir virs- į
įsipiausi, tai nesiskųsk ir ne yęs. oasišiaušęs, ir svetimam tam, kad galėtų lašinius nu- ta jau net chuliganizmu, bet!
dejuok kad skauda, nes į žmogui prisiartinus rauna mesti, bet toks tikslas yra prelegentė mano, kad tai j
yra laikinis reiškinys ir jis Į
greit išnyks, o įsigalės svei-!
kas sportas ir ritminė gim-1
kad reikia geriau žiūrėt į na,'ir prie to da ga< ii kojo- vidujines savybes. Pasta- nastika.
dai’Pą. Gyvenimas sunkus, mi* spardo, pikti, čia neuž- ruoju metu ritminę gimnas
Paskaitoj iškeltos naujos
tode; reikia pri*- jo pratintis įmoka eiti.
tiką ypatingai proteguoja mintys susilaukė didelio mo
n tai mažens.
Išsilavinusi čigonė gali vokiečiai. Prelegentei tekę teli} susidomėjimo.
Aš buvau 10 metų am pabarškinti i duris ir tuo
žiaus. kai tėvas pasiėmė jau.* pasakyti šeimininkei ^SOOOOOOOOOOMMMOaMMROOMOMOOOMOOOOOMOOOOMOV
mus į Angliją. Iki Amster kiek ji turi vaikų, noi*s jų
damo kikiav im karavanu, o nei vieno čia nesimatytų.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Amsterdame -aa sėdome : •Jeigu kieme matosi ant
laivą. K;;. Ai^iijoj išlipom. >niui<> padžiautos vaikų draPritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
tai lutė "m. išrodyt labai panaitės, padėkim. 3 merSUTAISĖ I)R. D. PILKA, l.ietuvią Kalbos Mokytojas prie
juokinga , r.vs anyiai susi-'palčių suknelės, kiekviena
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1.00
linkę prieplaukoj žiurėjo i kitokio didumo, ir vienos
mus ir juokėsi. į mane tai berniuke) kelinaitės, tai jau
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Maaa.
padarė labai didelį įspūdį. čigonei (uis aišku, kad šitų U

Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,
Kada žmogų įkanda koks F. 733
Lincoln st., Waukegan, 111.
nors nepažįstamas arba ir Suzana Gabria—nutarimų rašt.
! namiškis įtartinas pasiuti 730 McAlister ąve., Waukegan, T1L
Kernagis—turtų rašt.
mu šuo, reikia kuo greičiau Ęmilija
720 Vine Piace, Waukegan, III.
skiepytis, kad nesusirgti pa K. Vaitiekūnas — kasierius,
siutimu. Skiepytis reikia ga 720 — Sth St., Waukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI
na ilgai, apie mėjiesį laiko, D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
jeigu yra įkandęs tikrai pa
KNYGIAI
siutęs šuo. Per tą visą laiką K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:
žmogus kasdien turi ateiti į P. Rukitalis, J. Jarušaitis.
Pasterib stotį, kur jam gy 8eairinMm«i būna paskutinį nedėl«ki»rtu 1 dienį kotoo mėnesio, 1:00 v. po pietų,
dytojas
įšvirškia skiepų.
sniepų. uyojjbį. Svetainėje, kamp. Sth ir
Kartais gali atsitikti, kad Adams 8ta.. ,.Waukegan. 111.

OOOaMeaOMMOMOOOOOSOMMMMMBMNMMCOOMOC

SIELOS
BALSAI
Nėra geresnio malto,
kuris butų lygus senam
Blue Ribbon savo tyru
mu, gerumu ir kokybe.
Jus gaunat jo 3 pilnas
svartis kada paprašote
Blue Ribbon Malto—di
džiausia malto vertė—va
kar, šiandien, visados!
Coprrtrht IMU. P»hrt Rr,*in« Cotnrmy,

BLUE RIBBON
MALT
kmpriias Biqqp<,t Spller

GRAtlOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papnoėta daugeliu spalvaotą paikių paveikslu,
223 puslapių dydžio, apie ISO (vairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK >1.00.
Audimo apdarais >1.25.
Kiekviena* turėtą papuuM sava knygyną minėta knyga.
Kiekvienai nusipirkęs tą knyga paaidiiaugs. Pinigu* geriausia
»ią*t “Money Orderiu.” Popierinius galinta siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užraiyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus marką.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
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Vokiečių Bombos Griauja Angliją.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

LIŪDNA ISTORIJA.
Prieš 12 metų Grąžiškių į kas sudribo po jo kojomis.
valse., Ramovietės kaime jis patraukė į Gražiškius,
gyv. Kšikva Kazys palaido norėdamas pasiduoti polici
jo savo pirmąją žmoną, kuri jai. tačiau jis tai nespėjęs
jam paliko keturis mažame padaryti. Mariampolės apy
čius vaikus. Kšikvos ūkis ne gardos teismas birželio 4 d.
buvo didelis, tačiau vaikams sprendė šitą bylą, Kšikšvą
buvo reikalinga motina, ir Joną pripažino kaltu ir nu
jis susirūpino antromis ve- baudė 9 metais sunkiųjų
dybomis. Neilgai taukus, j darbų kalėjimo, tačiau kaip
našlys Kšikva vedė Maci-; nepilnamečiui šitą bausmę
jauskaitę Moniką, kuri ture- j sumažino trečdaliu.
jo jau pauglį povainikį su----------------nų. Iš pat pirmųjų dienų pa- TRAUKINIO GARVEŽYS
motė pradėjo neišsitekti pir- SUKĖLĖ TRIS GAISRUS,
mosios žmonos vaikais, kai; Vieną dieną traukinio
’ tuo tarpu savo kiekviena:
sukėlė 3 gaisrus
proga viešai lepino. Kiek Lietuvoje.
-paūgėję jaunieji Kšikvos
Prie N. Vilnios nukritusi
buvo išstumti tarnauti pas j ma)ku ir minkštu baldu va! apylinkes ūkininkus, ir „cl g
.
d
neturėjo kada lankyt, pra- ®a/Traukinys sJtojo ' iv
dzios mokyklą M. Kstkvie-, J
buvo likviduois.
, nes sūnūs tuo tarpu liko na-;
......................
i muose prie motinos, kuri
Prie Skaisgirio stoties
i įkalbėjo vyrą užrašvti jam į ™o garvežio užsidegė Žaiš ūkio 1000 litų dalį. Apie h°sios miškų urėdijos mal' tai sužinojo pirmosios žmo- kų sandėlis.
nos vaikai, kurių Jonas KšiTroškūnų
nu'? “ar;
kva, 17 metų berniokas, su- ' ežio žiežirbos
užsidegė
sinervavęs pareiškė kaimy- vandens bokštas
Dabar daugumas garvenuošė, kad jis tėvo namuose
tikrai
nužužiu
kūrenama malkomis, tai
vieną asmenį
spėjama,
kad
kūrenant
dysiąs.
malkomis
krintančios
dides
Vasario mėn. 12 d. Jonas
Kšikva parėjo į tėvo namus nės žiežirbos ir dėl to per
iš ūkininko, pas kurį tarna vieną dieną kilo net trys
vo, ir čia buvo nelabai mie gaisrai.
lai priimtas. Macijauskas “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta
kaip tik rengėsi eiti kloji- šv. Jonui galva. Drama viename
akte, parašyta garsaus anglų rašti
man taisyti sugedusios vė ninko.
Vertėtų kiekvienam per
tyklės. Jaunasis Kšikva pa skaityti................................................. 25c.
sisiūlė jam padėti, ir abu iš
ėjo į klojimą. Kada Maci
PAGARSINIMAI
jauskas pasilenkė prie vė
tyklės. Kšikva nutvėrė kirvį
KELEIVY’
ir keturis kartus smogė Ma
Norint, kad pagarsinimas tilptų
cijauskui i galvą. Kada GREIT, reikia priduoti garsinimą
pusbrolis sudribo klojime. administracijon nevėliau PANEDELlO VAKARO. Siunčiant -per paš
Kšikva patraukė per laukus tą.
reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
i Gražiškius, bet pakelėje siektų mus ne vėliau kaip panedėly.
Vėliau gauti garsinimai J tos
buvo sulaikytas ir areštuo sąvaitės
numerį nespėjama pataltas. Macijauskas, pasikanki pint.
Norint, kad garsinimas r.esuslnęs 5 dienas, mirė.
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
Tardomas Jonas Kšikva reikia siųsti ir mokestį.
prisipažino nusikaltęs. Jis
DRAUGIJOMS rengiant
pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą prane
pareiškė, kad tą dieną i na- šimą
patalpinam už $1.09. Už dides
mus parėjęs su aiškiu tikslu
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
nužudyti netikrąjį: brolį. Pa
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Buvo Ta “Darbo Lietuvos Sąjunga“
Ir Kokia Jos Platforma.

“Keleivy” buvo jau rašy-1 darbo užmokestį ir pageri__ 3 Paleckio
fk
_valdžiai
U*!' ___
_ 1____ (5)
nantx darbo sąlygas.
ta, 1kad
paskelbus Lietuvoje naujo Darbo žmonių socialinis
seimo “rinkimus.” tuojau? draudimas ligų ir nelaimin-i
atsirado kažin kokia “Dar gų atsitikimų atvejais įmo-;
bo Lietuvos Sąjunga,” kuri nininkų arba valstybės lėšo- i
paskelbė savo platformą ir mis. (6) Pasenusių darbi-'
eidama ta platforma į seimo ninku, darbininkių ir darbo ■
“rinkimus,” pradėjo nomi invalidų aprūpinimas vals- j
nuoti savo kandidatus, ta Lybės lėšomis. (7) Liaudies!
čiau visos žinomos Lietuvoj sveikatos apsaugos išplėti-'
žmonių partijos buvo ir pa mas — ligoninių, sanatori
siliko uždarytos, kad save jų, dispanserių, ambulatori
kandidatų negalėtų statyti jų tinklo didinimas. (8) vi-i
Kaip dabar jau žinome, per sapusiškas tautinės kultu-j
tą “Darbo Lietuvos Sąjun ros, meno. mokslo ir liau-gą” į seimą ėjo tik komunis dies švietimo plėtimas. (9) i
tai. kurie tikruoju savo var Visiška tautų lygybė ir tikė
du nenorėjo žmonėms pasi jimo laisvė. (10) Tolimes-'
nis liaudies kariuomenės
rodyt.
Dabar “Elta” prisiuntė demokratinimas. (11) žo
ir tos “D. L. Sąjungos” plat džio. spaudos, susirinkimų, į
formą. Štai jos turinys:
sąjungų laisvė, darbo žmo
“Mes, darbininkų profe nių reikalams ginti. (12) Ci
sinių sąjungų, fabrikų ii vilinės metrikacijos įvedi
Vokiečių orlaiviai kasdien vis atkakliau pradeda boinbarduc ti Anglijos miestus. Šis vaiz
žmonių komitetų atstovai, mas. (13) Piliečių asmens ir'
delis
parodo vieną gyvenamąjį namą, į kurio stogą pataikė bomba. Stogas buvo pramuš
turto neliečiamumas. (14)
valstiečiai, darbo inteligem , Sustabdomas mokėjimas pa.
tas ir bomba sprogo namo viduje, išnešdama sienas. Beveik prie kožno namo yra įtaisy
tijos atstovai, rašytojai, me-;
• • 7 ii r
ta žmonėms slėptuvė jo žeme. Galima ir šioj nuotraukoj matyti, kaip pavojui praėjus mo
n ninkai, sporto oiįamza.:
'!■ pensW turtuollam.s;
terys išeina iš požemio. Paveikslėlio dešiniam šone filmų aktorka Rita Hayvvorth demon
cijos, laisvos Lietuvos mo- i,r-llaudles Presams, panaistruoja naujos mados suknelę.
terys. Lietuvos darbo jauni kinami aukštesniųjų valdi
asmens priedai ir su- ’
7” .
7
mas, o taip pat Lietuvos ko ninkų
mažinamos besaikiškai iš- dį, nepaminėti nei vardai.! Kaip Kilo Didis Jur ŠAUNIOS GEGUŽINĖS
munistų partija, suprasdami pūstos aukštų vaidininkų Reiškia, Lietuvos gyvento-i
ATGARSIAI.
didžiuosius rinkimų į Seimą algos. (16) Kovasuspeku- jai šito seimo “rinkimuose”
barko Gaisras.
Pernai rugpiučio 13 d.
kampanijos uždavinius su- ,į 8
„t
p
nedalyvavo ir “išrinktame” i
Puskelnių
kaime prie hidro
sijungiame įi vieningą
\ieninaa Dai-,
.... ,.
. .
. seime jie nėra atstovaujami.1 Apie 500 žmonių liko be
elektrinės
jėgainės mari
bo Lietuvos Sąjungą,’ kad “i Atslsaukana?. baigiamas.L jjems buvo įsakyta tik papastogės.
jampoliečiai
surengė šaunią
bįisu/ už koIJu.
išrinktume į Seimą pačiu? Lietuvos liaudms priešai ir duotj
“Keleivyje” jau buvo mi gegužinę, kurioje buvo ir
geriausius atsidav u s i u s jų pakalikai, senojo režimo nistų paskirtus kandidatus.
nėta. kad šiomis dienomis pakako daugiau ar mažiau
liaudies sūnūs, sugebančiu? šalininkai, skleidžia viso
Todėl ir to seimo nutari
vandens sporto
ginti ir Įkūnyti tikruosius kius provokacinius gandus mas panaikinti nepriklauso išdegė Jurbarko miestelis. komiškų
Dabaiiš
Lietuvos
atėjo
pla

triukų,
šošių.
dainių ir degti
liaudies troškimus.
apie smurtą prieš tikinčiuo mą Lietuvos Respubliką nė
“Mes šaukiame visus do- sius, priverstinį bažnyčių ra Lietuvos gyventojų nuta tesnių žinių apie tą gaiši ą. nės. Tarp daugelio geguži
nės dalyvių linksminosi ir
į us Lietuvos piliečius ir pat uždarymą, apie tariamai rimas ir lietuvių tauta nie “Elta” sako:
Sekmadienio
vakarą
Jur-|
keli jauni miesčionys: Juriotus, visus rinkikus, ne numatomą priverstinį kol kados jo nepripažins
\ytautas
priklausomai nuo jų visuo chozų organizavimą kai
Šitą tiesą suprato ir Jung- barko elektros stotyje kiloį 1VS, Gelažius,
gaisras,
kuris
bematant
perAleknavičiuj
Jonas
Boruta,
Valstijų vyriausybė
meninės padėties, tautybės muose ir tt. Šie gandai ne- tjgretimą
malūną
ir
Stasys
Kolodzeiskis
ir kt..
ir tikybos, balsuoti tik už pagijsti ir pramanyti. Jie ^urį pei-eįtą sąvaitę pareiš- simetė į
išgertų
-i
kurie
po
pirmųjų
sa^ ^alstytfe, De lentpjūvę. Visa įmonė ir tri-:
riuos kandidatus, kurie pasi skleidžiami su tikslu suskal- kė
liradėio”vaizduoa
j ir jjko_
ryžę ir sugeba nuosekliai ii dyti Lietuvos darbininkų u; pal^ment, kad t<jy Pa. jų aukštų namai visai sude-,
Už pajleškojimus darbininkų, par
„
valstiečių
vienybę
pasėti
^i
tijo
r
’
p
ub
]j
ku
^
e
prigriežtai kovoti už šiuos reigė. Kadangi buvo vėjas, tai
.
motė jį pnes desimti metų davimus Ir kitokius smulkius prane.
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambeskalavimus musu platformos, liaudyje
nepasitikėjimą kiausomvbės nanaikinimas ugnis ūmai persimetė į kitus, 104°\.
i -•
a. ♦ i - kad-i jis buvo tik 7 metų nėm
raidėm antgalvls—15c. extra.
kuri atitinka Lietuvos darbo! nauju gyvenimu ir grąžinti
Pu ^ve„S miesto kvartalus ir išsivystė
Julius Gelažius atsiskyie ,
“Keleivio”
prenumeratoriams už
žmonių reikalus:
_
nekenčiamą senąją tvar- ^feprendim^beTsovietų į milžinišką gaisrą, kokio da nuo šitos grupės ir bufete berniukas, išleido ganyti,
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
nusipirko dvi bonkas alaus, neissiteko jo broliais, kad na
1c. už žodį. Mažiausio pajieško“(a) Užsienio politikos - ^T. Rusijos smurtas. Visu pirma nėra buvę Lietuvoje nuo
srityje. (1) Lietuvos Res-i
Atsišaukimą pasirase Lie- (as respublikas okupavo Nepriklausomybės pradžios. kurias nešėsi į nuošalesnę Įuo tarpu jos sūnūs, kuris jimo kaina 50c.
Norint
pajieškot
su
paveikslu,
publikos ir Sovietų Sąjun-, tuyos Komunistų Partijos ir raudonoji Rusijos armija, o Veik visai išdegė Kauno, vietą gerti. Atsitiktinai ke- buvo V1«ai svetimas tiems reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
lyje pasipainiojo Jonas Bo- namams, ten buvo laikomas
gos tautų draugiškumas ir I ^let' Komunistines Jauni- p^g^uį jau Hitlerio išbandy- v&
Mėsinės
ir Valančiaus
gat- ruta> ir Gelažius smogė jam sav? ir mielu žmogumi, ap- kainos.
ir labai
andoo-ė Vvtaiitr.
•KELEIVIS.” 253 BROADVVAY,
tvirta bei nelaužoma Lietu-į”1?.^JunIpS\ęn.tro Kom1' tu budu Maskvos agentai ye^n labai apdege Vytauto,, , netiri Smims buvo rūpint u net 1000 litu dalimi
SO. BOSTON, MASS.
a pet n. ^mugv buvo
h
..
vaaa Maciiausvos Respublikos ir SovietųĮ ^e^a1’ lr tun atskiri asmenys. suruošė neva balsavimus ii ir Dariaus ir Girėno gatvės. Į
Perši gaisra sudegė 168 tro-Km.»rk“s> J?.nas. BS™ta .su’ is klo->,mo’ kada Mac,jau.
Sąjungos Socialistinės Res-! Iš šito pranešimo matyt, prijungė tas šalis prie Rubėsia'i — lio gyvenamų ir! t!nb°
nesikele Paskubon
publikos sąjunga, (b) Vi-'kad ta Maskvos politikierių sijos.
58
negyvenami
paštetai
1.®
buv0
Putytes apskr.
daus politikos srityje. (1) sugalvota “Darbo Lietuvos
“Jungtinių Valstijų liauligoninėn,
kur. dr. L. BielsAtleisti darbo valstiečius Sąjunga” turėjo surašiusi į dis yra priešinga tokiems Kadangi gaisras siautė pa kus konstatavo raktikaulio
AR ROMOS
puo mokėjimų už nesumo-Įsavo “platformą” visų Lie- plėšikiškiems
veiksmams, čiame miesto viduryje, tai lūžimą.
kėtus mokesčius ir skolas. į tuvos luomų “atstovus,”— nežiūrint ar jie butų vyki- udegė daug krautuvių su
Gegužės 30 d. Marijam
prekėmis,
daug
panaikinti įvairias jų bau- valstiečių, darbo inteligenti-! narni prievartos vaitojimu, visomis
polės
apygardos
teismas
yra
das. (2) Neturtingųjų ir ma-i jos, rašytojų, menininkų, ar prievartos grasinimu,” dirbtuvėlių ir turto. Nuosto- sprendė šitą bylą. Linksmiežažęmių valstiečių ukius at- i jaunimo ir kitų,—tačiau ne- pasakė Valstybės Departa- ių spėjama busiant apie
gegužininkai iki bylos
jfeipti nuo bankinių skolų, pasako, kas tuos “atstovus” mento sekretoriaus pava- 3-7-4 milijonus litų. Jurbar- J1 J
kas turiap'ie'e.OOO wvčnt^
^jtaikjli ir net susis($) Visapusiška valstybinė rinko ir kokias organizaci- duotojas Sumner Welles.
ų
ir
buvo
gana
turtingas
draugaut
’, todėl ,r teisme
♦parama bežemiams ir maža- ias jie atstovavo. LiaudininTodėl Jungtinių Valstijų
miestas.
Gaisro
pašvaTstT
laikėsi
labai . draugiškai,
žemiams valstiečiams ir ap- , kų. socialdemokratų, krikš- vyriausybė nepriklausomos buvo labai toli matoma Lie- Wos
PARAŠĖ KUN. VALADKA
? tetemas^ Juk,
rupinimas jų žeme. (4) Pa- Įčionių demokratų ir kitų Lietuvos panaikinimo ne
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo
tuvoje ir Vokietijoje. Žmo
gerinti darbininkų ir tar-■ srovių, kurios ištikrujų at- pripažįsta ir dėl to net
pripažino kaltu ir nubaudė
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nių
aukų
nebuvo.
Dėl
gaisro
nautojų padėtį, pakeliant į stovauja visos Lietuvos liau- šaldė” esamą šioje šalyje
nuskriaustoms minioms.
6
mėn.
kalėjimo,
bet
šitą
į-. " ' ' ___
_
_
Lietuvos aukso atsargą, kac apie 500 žmonių liko be pa bausmę, kaip nepilname
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3J Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
komunistai negalėtų jos pa stogės. Gaisrą gesinti suva čiui, sumažino trečdaliu ir
Diktatoriaus “Atlyginimas.“
žiavo, be paties Jurbarko,
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
siimti.
dar Raseinių, Tauragės. Sabausmės vykdymo atSKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
JelK>' P®*' 2
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
LEIPALINGY STATOMA kiii. Kudirka- Naumiesčio. Ie‘d<>
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Kauno
ir
Vilijampolės
gaišme
u
nenusl
a
'
s
MODERNIŠKA PIENINĖ.
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Leipalingis, Seinų apskr. rininkai. Kauno miesto sa DEGĖ MIŠKAS IR SUDE
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
Augant apylinkės ūkininkų vanoriai ir priešlėktuvinės GĖ ŪKININKO KLUO
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
karvių pieningumui ir dygs apsaugos rinktinė. Gesini
NAS.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m.
tant grietinės nugriebimo mo darbe svarbų vaidmenį
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Subačius. Gegužės 10 d.
punktams, Leipalingio pie suvaidino Raudonosios arRomos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
no perdirbimo patalpos pasi mijos kariai, gelbėdami pra- Žiliškių miške kilo gaisras,
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
darė labai ankštos. Radosi dedančius degti namus, Kadangi oras buvo šiltas ir
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
reikalas statyti naują, erd žmonių turtą ir išgabenda- vėjuotas, tai ugnis persimebažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.
vią pieninę, bet vis truko lė mi jį už gaisro paliestų vie- tė i netoliese esančią ŽilišKIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
šų. Pagaliau pereitą rudenį tų. Gaisrą užgesinti bepavy- kių kaime ūkininko P. Y.
knygą, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
buvo sutvarkjii visi reika ko tik po 12 valandų siauti- sodybą ir sudegino kluoną.;
mo.
Gesinti
ugnies
ežerą
Kluonas
sudegė
ligi
pama-į
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
lai, ir prieš žiemą išdygo di
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tambuvo
juo
sunkiau,
kadangi
tų.
Nuostolių
padaryta
už
,
(lžiulės muro sienos. Dabar,
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.
po žiemos, vėl sparčiai vyk dauguma namų pastatyta iš 5,000 litų. Be to, miško išde-,
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
domi darbai: dengiamas neatsparios ugniai medžią- gė 10 ha. Gaisro priežastis
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos,
be
ugniasienių,
mediaiškinama.
stogas, gręžiamas arterinis
gos vardas, KAINA $2.00.
-----šulinys ir ruošiamasi vidaus niais. gontų stogais sody- T1KCJIMV ,STO«UA.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
įrengimams. Manoma, kad bos aptvertos medinėmis Paraše- P. D. Chantepie de la SauGalima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
Teologijos profesorius. Vertė i
dar prieš rudenį darbas bus tvoromis, sandėliai prikrau- s*ye,
lietuvių kalbon J. laukis. Knyga di* į
REV.
M.
VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
. delio formato, 108fi puls. su daugybe
alima pradėti naujoje mo- ti malkų, šieno ir tt
1 paveikslų visokių tikėjimų dievų, dieTaipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
emiškoje pieninėje. Toks
: Vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny__ mBL .
čių
ir
tt.
Gražiais
tvirtais
apdarais,
didžiulis pastatas
Pietų DAVATKV GADZINKOS ir kitos
Mussolinis įtraukė Italiją karan ir dabar Italijos ligonbu“KELEIVIO” KNYGYNE
Dzūkijoje bene bus pirmu linksmos dainos. Apart juokingų “Da- Chicago. 1914. Kaina ........ S7.00
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių
čiai pilni sužeistų jaunų vyrų. Kaip “atlyginimą” už žaiz
tinis. Šia statoma pienine 'uokineų dainų, eilių, parodiių ir tt. EILĖS IR STRAIPSNIAI.
253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
das. Mussolinis eina per ligonbutį ir įrašo savo vardą į su
augelis iš dainų tinka juokingoms
labai patenkinti Leipalingio deklamacijoms.
daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui* (
Šešta pagerinta

piežius
Vietininkas?

f

žeistųjų knygutes.

apylinkės ūkininkai.

r

laida, 48 pusi................................... 10c. kiai iliustruota, 95 pusi............... 25c. 1

Aštuntai Puslapi*.
*—
o

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Viešnios ii Brooklyno.

šj panedėli “Keleivio”
redakcijoj lankėsi dvi vieš
nios iš Brooklyno, draugė
Antanina Povilauskienė ir
draugė Veronika Gimiuvie
nė. Jodvi ketino vykti j Mexico. Me., bet nepalanki ko
munikacija privertė jas tą
planą pakeisti. Draugė Po
vilauskienė yra gera keleivietė. o draugė Gimiuvienė
nusipirko gražų romaną ke
lionėj pasiskaityti.

Vietines Žinios
Sustojo salų laivai.

i

Lietuvos laive atsitiko
nelaimė.
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PARSIDUODA
4 aviliai bičių, gali pirkt vien* ar
visus, taipgi parduodu SEIFĄ biski
naktj vartot»- P'pai Forniiiuotaa ksmbs, * rys pas šeimynų. Klauskite:
(1)
gydy- įsi clark st- cambridge. Mas*,

Dr. Mikolaitis sunkiai
sužeistas.

Pereitos subatos
,
.
Lawrence o lietuvių
toją D-rą K. Mikolaitj ištiko
didelė nelaimė. Eidamas
patamsy jisai nukrito laip
tais žemyn ir sunkiai susi
žeidė. Paskutiniais laikais
jis ir šiaip jau truputį nesveįkuodavo. todėl šitoks
sukrėtimas jam buvo labai
sunkus smūgis. Jis buvo nu
vežtas j Clover Hill ligoninę
be žado.
T

Patyrusios Stičerkos
Moterys, patyrusios stičerkos rei
kalingos. Klauskite:
(2)
VANITY SPORTS WEAR
135 Dorchester ave. So. Bostone.

4 Jf. Dambrauskas
karpenteris, Menturius
A Menai taisau rinkų prie Namo
Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbų prie Namo
pataisymo, kreipkite* pas mane.
Parima bus padarytas patenkinan
ir prieinama kaina.
OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

čiai

Ties Massachusetts vals
Lietuvos laive “Denny,”
tijos pakraščiu yra Marthas
CASPER’S BEAUTY
Vineyard ir Nantucket sa- kuris vis dar tebestovi Bos31 RICHFIELD ROAD,
SALON
los. kur vasaros atostogoms tono uoste, netoli nuo Castle
ARLINGTON. MASS.
Tel. ARL 4926
suvažiuoja daug pasiturin-, Island. pereitą nedeldienj
čių žmonių. Nuvykti ir su- atsitiko nelaimė. Jurininkas
grįžti tenai galima tik lai-' vardu Seaverson
nukrito
vais. Bet pereita savaitę su- nuo laivo denio 20 pėdų žeLawrcnce’o mieste mirė
Šiltesniam Orui Užėjus,
DABAR TINKAMIAUSIS
streikavo visi tų laivų darbi-. niyn į laivo dugną ir sunkiai
Dr. Aleksa.
Smagi Vieta
LAIKAS PATAISYT
ninkai ir laivai turėjo susto-. susižeidė.
Pereitą sąvaitę, iš pėtnyPas VINCĄ BALUKONĮ
ti. Vasarotojai, kurie užin-i
Lietuvos biznierių benNAMUS.
čios j subatą, mirė Dr. Alek- ‘
teresuoti tomis salomis, atsi- ’ drovė nupirko tą laivą Amesa. gerai žinomas Lavvren- ‘ FAS MUS JUS GAUSITE
durė keblioj padėty. Ta rikoj da Europos karui neVISOKIEM PADARAM
ce’o lietuviu* dentistas. Veproga pasinaudojo orlaiviai išsiplėtojus ir tikėjosi galėlionis buvo da iaunas žmo- ~
.
ir nedideli privačių žmonių sianti vesti prekybą su Abet gavo gerklėj vėžio;
laiveliai. kurie pereitą ne- meriką. Bet tuojaus kilo ka- sus,
ligą ir negalėjo išsigydyt. '*'*■*'*"***’
249 BROADVVAY,
dėldieni pervežė kelis šim- ras ir “Dennv” negalėjo
Pas mus gausite: Geriausio* Rū
Liko jauna moteris ir trejaSouth Bostone.
tus vasarotojų. Per dieną or- Lietuvon pareiti. Dabar jau
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLU.
tas mažų vaikučių. Kūnas
PLUMBINGŲ. Visokių smulkių
laiviai padarė net 50 skridi- kad ir pasibaigtų karas, jis
išvežtas i Shanandoah’rj.
reikmenų iš geležies. SIENOMS
mų i Vineyardo salą. Strei- negalėtų Lietuvon plaukti,
POPIERŲ. Visokių reikmenų
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
nes iš tenai velionis buvo ki
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
kuoja apie 200 laivininkų, nes Sovietų valdžia jj už
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
Vienoda Šiluma
lęs ir tenai gyvena jo tėvų
mos. etc.
taipgi ant tokių plaukų padarome
kurtę reikalauja 17 nuošim- griebtų. Kitų Pabalčio vals
Geriausia
Tavoras,
PrieinaPERMANENT
WAVE
su
speciašeimvna.
Jūsų, Namuose
miavsia kaina. Pristatymas veltui.
čių daugiau
atlyginimo, lybių laivus ji jau pasi-į_________
lišku tam aliejum. Darbų garan
Užeikit ir Persitikrinkit.
tuojant.
Ar reikalinga jums vargintis j
Laivų kompanija sakosi ne- globė.
'Automobilis sužeidė žmogų'
per ilgus.žiemos šalčius su angli- t
83a
L
Street
galinti tokio reikalavimo is----------------j
ant gonlęU.
mis ir kęst nesmagumus payasa- J
Flood Square
rio ir -rudens drėgnose dienose ? Į
SOUTH BOSTON.
Tel. 4645
pildyt, nes vakacijų sezonas Lietuvių radio programos, j
SoUth postono aį1T3 pat.
Paklausykit kaip lengva to iš-1
II ardu:are Co.
ant tų salų tęsiasi tik b sa
vengti.
LATVYS LAISNIUOTAS
Augusto 3 d. programa riek MacDonough sėdėjo su
$139—Įdėsim į jūsų Boilerį ga- J
A. J. ALEKNA, Savin.
vaites.
\anes, oo paskui
pa>Kiu apskritus
ap>Kiiiuj«
WORL stoti. 920 k. nuo savo draugais ant gonku ir
KARPENTERIS.
’ rantuotų OIL Bl'RNERJ su Tan-«
628 BROADWAY,
ku. gatavai šildyt. Tik reikės pa- J
1
8:30 nie: (1) Vincentas rūkė pypkę. Ties jo namu
Statom naujus ir spaust guziką. Galite gaut ant 3 J
SOUTH BOSTON. MASS.
li ką veikti. Streikas skau Jenkins iš So. Bostono aiš- susikūlė automobilis su tro
taisom senus na metų išmokėjimo ir nereikės pra- t
Tel. ŠOU 4148
mus. Musų kai dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio. ♦
džia. panečia ii ?alų gy\en- ^jns apje vi,įma: (9) dainos ku. Automobiliaus šoferis
na prieinamiau
Nelaukit rudens, tada indėjimas |
tojus, kurie per b sąvaites ; muzika; (3) anjos.
pasuko
lnažiną j
6 Moderniški Ruimai
sią. Visoks. dar- bus brangesnis. Klauskite dabar. I
bas garantuotas, i .Itisų lietuvis Plumberis ir Gas J
turi pasidaryti 12-kos meneu - ...
•«
Augusto 4. nedėlioj. pro- jr užvažiavo ant gonkų. suŽS
Padarom reikafitteris,
siu nragvvenima.
.. pryšaky, gumvvood
..... ...... .lingus planus pataisymams. KtauskilčUlZydHITlėkS SCdCJUsiiim te- piazai užpakaly ir
CHARLES J. KAY
grama per tą pačią stoti nuo
panelio valgomas kambarys, automo- i 4e musų kainos ir pamatysite skirtunai
MacDonough
koją.
(KUČINSKAS)
mą.
Matyt
geriausia
vakarais.
biliui vieta. Pamatykit
(2)
Franas Ragauskas sugrįžo 9:30 lyte: (1) Silvestro;
_
.
~
,
Mrs. P. Strimaitienė
J.
J.
KIRSIS
322
Dorchester
Street
Shato orkestrą iš Hudsono:
iš ligoninės.
Lexmgtone nakties laiku1 6« VVhitten st.. Dorchester. Mass.
32 Hawthorne Are.-,
SOUTH BOSTON
(2) dainininkės Ona Mur nežinia kas išdaužė i vietiARLINGTON. MASS.
Tel. ŠOU 0346
Dabar jis ilsisi savo na
L
aa- i
n§ high school ir išvogė iš
®>ar*’^uo<®a ^amas
j
kti vien ė ir Katrėo PerednieTėl. ARL 5537-J
muose no num. 560 E. 5th
nė iš Hud seno. St. Minkus. sandėlio maistą, kuris buvo duodlntisPGnkamat iOgas^VyruT mi- j
Street. So. Bostone. Jis pra
laikomas
mokiniu*- užkan-. rint,
r!,s« tklauskite:
,u,riu ,»’arduAgnieška
?tž.ini,»
'•
šo pareikšti per laikrašti vi
i
Pocius (1)1
PAGARSĖjęs JINGLE.
GZiamS.
| 31 Lothrop st.,
Brighton, Mass. i
siems draugams iš tolimes
J ANGLE SCO
■^■S'S'K'KTt'SK'r'')
X!
nių ir apielinkės kolonijų
Lenkt yniuos AYonderland
Š 1■
ačiū. kurie ji aplankė ligo
r
Parke.
ninėje ir prisiuntė linkėjimų
Iš Floridos atvežtas šuo eam1
laiškais.
pionas. kuris pirmą kartą lenkii
Piknikas — Sportas — Šokiai — Dainos — Firead
tyniuos \Vonderland lenktynėse

Revere miesteliu policija
pereitą nedėldieni suėmė’ 4
jaunus banditus, kurie vog
davo automobilius ir auto
mobilių ’iilėtas su numeriais,
šita gauja pavogusi labai
daug automobilių Bostono

apylinkėj.

Allstone, tarp troko ir Hu
so buvo mirtinai sutrintas
16 metų amžiaus jaunuolis,
kuris važiavo dviračiu.

trumpoj
ateity. Jingle
-Jangle
.....
.
laimėjo ėampionatą St. Peterburge.
jis kiekvienose lenktynė
’
se Rural Rūbe pralenkė. Taipgi
jis laimėjo lenktynes su Suwanee ir Cherokee Stroller. kurie
buvo gerai žinomi kaip geriausi
bėgikai. Tos interesingos lenk
tynės bus pabaigoje rugpiučio
menesio ir tose lenktynėse jis
bėgs už national ėampionatą.

A. J. NAMAKSY
Real Ęstate & Insurance

Belmonte nežinia keno
šuva sukandžiojo policma
nui Mar-hui ranką, Policmanas ii nušovė.
Eidama skersai gatvės i
Symphonv koncertą buvo
automobiliaus užmušta 94
metų
amžiaus
moteris
Peri v.

411 \V. BROAD5VAY.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0918
RES. 251 CHESTNUT AVE,

Jamaica. Plain, Mass.

Res. Tel. Arnold 1028

7-
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Rengia savo metinį puikų išvažiavimą

Rugpiučio 18 August, 1910, Nedėlioję
KEISTUČIO PARKE
E. DEDHAM, MASS.

Šokiams gros garsi Beno orchestra.

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

PETRAS AKUNEVIČIA ir SŪNŪS
Laidotuvių Direkto rius—Balsamuolojas
u- ; ii pritir.amiavsiai patarnauja Nuliudi mo V .bandoje.
Lama prieinama nuo $123 ir aukščiau. K'plyOa
•••Sms <ivka'.
Pan-ikalavu> ruvažiuojani ir į kitus miestu-. Patarnavimas fįicną
ir naktį. 2" metų sukaktuvių propa darome visame didelių paleng
vinimų. Adresai:

>

JIį*

SOUTH BOSTON, \t.\ss.

Tk: n
-• St,.•«<» .
i
BRO< K l«»>—1..-18 i. ., ale Street, lel.

m,,.

PER VISĄ SĄVAITĘ, NUO LIEPOS 27
VISKAS NUŽEMINTA KAINA.
AH-l*urposc Paini — gal . .90
gal. $1.10
House Paint
Pure Lin^eed Oil Paint 2.40
Gloss One Cote Gnamel 1.75
gal. 1.40
Floor Paint
.75
gal.
Fiat Whitc
1.40
gal.
Oh. Fiat White
H i Gloss Olo Gnamel gi. 2.50
.90
Shcllac 5 Ib. Cut
gal.
Pure Shcllac 5 Ib. Cut gl. 1.40

VARMSH
Kapid Ory
1 Hour Varnish
Outsidc VSrnish
Floer Varnish
Spar Varnish

gal.
gal.
gal.
gal.
gal.

.79
1.10
1.39
1.49
1.79

.85
Purse Linsced Oil gal.
(Jūsų kenas)
Spirit (>um Turpentint gi. 38
(Jūsų kenas)

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

Tel. KIR 7119

Paulina LuzeckasUD.
LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL
SUTARTĮ.
400 BROADM AY

Cambridge, Mas*.

TEL. SOI' 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
N-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
334 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas V yriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4, noo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVE~
BOSTON, MASS.
Tel. Comaionwealtk 4S7O.

Tsl. Uaivorsity S4M

Dr. Susan
Glodienes-Curry
LIETUVI DRNtlST*
VALANDOS: »-« Ir T-».

VOSE’S PAVILION,
MAYNARD, MASS.
«
Rengiamas naudai subatiniu ir nedėliniu radio programų a
a
a
Prizai (1) 1940 Studebaker 2 dcor Champion Sedan;
a
a
(2) I. J. Fox kailinis koutas $200 vertės;
a
a
(3) Breakfast setas — Kane’s kompanijos;
a
a
a
(4) $50 \Vrist-watch (raan’s or \voman’s4 iš Kay
X
Jevvelry;
a
a
(5) Traukiniu kelionė j N. Y. World’s Fair ir atgal, ir a
K
a
trijų naktų viešbučio nakvynės išlaidos.
a
$55 vertės “Arrovv” ir “DeLuxe” VVaterless Cooker.
»
8 26 pieces. (Kitehen Craft Ko.)
a
a
a
Programa sporto, dainų, visokių Įdomybių, baigiant su ■a
K
Firevvorks. BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono. Cambridge, Lo a ;
;
meli, Brightono, Lynno, Laurence. Gardnerio. Atholio. a
a
Brocktono, Norvvoodo, \Vorcesterio ir Nashua. N. II.
S
Pasiklausykite per radio stotį VYORL. subatoj 8:30 iki a>
a
9:00, ir nedėlioj 9:30 iki 10:30 ryte. Bus pranešta per 5
radio iš kur busai išeis, kada ir kur busu tikietus galė
a
site įsigyti.
a>
jb’ s-aa- sa a s sa a sf aaaa-aaasaaaaaaaaats a a sxa a aaa: t s a a a a a a a •»:

MALIAVOS

C. J. MIKOLAITIS

a
a
a

Naujos Vietos Atidarymo Bargenai

St. Darius 317 American Legion Post

258 W. BROADV

*
j
į
«
I
♦
♦

AUGUSTO 18-tą, 1940

a
a
a
a
Ki
a

678 Massachusetts Ava.,
(PRIE CENTRAL SKVfiRO)
CAMBRIDGE. MASS.

60 SCOLLAY SQUARE, Room »
BOSTON. Telef. Lafayette 2171
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ UGŲ.
Vat nuo 9 ryt. iki 7 vak. kandies.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Frigidaire Elektrikinių
ŠALDYTUVO

♦
«

*:

hrigidalre Electrin iai šaldytuvai dabar parsiduoda že
miausia kaina! Kokybė niekad nebuvo geresnė. I’amislykit kų tas reiškia—pinigai sutaupyti iš pat pradžios...
ir pinigai taupomi mets nuo meto su šiuo ekonomišku
šaldytuvu. Apžiurę kit šių nepaprastų proga šiandien.
Taip kaip pinigai jus kišenyje!

i
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«
«
»
«
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TIK FRIGIDAIRE pasin
io DIDŽIAUSIĄ verte
• Pakartėje*

»
»

[Tel. 28624

MAŽIAUS
KAIP
*1.
0
0
Į
SAVAITE
(Mokama Meneaials)

*

j

TAIPGI IR DAUG KITŲ BARGENŲ. Užeikite;
anksti ir pasinaudokite šiuo išpardavimu kol yra. J

SOUth
Boston
1058

MODELIS SVS

6 40

$114.75

ARBA PAS ELEKTRIKINIUS PAR1»AV£JU.S

•MYGU MlMI eSISMRT
i

114 Summer Street,

D $$vav0WW
a Vate

Edison Shops

SO. BOSTON HARDWARE, Ine.

Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
’Seredom 9 Iki 12
ir susitarus.
AKIU DAKTARAS
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka! mu laiku sugrųžmu šviesų, išagį žeminuoju ir priskiriu akinius.

BAY VI£W
MOTOR SERVICE

NEREIKIA IMOKfiT
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

l

OPTOMETRISTAS

LAYVRENCE, MASS.

eeter

•
S
♦
i
«
«
♦
*
«
«
»

Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis

|

METCR-MISKR
•PLANAS
5-METU APSAUGOS
• Soper-F,
Uni-matle Salimošu Kontrole
• ŽIBURYS
AUTOMATIŠKAS
VIDUJE
•PREErSRl
OVIGUBO-DVDtl
O
S
SU
DIDELIU
SALDYMUI
KOMPARTMENTU
•GENERAL
REMIA MOTORS

į
♦
«
»
J
J
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447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

1940 Modeliai $30 iki $60 pigesni už 1939

I
«
«

322 W BROADVVAY, tarps D ir E Streets,
SO. BOSTONE.

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

ŽEMIAUSIOS KAINOS VISADOS

i
•;
J
Ji
•

Hot & Cold Water Calcimine «:
«;
(MVRALO) 25 sv. bėgė 1.10 {

ROOFING
Super Ouality Tale Rali
Rnofing Paper
45 sv. — 99c. už rolį
55 sv. — $1.15 už rolį
SLATE St'RFACE
75 sv. — $1.70 už rolį
90 sv. — $1.80 už rolį
ASPHALT FELT
12 sv.— I sq. ( 132) 1.35 rolis
15 sv.-—i sq. ( 432) 1.60 rolis
ROOF COATING
1 gal. kenas
—
.10
5 galionu
—
$1.35
PLASTIC ( EMENT
10 sv. kenas
.10
50 sv. kenas
$1.35
WALL PAPER, per rolį
5c, 6c, 7c. 8c, 9c and up.
Wallpaper Pašte, per Ib. 7c.

DR. G. L. KILLORY

v

t

PŪKUS METINIS PIKNIKAS

OAKLAND GROVE.

į
«

NEDĖLIOJ,

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

Žemyn!

« i

Fianklin Parko zoologi
jas skyriuje vieną nakti bu
vo išlaužti geležiniai narvai
ir išvogti 2 šunluokiai (racc» >ons i.
Cambridge’uje vagys iš: progdė “Lincoln Market.)”
seifą ii pavogė Šl.ooo.

|
•»
♦
*

works ir visokių prašmatnybių

(RĘPSY8)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Vsisadės: 2-4 ir S-S
NadėliomU ir Sventadleaisls
nuo 10 iki 12 ryta.
27S HARVARD STREET
kamp. lnmaa st. arta Central akv.
CAMBRIDGE. MAS8.

Kainos
Eina
Z

LIETUVIŲ RADIO DIENA

gaują.

Dr. John Repshis

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

n *1
Geležies Keikmeno

Suėmė automobilių vagių

Tai. TRObridge

STUDEBAKER AUTOMOBILIU
IR TROKV AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigias.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulie Brekais.
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IŠDIRBYSČ1Ų.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — eavininksi.
Taisymo ir demonstravimų vieta:

1 HAMUN STREET
Rsmp. Eaet Bichth 8L,

i

