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Del Drafto Diliaus Senate 
Verda Atkakli Kova

POLITIKIERIAI BIJOSI 
NETEKTI VIETŲ.

Karo sekretorius įspėja
Kongresą, kad Amerikai 
gręsia didelis pavojus.
Pereitam “Keleivio” nu

mery rašėm, kad Senatas 
jau baigia svarstyti naujokų 
ėmimo Įstatymą. Bet neti
kėtai jis užkliuvo. Senate 
yra politikierių, kurie šj ru
deni norės būt vėl išrinkti į 
Senata. Šitie polikieriai

FRANCUZŲ GENERO
LAS PASMERKTAS 

MIRTI.
Kiti “išdavikai” dar laukia 

teismo.
Pataikaudamas Vokieti- 

ku pasakyt, nes, kaip aukš- JaP francuzų kariuomenės

Lindberghas Atvirai 
Pasisakė už Hitlerį.

Galų gale Lindberghas 
nusiėmė kaukę ir parodė 
kas jis yra. Pereitą nedėl
dienį Chicagoje “piliečių 
komitetas Amerikai nuo ka-v, - • neįeita «avaite na- Komitetas Amerikai nuo Račiau minėta, Senato politi- iekma? pereną sąvaitę pa suiaikvt” buvo surengęs 

kipriai kurie hiinsi ši rude- anerke mirti generolą Char- ro SUIdl*yr ouvo sui engęs kienai. kurie bijosi sj rude- le§ de Gaulle^ gu_ jam praka bas ir jis kalbėjo
grįžtų kada Francuzijon. ^aiP’ kalP kat P1 akaJ?.^1 ^am 
Jis buvo teisiamas už akių, ^tų pąrasęs pats Hitlens.
nes dabar jis randasi Angli- 1S.U. Pirn?a Par^1?]į?’ 
joj. Jį kaltino pabėgus karo kaf Amerika neturėtų kištis 
metu į svetimą valstybę ir
veikiant pneš savo tėvynę.

Kai Francuzija nutarė

nį prarasti savo vietas, labai 
jam priešingi. Todėl Senate 
dabar verda atkakli kova.

Spauda karštai agituoja 
už konskripciją. Bostono 
“Traveler” klausia: “Al
mės busime antra Francuzi- 

?

į Europos karą. Taip kalba 
ir Hitleris. Toliau Lindber
ghas ėmė atvirai agituoti,

musų
politikieriai pražudys mus? 
Mums gresia didesnis pavo- 

daugiausia ir priešinasi jus negu Francuzijai gręsė.
drafto biliui. Jie žino, kad 
karo niekas nenori ir niekas 
nenori priverstinos karo tar

Lietuva Jau Prijung
ta Prie Rusijos.
Susirinkęs Maskvoje vy

riausis Sovietas pereitą są
vaitę nutarė prijungti Lietu
vą prie Rusijos, šita tragi
komedija buvo suvaidinta 
su tam tikrom ceremonijom. 
Pagal Maskvos įsakymą. 
Lietuvos bolševikų “liau
dies seimas” nusiuntė į Mas
kvą savo atstovus prašyti, 
kad sovietų sovietas butų 
toks geras ir malonėtų pri
imti Lietuvą po Stalino vė
liava. Gavęs tokį prašymą, 
kad ir iš pačios Maskvos 
padiktuotą, vyriausis sovie
tų sovietas nutarė Lietuvą 
priimti. Taip buvo palaido
ta nepriklausoma Lietuvos 
respublika. Europos žemė
lapiuose Lietuvos nuo dabar 
jau nebus. Toj vietoj, kur 
buvo Lietuvos Respublika, 
nuo dabar bus tik keturios 
raidės: SSSR. Rusai išsive
žė ir auksą iš Lietuvos ban
ko. Net auksinių daiktų 
krautuves paėmė ir iškraus
tė visus auksinius laikrodė
lius. žiedus, špilkas ir kito
kius mažmožius. Tas pats 
padalyta Latvijoj ir Estijoj.

Kaip bus su valiuta, kol 
kas da nėra žinių. Bet išro
do, kad litai bus panaikinti, 
o jų vietą užims beverčiai 
bolševikų rubliai.

Maskva Laižosi Fašistams 
Bet Urzgia Demokratijoms
MOLOTOVAS NORI LIE

TUVOS AUKSO IŠ
AMERIKOS.

padėtas prekybos reika
lams, todėl Molotovas pro
testuoja ir prieš Angliją.

Amerika esanti “imperia- 
listiška šalis,” nes stengiasi 
pasiglemžti Pietų Amerikos 
respublikas. Tokia pat yra 
ir Anglija. Tik Sovietų Są
junga yra pavyzdinga šalis: 
tik ji svetimų žemių negro
bia; ji “gražiuoju” jas pa
siima.

Anglija norinti prisilai
žyti prie Sovietų Sąjungos 
ir dėl to atsiuntusi Mask
von savo ambasadorium 
Staffordą Cripps’ą, kairiojo 
sparno politikierį. Bet gerų 
santikių tarp Rusijos ir An
glijos negali būt dėl ne
draugingų Anglijos veiki
mų praeity, sako Molotovas.

Visai kas kita fašistiško' 
valstybės, kaip Vokietija. 
Italija ir Japonija. Sovietų 
Sąjungos santikiai su Vo
kietija yra draugiški ir jokio 
karo tarp jų nebus, tikrina 
Molotovas. “Mus riša ben
dri pagrindiniai interesai,” 
aiškina jisai. Esą vilčių, kad 
santikiai su Japonija ir Ita
lija taipgi bus sušvelninti.

“New York Times” ko
respondentas Augur sako, 
jog Molotovas šitaip laižosi 
fašistams dėl to, kad jis jų 
bijo. Anglijos ir Amerikos 
jis nebijo, nes žino, kad de
mokratinės šalys Rusijos 
neužpuls, todėl jis nemato 
reikalo joms ir pataikauti. 
Jis dagi įžeidžia jas, kad pa
rodžius saviškiems komunis
tams, koks jis “didvyri-.” 
Bet jis bijosi Vokietijoj 
ypač jeigu ši susidėtų su Ja
ponija. Jis žino. kad raudo
noji armija nrieš vokiečių 
karo mašiną neatsilaikytų. 
Jis žino, kad vokiečiai tuo
jaus gali užimti visą Paba1- 
tį ir Maskvą. Dėl to jis ir lai
žosi Vokietijai.

Anglija ir Amerika pasiel
gusios “neteisėtai” su Pa
balčio valstybių turtais.
Vyriausiojo Sovieto susi

rinkime pereitą sąvaitę Mo
lotovas pasakė prakalbą 
apie Sovietų Sąjungos san
tikius su kitomis valstybė
mis. Visų pirma jisai pasi
gyrė, kad Sovietams pavy
ko laimingai praplėsti savo 
imperijos sienas ir prisi
jungti 23.000,000 gyvento
jų. Trys Pabalčio valstybės 
visiškai pagrobtos, o Rumu
nija pusėtinai apiplėšta, ir 
visa tai padaryta be karo, 
tik karo grasinimais. Apie 
Suomiją jis nesigyrė, nes 
tenai nelabai pavyko. Nors 
mažutė tautelė, bet davė 
raudonajai armijai skau
džių smūgių.

Visa Molotovo kalba bu
vo persisunkusi neapykanta 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Didžiajai Britanijai. Apie 
santikius su Amerika jis 
daug ir nekalbėjo, nes “ne
galima apie juos pasakyti 
nieko gera.” Amerikoj esą 
žmonių (kaip prezidentas 
Rooseveitas). kuriems ne
patinka Sovietų Sąjungos 
pasisekimai Pabalčio vals
tybėse. kalbėjo Molotovas. 
Bet, sako, mes to nepaisom; 
mes galim apsieiti ir be tų 
ponų malonės.

Bet toliau Molotovas pa
rodė, kad jis net ir labai pai
so apie Ameriką. Pavyz
džiui, jis smarkiai protesta
vo, kam Amerika “įšaldė” 
Lietuvos ir kitų Pabalčio 
valstybių auksą. Tas auksas 
dabar priklausąs Maskvos 
bolševikams ir Amerika jį 
pasisavinusi “neteisėtai.” 
Bet jeigu bolševikai jį pa
grobs. tai tada bus “teisė
tas” pasisavinimas. Taip pat 
pasielgė ir Anglija su Lietu
vos auksu, kuris tenai buvo

lRncierSiCUZ^r mS^Senato ginkirrPasWuoti kad Amerika ruoštųsi ko-
litikienab Ai mu.ų Senato £fiešui>|en Ga^lle pa$i. operuoti su nacių valdoma-

priešino tam ir pasitraukęs ^a.^VroP?? Hitleno neia k_o 
Anglijon sudarė francuzų ^Jotis, jis sako. Ir jis iš
karo komitetą, kuris dabai reiske tokią nuomonę, kad 
padeda anglams kovoti
prieš fašistišką Vokietiją.

Pataikaudama Hitleriui
naujoji Francuzijos vyriau-

Prieš mus peilį galanda ke
turių banditų sąjunga: Vo
kietija. Italija, Rusija ir Ja-

nybos. Jeigu toks įstatymas ponija. Žiaurią spėką mes 
bus priimtas, tai politikie- i galim atmušti tik spėka. To-

dėl šio karo kalta esanti 
Anglija. Esą, kiniečiai turi 
tokią patarlę : “Kuomet tur
tingas pasidaro perdaug

vuspini.iM«. «u xv- • buVUSlUS tUrtin£aS’ 0 WednaS pei
liams bus pavojaus pralai-: dėl duokit mums konskrip- 11 , . 7- daug biednas tai tada turimėti rinkimas. ęi«, ir duokit j, kuo grei- K? i^kte Tr“

Iš kitos gi pusės.yra daro-: —buo
mas didelis spaudimas, kad! _ -------------—7_ * baladier ii
konskripciją butų įvesto, įafp/jag Prezidentas ReynaudmJeS;vęr‘,koUlonijų
kuo gieiciausia, nes men-, ĮJ NuŽudutūS <ministeris Mandel ir buvęskai gręsiąs labai rimtas pa- ,tęsiąs labai rimtas pa , „

vojus. Karo departamento1 Stockholmo laikraštis į Cot 
sekretorius Stimson pareis- į “Aftonbladet” gavo iš Ry
ke, kad Anglija gali būt pa- g0S žinių, kad buvęs Latvi-i 
klupdyta per 30 dienų ir j jos prezidentas Karls Ulma-: 
kad visas jos karo laivynas nįs jau nriręs nuo žaizdų. Jis • 
gali patekti į Vokietijos buvo bolševikų sužeistas,' 
rankas. Fašistų kontrolėj; loiomet nenorėjo užleistiHlrt7i2iW ! ;•___——

ministeris Pierre

Užmušta 60,000 
Francuzų.

jis sako: “Besivažinėdamas 
po Europos valstybes ir ma
tydamas Britų Imperijos 
turtus, o Centralinės Euro
pos valstybių skurdą, aš jau 
tuomet mačįau, kad Angli
ja yra perdaug turtinga, o 
vidurinė Europa perdaug 
biedna.” Šitais žodžiais 
Lindberghas pateisina Vo
kietijos nacizmą, kuris nori

______ _____ , Amerikoje gautas anglų perdaUg turtingą Angliją
tuomet būtą .trys didžiausi jiems savo raštinės. Tai įvv- The Wai IHusfc- apiplėšti. Lygiai tokiais ar-
laivynai: Anglijos. Francu-;ko liepos 22 dieną. * rated’ sako, kad francuzų gumentais ir Hitleris teisina
zijos ir Italijos, neskaitant Buvęs Latviios užsienio a*Tnija pei šį kaią netekusi gavo karą.jau pačios Vokietijos laivy-' leį^Iųę „Misteris Munteto «>•«<»kareivių užmuštais, 1-------------
no. Jei šitie pasaulio razbai-■ papuolė be jokios žinios. sužeistais ir 1,000.-
ninkai susitartų da su Japo-i Spėjama, kad jis taipgi gali 222 • nnA
mįa. tai Ameriką jie galėtų būt iau nužudyta*5 į Didijį Kaią buvo l,3o7,000užpulti iš dviejų pusių ir at- J nuzuaytas. francuzų užmušta, 4.266.- ~

4 ŠALYS DRASKYSIAN- sužeista ir 537,000 pa- j.og vjenos laivu bendrovės
ČIOS BRITŲ IMPERIJĄ. , imta nelaisvėn. Taigi, paly- viršįninkas Robert C. Lee 
Anglijoj nujaučiama, kad SToT nuostoHai31 ši kafta ^ko\ka?-?a^lkoSAVok?Ktl;

silaikyti jai butų labai sun
ku, kuomet ji nėra pasiren
gus.

PIETŲ AMERIKA 80
NUOŠIMČIŲ PRIEŠ 

NACIUS.
Sugryžęs iš Pietų Ameri-

papr
pagandininko kalba.

Pavojus ištikro turi būt 
rinitas, kitaip vyriausybė 
negąsdintų savo šalies gy
ventojų.

Kad tas pavojus neišsva
jotas, tai pripažįsta ir gene
rolas Pershing. buvęs Jung
tinių Valstijų armijos v

Jungti
nių Valstijų prekes. Bet 80 
nuošimčių žmonių Pietų 
Amerikoj esą nusistatę prieš 

Hitle-

Italija, Ispanija ir Japonija.
Italijos ir Ispanijos fašistai RUMUNIJA NUSILEIDO 
atakuosią Gibraltarą, o ja-Į BULGARIJAI, 
ponai griebsią Hongkongą „... . . . . . _
tolimuose rytuose. Todėl Hitlenui spmant. Rumu- nacišką Vokietiją ir 
anglai primena Amerikai, ni]a , neįleido Bulgarijai, no agentams nepavyksią 
kad ir ji gali tikėtis tokio : s«tlkdan?aatiduoti jai Dob- tenai įsigalėti Brazilija 

ruzą. Ši kraštą Rumunija esanti 100 nuošimčiu uz

KANADOJ SUIMTAS 
MONTREALO MAJORAS

Raitoji Kanados policija 
šį panedėlį suėmė Montrea
lo miesto majorą Camillie- 
ną Houde’ą ir išgabeno į 
koncentracijos stovyklą 
kaip “penktosios kolonos” 
agentą. Mat, Kanadoj yra 
paskelbta vyrų registracija, 
kuri įvyks 19—21 šio mėne
sio dienomis, o Houde vie
šai agitavo, kad žmonės tos 
registracijos nepaisytų ir 
neitų registruotis.

pat užpuolimo iš visų pusiu. nuinuiuja esami imi nuosr
. Jeigu Anglija ruošiamo jai bu™ a‘emus, ls B" ^n'os Jungtines Valstijas

. Z": smūgio neatlaikytų. Ameri-Jie? T1*" nni.rirv. .»,r
iausis vadas Didžiojo Karo' ka pavoju supranta ir dėl ^als> Hitleris dabar pasini- RUSAI PRALEIDO AME- 

metu. Pereitą nedėldienį ji-į to "paskutinėmis dienomis I,in?: kad Dobruža butų su- RIKOJ $65,000,000. 
sai pasakė per radiją pra*.susirūpino ginkluotis ne juo-'F1 ^įta Bulgarijai už tai. Komercijos departamen- 
kalbą, patardamas Jungti-i kais. , kad Bulgai įja yra palinkuM fas Washingtone praneša,
nėms Valstijoms nusiųsti! ---------------- ,prie Romos-Beįiyno asies. kad per 11 pastarųjų mėne-
Anglijai 50 karo laivų į pa- SERBAI NUTRAUKĖ DE- tik keliatas dienų at- si|1 rus.d nunirko prekiu A-
galbą. “Jeigu mes to nepa-'RYBAS SU NACIAIS, TA- gaI Sovietų Sąjunga atlupo merikoje už .$65.000,000. 
darysime, tai mes neatliksi- į riaSI SU RUSAIS. Pu? Rumunijos Besarabiją Dabaf p,.ekybos įtartis pa- 

įr Bukoviną, o dabai Rumu- gj^aigė, tai Sovietų pasiun-

ANGLAI NUMETĖ 37,000 
BOMBŲ.

Anglijos vyriausybės iš
leistas pranešimas šią sąvai
tę sako, kad nuo birželio 18 
dienos iki šiol anglų orlai
viai numetė Vokietijoj ir 
vokiečių užimtose šalyse 
37.000 bombų ir nušovė 
307 vokiečių orlaivius, ši
tuose žygiuose anglai nete
ko 172 savo lėktuvų.

me savo pareigos Ameri-; Londono 
kai, sako
Didžiajai . ..
kintuvų, mes gal galėsime vyriausybė (serbai) nutrau- ^Ūa reiškia pietensijų. 
sulaikyti karą anapus At- kė prekybos derybas su Vo- , ATVIIA pDiii,NrTA 
lanto ir tenai Jaisves prie- kietija. nes naciai nenori LATpį,£ RUSIJOS™

- —- --o— w  --------w j vr Daily EXpl’GSS •• l* J 4. l 4.* • v<ii uvviuvu įzuciuii
io jisai, “Nusiųsdami korespondentas praneša iš n.Ua S?“ <la patekti ir Iran- tinys YVashingtone vėl ją
ai Britanijai 50 nai- Maskvos, kad Jugoslavijos silvanijos, prie kui ios \ en- atnaujino. Jis užtikrino, kad
-------------- .- „v-.., -------- n,,, rn.sk,a ractonsnn. sekanžjus metus

tai turės nupirkti čia visokių
, ....... -------------------- . mašinų mažiausia už $40,-

sus nugalėti. As sakau jums brangiai mokėti už Jugosla- rKlfc KUSlJUo. 000,000. Mat, rusai vis da 
rimtai, kad rytoj galės būt i vijos geležį ir kitus metalus. Šį panedėlį vyriausis Ru- negali geru mašinų patys 

pervėlu ant visados. Dabar jugoslavai pradėję sijos sovietas nutarė vien- pasidalyti.jau
šiandien gali būt paskutinė derybas su Sovietais. Jugo- balsiai prisijungti Latviją 
musų proga apsaugot Ame- slavija norinti susitarti su Estonijos eilė paskirta utar- 
- i ką nuo karo.” Rusija netik prekybos klau- ninkui. Taigi, kai skaityto-

Akyvaizdoje šitokių įspė- simais, bet ir karo sutartį jai skaitys šią žinią, tai vi- 
. .. »_. . .. gog Pabalčio valstybėsjimų. Senato komisija mili- padaryti.

tariniems reikalams nutarė * ----------------
12 balsu prieš 3 duoti draf-J TURKAI UŽLEISIĄ RU* 
lo biliui eigą. Komisija šį SAMS DARDANELIUS.
bilių truputį pakeitė ir da
bar jis reikalauja suregist
ruoti visus vyi-us nuo 21 iki 
31 metų amžiaus, kas duos 
karo tarnybai apie 12,000,- 
000 vyrų. išleidžiant tik ve
dusius ir tuos, kurie dirba 
karo pramonėj kaip mecha
nikai arba specialistai.

Bet ar šis bilius praeis, 
rašant šiuos žodžius da sun*

Iš Budapešto pranešama, 
kad Maskva tik laukianti,

MASKVA JAU KABINA
SI PRIE SUOMIJOS.

Maskvos žinių agentūra 
Tass praneša, kad suomių 

bus jau panaikintos. Nepri- nolicija Helsinkije “sumu- 
klausoma Lietuva buvo nu- šė darbininkus,” kurie norė- 
šluota nuo žemėlapio perei- jo suruošti mitingą ir paro
tą sąvaitę. dyti savo pritarimą Sovietų

Sąjungai. Tass priduria,

43 ŽMONĖS ŽUVO TRAU
KINIO KATASTROFOJ.
Ohio valstijoj, netoli nuo 

Akrono miesto, pereitą są
vaitę susikūlė “galvomis” 
gazolinu operuojamas ke
leivinis gelžkelio vagonas 
su prekių traukiniu, kuris 
susidėjo iš 73 vagonų ir bu
vo varomas dviem garve
žiais. Užsidegęs gazolinas 
apdengė visą vagoną su 
žmonėmis ir nei vienas jų iš
eiti negalėjo. Sudegė 43 as
menys.

AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKAI NEĮSILEIS VAL

STYBĖS PRIEŠŲ.
Suvienytų Amerikos Au

tomobilių Darbininkų Uni
ja (CIO) St. Louise suva
žiavime priėmė prie savo 
konstitucijos amendmentą, 
kuriuo draudžiama komuni
stams, naciams ir kitokiems 
valstybės priešams buti uni
jos centro ar jo lokalų virši
ninkais. Unijos suvažiavi
mas pasižadėjo remti šios 
šalies vyriausybę ir jos kovą 
su valstvbės išdavikais.

kad Hitleris pradėtų Angli- ANGLIJA NETEKO 4,000 kad Molotovas jau nusiun- 
jos puolimą. Ji tuomet pa- LAKŪNŲ. tęs Suomijai grąsinimą, kad
reikalausianti, kad Turkijai Anglijos oro ministerija ji liautųsi “persekiojus So- 
pavestų Sovietų kontrolei ’ pranešė šią sąvaitę. kad per vietų draugus.” Na, o ką 
savo Dardanelius. Nors tur- 11 mėnesių jos oro laivy- darytų pats Molotovas, jei- 
kai turį sumobilizavę netoli : nas neteko 4,000 lakūnų, gu Maskvoje darbininkai
1,000,000 kareivių, jie rusų 
reikalavimą išpildysią be
karo, sako šitas pranešimas, kios žinios.

Vieni jų buvo užmušti, kiti pradėtų rengti demonstra- 
sužeisti, treti dingo be jo- cijas ir rodyti savo pritari

mą, padėkim, Anglijai?

CAMDENO GAISRE ŽU
VO 17 ŽMONIŲ.

Vėliausios žinios sako, 
kad Camdeno, N. J., gaisre, 
kuris pereitą sąvaitę sunai
kino didelę dažų dirbtuvę ir 
keliolika namų, žuvo iš viso 
17 žmonių. Gaisro padaryti 
nuostoliai dabar jau apskai
tomi j $2,000.000. Manoma, 
kad dažų dirbtuvę padegė 
svetimos valstybės agentai, 
nes joje buvo gaminami ir 
chemikalai karo tikslams.

CIO AUTOMOBILISTAI 
UŽ ROOSEVELTĄ.

Automobilių darbininkų 
CIO unija St. Louis'o suva
žiavime nutarė remti Roose
velto kandidatūrą trečiai 
prezidento tarnybai. Nors 
CIO vadas Lewis nelabai 
Rooseveltui pritaria, bet pa
tys unijistai kitaip žiuri.

NUMATO $20,000,000,000 
IŠLAIDŲ.

\Vashingtone manoma, 
kad dabartinio Kongreso 
daromi planai šalies apsau
gai gali pasiekti $20,000,- 
000,000 išlaidų.

Nelaimė Tarp She- 
nandoah rio Lietuvių
Jonas Bagdonas netyčia nu
šovė Vincą Arnastauską.
Shenandoah, Pa. — Šio

mis dienomis čia buvo toks 
atsitikimas: .Jonas Bagdo
nas, 18 metų amžiaus jau
nuolis, ir Vilimas Arnastau- 
skas, 19 metų amžiaus io 
draugas, susitarė pašaudvt 
į taikinį. Nuėjo prie anglių 
kasyklos, kurią operuoja se
nis Arnastauskas, ir pradė
jo šaudyt. Įvyko nelaimė ir 
kulipka pataikė Arnastaus- 
kučiui į vidurius. Jaunuolis 
mirė. Policijos klausinėja
mas Bagdonukas pradėjo 
painiotis. Sykį jis pasakė, 
kad ginklas užspringo Ar- 
nastauskučio rankose ir jam 
jį betaisant iššovė ir patai
kė į vidurius, o kitą sykį pa
pasakojo kitaip. Todėl poli
cija Bagdonuką suėmė už 
žmogžudystę. Bet abiejų 
vaikų tėvai ir kaimynai yra 
įsitikinę, kad tai buvo nelai
mė, nes jaunuoliai buvo la
bai geri draugai ir žmogžu
dystei nebuvo jokio pagrin
do. Tėvams prašant, teigė
jas išleido Bagdonuką iš ka
lėjimo dalyvauti Arnastaus- 
kučio laidotuvėse. Jis buvo 
vienas grabo nešėjų.

n.Ua
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NEVYKUSI “LAISVES” 

REDAKTORIAUS
KALBA.

1 rugpiučio “Laisvės” lai-

Tai yra labai pigi dema
gogija. Juk visi Amerikos 
lietuviai žino. kad Lietuvos 
darbo žmonių niekas nepra
keikė ir nekeikia. Ir visi ži-doįe vra išspausdinta jos . .. . .

redaktoriaus R. ilizaros no..kad socialistai. sandane- 
kaiba. kurią jis skaitęs kaž-1 clal.lr katalikai ne prieš lie-

ten Brooklyno susi
ję pasaka labai il

ga ir labai nenuosaki. Jis 
pradeda apie smurtu įvykin
tus Lietuvoje bolševikų sei
mo “rinkimus.” apie nepri
klausomos Lietuvos parda
vimą. ir. norėdamas tą klas
tą pateisinti.

kukiam 
rinkime.

tuvių tautą protestuoja, kam 
ji “pasirinko gražesni kelią 
j ateiti,” bet kaip tik prie
šingai — protestuoja prieš 
svetimos armijos okupaciją, 
kuri neleido lietuvių tautai 
jokio kelio pasirinkti!

Jeigu Paleckio vvriausv-
tuoj leidžiasi i be ^tikrųjų butų laisvas lie-

baudžiavos laikus ir tenai tuy^ taVtos. Pasir?nkl»ias’ 
jieško siu argumentų. Bet V” įlįstai visai nebūtų 
tais argumentais jis kaip tik Jai piningi. Bet faktas yra 
sumuša pats save, nes paro- toks- ka^ V1^)S lietuvių tau- 
do. kad Lietuva visados bu- fos partijos buvo ir pasilie- 
vo priešinga Rusijai, kad ka Lietuvoje uždarytos. Tai- 
1863 metais ji buvo net su
kilusi. norėdama nuo Rusi
jos pasiliuosuoti. Kalbėda
mas apie tą sukilimą, Miza
ra sako:

"Kai sukilimas buvo numal
šintas. caristinės Rusijos val
džia ėmėsi žiauriausiomis prie
monėmis sukilėlius

gi uždaryta tautos burna. 
Tauta negalėjo savo atstovų 
i seimą pastatyti. Jeigu ko
munistų mitinge buvo nomi
nuotas komunistams nepa
lankus žmogus, tai Maskvos 
komisaro Dekanozovo Įsa
kymu toks buvo iš kandida
tų sąrašo išbrauktas. Nors

. bausti, žmonės buvo verčiami bal- 
šimtai jų buvo pakarti. Tuks- suod visi, bet balsuoti galė- 
tanviai sukista i kalėjimus.; j0 vįen komunistu
Apie 10,000 buvo ištremta Į kandidatus, nes kitokių ne
tolimąjį Sibirą: ištremti buvo buvo!
ištiš, kaimai. į Todėl mes ir sakom, kad

"Caro valdžia prisiuntė \ ii-. buvo ne rinkimai, bet 
niun Muravjovą Koriką gene- rįnkįmu išjuokimas. Ir kada 
ral-gubernatorium. Teriojo jis Mtaip įdarytas seimas nu-

senolius. Ant Lietuvos

čia matosi vaizdas Vieny mieste, kur dabar gyvena Francuzijos vyriausybė. Iš kairės žing
sniuoja maršalas Henri Petai n. naujosios francuzų vyriausy bės galva. Toliau seka jo ka
bineto ministeriai. Dešinėj baltomis rodyklėmis yra pažymėti vice-premjeras Lavai (be 
kepurės) ir generolas Maxim Weygand (uniformuotas), ši nuotrauka buvo padaryta ei
nant jiems pagerbti kritusių Francuzijos kareivių.

bes archyvą ir turtą Sovietų atstatys ir Muravjovo pa- ‘ 
Rusijos ambasadoriui Wa- minklą, kuris po 1917 metų 
shingtone, p. Žadeikis pa- revoliucijos buvo sugriau- 
reiškė, kad šitą Įsakymą jis tas.

Liepos Dvidešimts Pirmoji 
Musų Liūdesio Diena

L. P. Ž.1 ■
Karas ir “Naujosios Eu-, twenty-one sovereign re- 

ropos” išsirutuliojimo revo- publics of the New World 
liucijos. kaip ir buvo galima rests.
laukti, neaplenkė ir Lietu- “The United States will 
vos. Svetima ranka parink- continue to stand by these 
tas Seimas Lietuvoje pirma- principles, hecause of the 
me savo posėdy liepos 21 d. convention of the American 
palaidojo Lietuvos nepri- people that unless the doct- 
klausomybę, paneigė tautos rine in which these princip- 
suverenumos teisę, kuri Įra- les are inherent once again 
šydinta Steigiamojo Seimo governs the relations be 
priimtoje ir vėlesnioje Lie- tween nations, the rule of 
tuvos Respublikos konstitu- reason, of justice and of 
cijoje pirmame posme. law—in other words the

-i t, „v i • , basis of modern civilizationj Nepriklausomybę kiek-1 j ,f_ 
vienos civilizuotos tautos . , „

j idealas. — tautos ją siekia serve • 
per kovą ir pasišventimą: 

į nepriklausomybė ir lietuvių 
tautai kainavo daug kraujo, j* 
energijos ir dar bo. Nepri- iriais ,rij g.Ry,,. 
klausomybę yra perbrangus Mik _ Ė$tonij 
daiykas. kad sveika ir gyva \ - - - - - -

VERTIMAS:
“Per pastarąsias 

tie vingiuoti

pres-

kelias
keliai

i, m jos ir Lietuvos — politinėtauta jos negintų Tat natų- ^ Į bž ir terito-
ralu, kad čionai laisvoje sa- ne1iečiamybč vieno M- 

llyje gyveną lietuviai šoko gaIingiau,f kaimynų 
Lietuvos laisves gin i jiems; buvo pianingai’„.iki/,.,’ 
galimats budais: plačiuoseituP ^tinoii ie
visuomenes sluogsmuose ki- *Įk#io
lo audra protestų prieš sve- ,
timos jėgos Įsikišimą i Lie- j ^leno®’ kada tų
tuvos reikalus; menkas par- respublikų žmones atgavo 
sidavėlių balsas nustelbtas, sav.° nepriklausomą ir de- 

i tik ne ju pragaištingo darbo i ^kratinę san varką, Ame-
pasekmės ‘ "k®’ Val,tuų «•

: suomene žiurėjo su giliu ir 
Lietuvos ministras Wash- simpatingu susidomėjimu į 

dėjėjas. O Paleckis su savo ingtone, atstovaująs Nepri- i jų stebėtiną pažangą nepri- 
‘ministeriais tik išklauso jų klausomos Lietuvos re ika- klausomo gyvenimo apysto- 
įsakymus ir nubėga tai šen tai lus, skaitė savo šventa pa-: vose.
ten, kur jie juos pasiunčia. reiga daryti kas buvo reika-Į “šios vyriausybės nusi- 

“Okupantai iš Lietuvos išsi- iinga ir galima nepriklauso-; statymas yra visam pasau-
šdins tuomet, kai pralaimės mybei gelbėti. Lietuvos nau- įįuj žinomas. Amerika

karą Maskvos protektorius jam režimui pakartotinai • Jungtinių Valstijų žmonės
Hitleris. Rudajai diktatūrai buvo priminta, kad nepri-1 yra priešingi plėšriems veik-

klausomybės išlaikymas yra i smams, vistiek ar tie veiks- 
griežčiausias visos lietuvių i maį butų jėgos panaudoji- 
tautos reikalavimas ir vie- ar jėgos grąsinimu atlik-

musų senolius. Ant sietuvos į Įar£ nepriklausomą Lietuvą 
uždėjo negirdėtai sunkią prie- panaikinti, tai mes sakom, 
spaudą. Kad surusinti lietu- ka(j buvo ne laisvas tau
rius. iis uždraudė lietuviams valios
vartoti lotyniškas raides lietu- ilykičiausia tautos valios • • - - ,
viu literatūroj. Užsmaugė falsifilcaciiaroentu rusams neatiduosiąs. sąmones, bustas pats Ske- 
kyklas. Lietuvių tautai ir vėl, Taici mes’ einam ne prieš Jis.eisi^. s»vo_ pareigas ir berdis, kuris prieš DidijĮ • 
užėjo tamsioji naktis. Vėl per Lietuvos darbo žmones toliau kaip teisėtas Lietuvos. Karą gyveno Amerikoje.
40 metų musų tauta buvo kaip Miraza šneka, bet prieš Paęuntmys. į Buvo tai vyrukas be jokios

tuos, kurie Lietuvos darbo . Tau, pat pasilieka savo apsvietos, tačiau mėgdavo 
žmones apgavo, vietose ir visi Lietuvos kon-

L’ž šitokią kalbą Mizaros 
' Laisvė” tikrai nebus Lietu-
voniieista, nes Lietuvoje ,“VTU~‘V“'“ )̂F Mizara ne. p. Bielskis Los Angeles, 
bolševikai dabar aiškina /“ 'e; .DV?'į .Ju ,įa' Latvijos pasiuntinys Bil-
tuos dalykus visai kitaip. P> “į „C't kafhaPua«a- mins il gi ateiiakg “žleist sa- nesakys, kad “praeityje ru- RŲ |R KATALIKŲ LAIK- šy brangiajai tėvynei vėl j ijirint kiek ii būta silpna. 
hleiie?uviaik^vSw SSi Lta ' Brooklvno susirinki- vo pareigas Sovietų amba- sai ir lietuviai labai drau- RASCIUS REDAGUOJA ! tenka pasinerti, tikėsime ne-j „Sie rincipai ,Jdaro 
rauSrai \>t i? Mūra? ™ ir atspausdinta “Laisvė- P^lun- .,Juk. f“53, KOMUNISTAL ilgam i tai praneštą ekspe-; ma, anPt kurio rtmia,i

jovif bSįs geriš Su .vra visai nevykusi, nes ““i ta^o^k'koSS (Sdina^riielkoKu Brooklyno “Amerika“ sa-^^e PLicp" dfena ?oji L***
'draugas: o-jeiA. jis padarė ji netik nepątetsma.tamstos “k Žu kovo- žinių, kad vteus I

Tuo tikslu Rusijon ir atvy- Lietuvos laikrascius dabai (autinė vėliava iškelta tik: . v- iiu nr;ncįDU
ko Rurikas; Sineuras ir Tru-'redaguoją komumstat. Sa- Sekančią dieną,!
voras. O tai buvo da tais lai- į ° • , , i liepos 22. Lietuvos Atstovas! - vr„ vai.
kais, kada Lietuvoje nebuvo' Dabar paaiškėja, kodėl ka- j padarė reikiamas išvadas iš i" UntiViTi neKn« ii 
nei krikščionių kunigų, nei i tal^ų dienraščiai. ‘palankiai’, susidariUsiOs padėties. Ir ta;s nrincinaisi narėm-

su Lenkija. *

nareiškimas bet poruosiąs ir Lietuvos pa- Kaip rodos, St. Skeber- _ _ . ___
1 . L ' siuntinybės turto nei doku- dis, kuris pasakoja šitas ne- nešdins tuomet, kai pralaimės mybei gelbėti. Lietuvos nau- įjui

musų
smaugiama žiauriai, 
niškai."

nezmo-

griuvus Vokietijoje, visi dik 
tatoriai eis velniop, nes jie tu 
pi ant tos pačios šakos.”

su visais ginčytis visai nesu- Mes gi mamnom. kad rau- nintelė sąlyga bet kokiam ti. Jie taipgi yra priešingi

vos ir Rusijos istoriją, tas LIETUVOS LIAUDININ-
no liūdnos zmios, kad ten; nįus reikalu» bet kurios ki- 
jėga nugalėjo teisę, kad mu-, svverenčs valstybės, ne

draugas: o‘jeigu jis padaręs jį netik nepateisina tamstos J 1y ulg( 
ką nors negerai, tai buvęs vienminčių Lietuvoje, kurie ‘ e 
tik “nesusipratimas.” virto “penktąją kolona ir

Matvt. Mizara ir pats jau- pardavė savo tėvų šąli sveti- 
čiasi, kad Muravjovu ir bau- nuems. bet pastato ir tamstą 
džiava visgi negalima da- tų išdavikų eilėj.
bartini Lietuvos perversmą
pateisinti. nes toliau jis šau
kiasi i pagalbą 1905 metų 
revoliuciją. Bet ši revoliuci
ja d a labiau ji Įklampina, 
nes ji parodo jau visai aiškų 
lietuvių tautos pasiryžimą 
siekti nepriklausomos Lie
tuvos.

Negalėdamas jokiu budu 
Lietuvos pardavimo patei
sinti. Mizara griebiasi savo 
kairioj labai negudrios de
magogijos. Esą—

"Lietuvos liaudis žinojo, 
kad ten. Rytuose, yra laisvų 
tautų laisva sąjunga! Ir ji, 
Lietuva, laisvai į tą sąjungą 
Įstojo’."

(ii apie Amerikos lietu
vius, kurie tam “laisvam 
Įstojimui" nepritaria. “Lais
vės” redaktorius nukalba 
šitokį humbugą:

"šis taikus, konstitucinis, 
noi-' nepaprastai didelės reikš 
m*'-, jjerversmas Lietuvoj įne- 
s» ir amerikiečiuose lietuviuo
se daug ginčų ir polemikų. So
ciali-t ai. tautiniirfiai-fibšistai. 
sandariečiai. katalikai (dau
giausiai jų vadai kunigai), at 
rodo. savo marškiniuose neiš
siteks. Kaip tai gali lietuvių 
tauta pasirinkti naują, gražes
nį kelią savo ateičiai! Kaip 
tai ji drįsta elgtis taip. kaip 
nepatinka Lietuvos bankinin
kams. fabrikantams ir kuni
gams L..

LIETUVOS PASIUNTI
NIAI ATSISAKO “LIK

VIDUOTIS.”

Panaikinę Lietuvos vals
tybę, Kauno komisai ūkai 
nutarė panaikinti ir Lietu
vos pasiuntinybes užsie
niuose, o buvusius pasiunti
nius atleisti iš pareigų. 
Jiems Įsakyta visus Lietuvos 
reikalus perduoti Sovietų 
Rusijos atstovybėms. Be to 
da. pasiuntiniui Škirpai Ber
lyne pranešta, kad iš jo ati
mama ir Lietuvos pilietybė. 
Škirpa davė Paleckio val
džiai šitokį atsakymą:

“Pasiuntimas Maskvon de- ■ 
legacijos išsižadėti Lietuvos 
nepriklausomybės parodo, kad 
dabartinė Ministrų Taryba so
lidarizuoja su sakytais seimo 
nutarimais. Protestuoju prieš 
tokią jos laikyseną kaip ne
abejotiną krašto išdavimą ir 
skaitau, kad tuo pačiu dabar
tinė Ministrų Taryba nustoja 
mandato veikti nepriklauso
mos Lietuvos vaistybės vardu. 
Todėl jos nutarimą atleisti 
mane iš nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstovo parei 
gų ir akiplėšišką atėmimą iš 
manęs Lietuvos pilietybės 
skaitau neteisėtais aktais ir 
todėl neturinčiais jokios juri
dinės galios.”

BOLŠEVIKAS TEISINA 
LIETUVIU KORIKĄ 

MURAVJOVĄ
“Lietuvos Žinių” 138- 

tame numery bolševikas St. unijos

r -i • i j Taigi Skeberdžio pasaka,Skeberdis pliauškia, kad u- kad . « į rusaį T. „
X draugi eU UrS viai labai draugingai gyve-1
\ių di augai. Jeigu kartai.. no>” vra abSUrdas.

Kaip “draugingai” rusai 
su lietuviais gyveno, tai pa
rodo lietuvių spaudos už
draudimas. Kražių skerdy
nės. Muravjovo šėlimas ir 
kitos represijos. Tai nebuvo 
tik atsitiktinas “nesusipra
timas,” kaip bolševikas Ske-

rašė apie paskutinius įvykius .r,.., svarbu ir malonu nažv- n.au-J? tais principais parem- yra svarDU irmaionupazy ti, tai sveikas protas, teisin-

Panašų protestą Paleckio 
vyriausybei nusiuntė ir p. 

"Ir dėl to anti-sovietinė A- žadeikis. Lietuvos pasiunti- 
merikos lietuvių spauda amži- pys Washingtone. 
nai prakeikė Liaudies Vyriau- ~
sybę. Seimą ir visus Lietuvos 
dar»x» žmones.” _ ____ _

Gavęs iš Kauno telegramą 
su įsakymu tuojaus perduo-

kildavę kokių “nesusiprati
mų.” tai būdavę kalti arba 
kunigai, arba lenkai. Net ir 
korikas Muravjovas karda
vęs lietuvius tik per “nesusi
pratimą.”

Štai kaip tas ignorantas
aiškina istoriją:

“Praeityje rusai ir lietuviai berdis plepa, bet gerai ap- 
labai draugingai gyveno. Di- galvotas ir sistematizuotas; 
džiosios Maskvos ir Lietuvos teroras lietuvių tautai išnai- kų 
kunigaikščiai visą laiką gimi- kinti. das
niavosi. Ypač iabai artimi ir 
širdingi santykiai tarp tų dvie
ju tautu buvo Algirdo, Kęstu-

Lietuvoje. Kai tik Dekanozo- mėtį faktą? kad jau 23 lie-i<r,.m^ • 
vas pasodino Paleckį valdžion, D0<J Amerikos vvriausvbė gvmas. ir t®ISj!u™at-rk.pa*p 
tuojau katahky -XX Amžiaus’^
ir liaudininkų 'Lietuvos žinių’.Pt0,.ius) oficialiai ir vienai! * 1
dienraščiams paskirti komu- • pasįsakė šiais žodžiais: uiamyt •
nistai redaktoriai. Na, ir šie i e
komunistai redaktoriai kalbė- “During these pešt few 
jo katalikų ir liaudininkų var- Į days the devious processes 
du, o mūsiškiai komunistai ne-! whereunder the politicel in- 
sigėdijo duoti ištraukas neva dependence and territorial 
iš katalikiškų ir liaudininkiškų integrity of the three small 
laikraščiu, joks melas jiems Baltic republies — Estonia, 
nėra begėdiškas!” ! Latvia and Lithuania—were

to be deliberately annihi- „ . . .. .
lated b, one of their more . .Tasal ^menkos vynaw- 
powerful neighbors, buvę bes Pai'e’staąs konsekven- 
been rapidly dr.wing to tlsKal relsk,a petuvps oku- 
their conclu.ion. Pac'lof nepnpaztmmą r

Lietuvos diplomatines ir 
“Frona the day when the konsularinės atstovybės pa- 

riaūsybę kelia i padanges, peoples of these republies dėtie* nepakitėjima.
Taigi aišku, kad ir buvusi fi»«t gained their indepen- Dėkinga lietuvių^ tauta šj 

dent and demoeratie form 
of govemment the people 
of the United States have 

their admirable

Sakoma: tikrą draugą.tik 
nelaimėj pažinsi. Didžioji 
Amerikos demokratija pa- 

į rodė savo draugiškumą ryž
tingai ir didvyriškai netik 
Pabaltijos valstybėms, bet 
ir Amerikos kontinento ma

nosioms valstybėms.
Buvęs Lietuvos tautinin- 

organas “Lietuvos Ai- 
irgi stebėtinai pakeitė

--------------- savo gaires. Buvusi Smeto-
KADA PASITRAUKS IŠ nos rėžimą jis dabar maišo 

LIETUVOS RAUDONO
JI ARMIJA?

su pui-vais. o Paleckio vy-
čio. Vytauto laikais.

"Tie draugiški santykiai , # . „.„..v, ____ ..
kiek susigadino, kada Lietuva Lietuvos pasiuntinys Wa- Smetonos organa dabar re- 
susidėio SU Lenkija ir priėmė shingtone mušė Paleckiui daguoja komunistai 
kataliku tikėjimą. telegramą, reikalaudamas, ------- ----- .---------

“Pravoslavu ir katalikų dva- kad svetima armija butų iš STEBUKLINGI BANDYMAL w*tched 
Lietuvos ištraukta ir kad

I

STEBUKLINGI
sininkai tarp savęs smaugėsi, Lietuvos istl auKta ir kad Maskvos gydytojai Piatkovas 
riejosi ir per tai dvi didelės tuomet butu paskelbti nauji jr 0r(jenko padarė pranešimą, 

seimo rinkimai.slavų tautos: rusai ir lenkai 
pasidarė priešais. Kadangi Vy 
tauto, Jogailos laikais ir lietu
viai prievarta tapo katalikais, 
susijungė su Lenkija, tai nuo 
to laiko ir rusų su lietuviais 
geri santykiai pairo.

“Jeigu lietuviai nebūtų susi
dėję su lenkais, tai iš rusų tau
tos nebūtų turėję praeityje 
tiek daug nemalonumų. Spau
dos uždraudimas ir Muravjovo 
laikai, tai vis lenkų padaras. ■ 
Tie skaudus smūgiai buvo pa-1 
daryti lietuvių tautai per ne-j 
susipratimą.'

Gali būt, kad “išlaisvinę”

kilnų Amerikos vyriausybės 
žingsni minės amžinai.

Lietuviai negali paslėpti 
slegiančio nusivilimo, kad 
vienas Lietuvos didžiųjų 
kaimynų rado sau patogu-

ti visą Lietuvos pasiuntiny-: Lietuvą bolševikai dabar

_. kad jiems pasisekę atrasti kaž-
P®į. s,įos telegiamos regeneracijos hormoną,

Naujienos paieiskia šito- kurjo įtakoj naujai atsigauna 
kią nuomonę. išnykusios ląstelės. Savo beveik

“Aiškus dalykas, kad pa- neįtikėtiname pranešime jie ti- 
siuntinio Žadeikių reikalavi- kiną, kad ateity galėsią iš naujo 
mai nebus išpildyti, nes Palec- atauginti nustotas rankas ir ko
kis jokios galios neturi. Jisai jas. panašiai kaip driežui atau 
yra Maskvos pastumdėlis, ku- ga nulaužtoji uodega, 
ris ne tik nedrįs reikalauti, i
kad Stalino raudonoji armija i 
išsinešdintų iš Lietuvos, bet • 
veikiausia negaus nei pats pa- Į 
matyti tos telegramos iš Wa- 
shingtono. Svarbesniuosius

ten

JAPONAI NEMfiGSTA
STORULIŲ. : meatic concerns of any

Kadangi japonai labai ne- j other sovereign State, how- 
' mėgsta storų žmonių, kitos vai ever areale.
: stybės, siųsdamos savo atstovus I ,<These principles consti- 

pranešimus iš užsienių, be abe- į Tokiją, stengiasi siųsti ten tote the very foundations 
jones, priima komisaras Dėka-, lieknus, sausus žmones, o ne ' upon which the ezisting re* 
nozovas arba koks nors jo pa- storulius. j lationship h^tyr^en the

progrese in self-government 
with deep and sympathetic
interesu ♦ mą atžvilgiu taip adver-

“The policy of this Go- niškai pasielgti.
vernment is universally ... —... __ —
lhdtod Stotele Coo^d FRANCUZUOJ KONFIS-

ta kuoti žydų turtai.
matter whether they arei Pusiau fašistiška Francu- 
carried on by the ūse of zijos valdžia paskelbė, kad 
force or of intervention on Į visų be reikalo pasišalinu- 
the part of one statė. how- cjų jš Francuzijos žmonių 
ever. powerful, in the do- i turtai yra konfiskuojami ir 

i pdjetykė atimama. Dau
giausia šituo patvarkymu 
paliečiami žydai bankinin
kai, fabrikantai ir pramoni
ninkai. Pagarsėjusių Rotšil
dų lobiai taipgi konfiskuoti. 
Rotšildai ilgi yra žydai.
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KAB SKAITO, BABO 

TAS DUONOS NEPBABO Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių reikalai.

Pas knaucius ekonominis 
krizis eina kaip ir ėjęs. Tie
sa, nekurios lietuvių dirbtu
vės jau pradėjo dirbti, bet 
didžiuma jų neišdirba nei 
dvi-tris dienas. Kaip valdy
bos nariai lokalo susirinki
me liepos 24 paaiškino, tai 
ir kitataučių dirbtuvės ne
dirba.

Tikimasi gauti uniformų 
aimijai siūti ir unijos virši
ninkai tuo mano. kad tuo
jaus kriaučių nedarbas “iš
siris.” Bet tai iliuzija. Nes 
kiek teko patilti, tai tik apie 
rugsėjo vidurį audinyčios

nudundėjo į Maskvą ir par
davė Lietuvą Stalinui.

Daugelis artimų komunis
tams pritarėjų dabar pasi
piktino komunistais, kurie 
taip begėdiškai, taip aklai 
atsidavė Maskvos diktato
riams. Jie sako, nėra buvę 
didesnių išdavikų lietuvių 
tautoj, kaip musų komunis
tai, kurie parsikvietė pusę 
miliono Rusijos raudonar
miečių i Lietuvą, pasistatė 
savo seimą, o paskui tas sei
mas nutarė padovanoti Lie
tuvą Stalinui!

Visos komunistų zaunos 
apie lietuvybę, apie mažųjų

pradės unifonnoms mateli-1 tautų neliečiamybę, nuėjo
jas austi. Dešimtį milionų 
jardų materijos išausti gal 
užims iki gruodžio pabai
gos. Jeigu prasidės unifor
mų siuvimas, tai gal tik apie 
1941 metų sausį, o ne šiuose 
metuose. Kodėl unijos virši
ninkai kriaučius bovina ir 
ramina, kad štai tuojaus jus 
jau pradėsite uniformas siū
ti. tai sunku suprasti.

Pagal naują algų įstaty
mą. kiekvienas kriaučius 
nuo 15 liepos gaus po 40c. į 
valandą. Nekurie darbda
viai nusiskundžia, kad jie 
negalės tiek mokėti. Visada 
jie taip skundžiasi. Val
džios įstatymas yra geras 
darbininkams ir darbinin
kai turi žiūrėti, kad tas įsta
tymas butų darbdavių pil
domas.

Lietuvių lokalas turėjo 
liepos 13 d. pikniką Dexter 
parke. Piknikas pavyko ge
rai ir rengimo komisija ma
no, kad lokalui liks gryno

vėjais. Jie liko aiškių aiš
kiausi “penktoji kolona,” 
svetimos valstybės agentai, 
kurie nesidrovėjo net savo 
tėvų žemę parduoti sveti 
miems. Lietuviai nėra didž
turčiai žmonės, bet ūkinin
kai. kurie ėjo ponams bau
džiavą. kurie mokėjo Rusi
jai per šimtmečius mokes
čius. Jų žemė aplaistyta 
krauju ir ašaromis per šimt
mečius. To nuožmaus slėgi
mo dėka šimtai ir tūkstan
čiai lietuvių atsidūrė Ame 
rikoje. Tūkstančiai ištremtų 
buvo Sibiro tyruose. Kiti ki
tur išsiblaškė po pasaulį. 
Likusieji lietuviai Lietuvoje 
kūrė šiokį tokį gyvenimą, po 
pasaulinio karo atgavo sa- 
vystovumą ir gyvavo iki 
1926 metų kiek galėdami 
demokratiškai. 1926 metais 
Lietuvos liaudį pavergė 
smetonininkai, diktatoriai, 
kurie alino Lietuvą iki 1940 
metų. Gi 1940 metų birželio 
15 d. Lietuvą užgrobė rusai,

pelno apie tiys šimtai dole- kurie po “komunizmo” prie 
riu. danga engs musų brolius ir

----------. . . seseris, šimtai mūsiškių at
Kaip Brooklyno lietuviai įsidurs Sibyre. kiti paguldys 

žiuri į Lietuvos pavergima. Į galvas Lietuvoje. Tai su
Musu komunistų ragožius P!a.n^,vtisi Iš

seka ragožių. Kaip jie čia i Ylal: ,tlk ta nemat? ?«reakęi- 
senai rėkavį už Lietuvoskomunistai, kurie 
nepriklausomybę, už demo- dl,k? Ver dvelkus metų 
kritine valdžią Lietuvoje, 0« svetimųjų naudai ir tą dar-
dabar' turi svietui aiškinti. 'P ‘t813 d.g tollau’ nu?dm- 
kad demokratija Lietuvoje, daro1.. ™asku komunizmu 
tai buržujų išmislas. o Lietu- Iiejy'lus-,
vos nepriklausomybė, tai Komunistai turėjo savo 
smetonininku ambrinimas. prakalbas liepos 2b d. Jų 
Jie šiandien musu lietu- prakalbos skystokos. Tik šū
viams turi kalti ir kalti, kad, *anatizuoti komunistai jose 
Lietuvos prijugimas prieĮ dalyvauja. Tas ir gerai, kad 
VSSR yra būtinas dalykas, svaresni, protingesni lietu- 
Nepavvdėtinas tas “komu- viai pradėjo nusistatyti 
nizmas,” kuris senai jau prieš komunistus. Juos Teį
kvepia Sovietų Rusijos im-* ketų boikotuoti visur, kur 
pėrializmu. Prakaituoja tie Lk jie kadaro, ką rengia, 
vvrai visur, bet jiems nela-Į «es Jie svetimas elementas 
b'ai tas mulkinimo biznis netik lietuviams, bet ir visai 
wk<ta darbininku klasei kaipo to-

m , .... .x. . kiai. Jie pilniausiai užgina
Tenka susieiti lietuvius. kjekvjena Sovietų Rusijos 

kurie pirma žiurėjo j komu- imperialistinio žygio pasi
ustus su pasitenkinimu,^^ Sovietu Rusijos 
kuomet jie pradėjo stoti uz dalįinfnkas> kaiį ir LieJtu- 
Lietuvos nepriklausomybę. vos darbininkas *ieko iš to 
Nevienas prisimena. kai.Pjgero netur5. ir neturės. Tik 
vokiečiams okupavus Klai- bug nustatomas prieš vienas 
pėdą, bendrose Brooklyno kĮta kajpo pnešas. Pačioje 
visų srovių prakalbose nu° Sovietų Rusijoje iy5Jvbės 
vienų pagrindų su kun. Bal-,nėra $enas irįaJ aigoVtįks. 
kunu komunistas A. Bimba. tanįjus i-ublių mėnesiui, o 
pasisakė uz tvenmą 150 rublių. Vienas gy-
viskų legijonų čia Amenko- na pertekliuje. o kjtas tu- 
je ir siuntimą Lietuvos ne-jpusbadžiai į.ventL Jeigu 
priklausomybę ginti. O sian- nesutvarkė savo ūkio,
dien tas pats A. Bimba dziu-1 kaip gaji,na tikėtis, kad 
gauja, kad Sovietų Rusija: jje tvarkys svetimus u- 
okupav o Lietuv ą. Lietuviai kjus, Lietuvą. Latviją ir Es- 
supranta, kad A. Bimba y ;tiją? Bet musų komunistai 
?lsl komuntstai yra . dideli j džiaugiasi ir poklonus Stali- 
blofenai ir veidmainiai... . j nui siunčia

Musų lietuviai smerkia ne į Komunistai sako: “Nieko 
rusus, bet lietuvius. Jie sa-Į niekas nepadarys, taip bus 
ko, Rusijos komunistai yra kaip dabar pradėta Lietu- 
savo šalies patrijotai. Jie vi
sas pastangas deda savo ša
lį išplėsti, padininti, o musų 
lietuviški komunistai elgiasi 
kaip tas kun. Laukaitis ir 
Yčas, kurie tūpčiojo apie ca
rą, siūlydami lietuvių išti
kimybę; arba kaip vysku
pas Karevičius, kuris norėjo 
vokiško kraujo princą už
tupdyti ant Lietuvos sosto. 
Taip dabar ir komunistai

voje reikalus tvarkyti.” 
Šimtmečius kalbėjo lenk- 
berniai. šimtmečius kalbėjo 
carbemiai, desėtką metų su
virs kalbėjo Smetonos ka
valieriai, kad kitaip negali 
būti kaip dabar yra. Bet ar 
jau šiandien taip yra? Ne! 
Žmonijos kovų už geresnį ir 
laisvesnį gyvenimą niekas 
nesustabdė ir nesustabdys. 
Lietuviai kovojo per šimt-

i — J1 . • 1 • , A ♦- Pittaburghiškos Pastabos Iš SLA Seimo. SCRANTONO LIETUVIAI IŠMĖTĖ IS 
mokės Jtovoti ir dabar. At- --------------- TARPO K0MUNISTUS.
eis laikas, kada Lietuvai ir 
vėl bus lemta ątsikelti ir nu
sikratyti Maskvos pavergė
jų. Vytautas Katilius.

Kaip tautininkai “dubel- 
krosino” komunistus.

kad
derybas su 
Tautininkai,

komunistais
turbut. buvoKas dalyvavo praeitam; ............ j~’ /7,”SLA seime ir atidžiai sekė i P"tra? .k,’mmunlstM talką 

seimo darbų e’,ro t,j,‘ ,Ul’
ebt

Scranton, Pa.

Scrantono mieste yra įstei-
šalinti iš draugijų Sąryšio 
visus komunistus. Tuo budu 
draugijų Sąryšis apsivalė 
nuo “penktosios kolonos” 
narių. Rezoliucija skamba

eigą. tai tikrai!11; lfVut’ . padėję 1937 m. įvairių draugi-
turėjo pastebėti kaip tauti-' atlyginimą, nes jų sątysis, kurio, tikslas bu-
ninkai ir komunistai bend- , Faktorius, p. yo rūpintis lietuviškais rei-

Mikus Vaidyla, nei iš šio nei kąlais. Io sąryšio dėka, bu- 
iš to. pasiūlė seimui pasiųsti vo surengta keliatas Lietu- 
sveikinimą Amerikos ir Lie- vos Nepriklausomybės ap- 
tuvos valdžioms, bet prezi- vaikščiojimų, kurie
dentas Bagočius patvarko, kė gana gerai. Bet paskuti- kime. liepos 23-čia diena. 1940 

/erkmimai turi niai šių dienu ivvkiai. lie- m., apkalbėjęs gana opius šių

BROOKLYN, N. Y.
Iš Dariaus-Girėno minėjimo 

prakalbų.
Paminklui statyti Komi

tetas liepos 19 d. surengė 
Piliečių Kliube prakalbas 
Dariaus-Girėno mirties 7 
metų sukakčiai paminėti.

Vakarą atidarė W. Sha- 
bunas, komiteto vice-pirmi- 
ninkas, kuris pakvietė šio,

tį vesti tvarką toliau, šaltis ‘ komunistai pasitikėjo tauti- . 7 j’11.” <lusn* nepatenkinta, rnezasiis įiuciją:
pasakė įžanginę kalbą, nu-;ninkais, nei tautininkai ko- -aUtininkŲ malonei buvo ta, kad tų draugijų Są- Kadangi dabartiniu

rai ii- draugiškai veikė, kaip 
nekaitą McKees Roek’o 
Juozas Miliauskas kalbėda
mas gelbėjo tautininkams 
visais atvėjais. Netik kartu 
su tautininkais kalbėjo, bet 
ir balsavo kartu.

Išrodė
tautininkai

taip:
Rezoliucija:

Scrantono Lietuvišku Drau- 
pasise- gijų Sąryšis laikytame susirin-

kad tokie sv<
eiti per Rezoliucijų Komisi- Čiantys Lietuvos reikalus, tų dienu klausimus, kurie liečia

piešdamas žuvusiu lakūnų munistais, ir tas jų bendras 
žygį ir paprašė publikos vie- frontas buvo tik iš bėdos, 
nai minutei atsistoti. Po to kad nugalėtų socialistus, 
kalbėjo Komiteto finansų Komunistai jau senai yra 
sekretoriaus adv. S. Bredes. išsižadėję visokių savo prin- 
tinkamai pagerbdamas pir- cijų ir praeitam SLA seime 
mutinius lietuvius lakūnus, jie buvo saye išstatę kaip ir 
atsižymėjusius besivystant ant pardavimo; jie visiems 
pasaulio orlaivystei. Įsiūlė savo pagelba: Jurge-

Sekantis kalbėjo “Vieny-: lioniui. Bagočiui, tautinin- 
bės” atstovas, A. S. Trečio- kams ir Laukaičiui. Ir už 
kas; jisai gerai pažino Dari- siūlomą pagelbą komunis- 
jų ir Girėną ir lankydamasis tai reikalavo ir kokio nors 
Lietuvoje matė jų liekanas■ atlyginimo. Komunistams 
koplytėlėje ir pastatytą | butų buvęs didžiausias 
Kaune paminklą jų žygio Į džiaugsmas, jei seimas butų 
atminčiai. Kalbėtojas kvie-Į pasiuntęs sveikinimą Palec- 
tė visus būti patrijotingais Į kio valdžiai ir Rusijos rau- 
lietuviais, gerbti atsižymė- Į donajai aimijai, kuri su- 
jusius veikėjus ir rūpintis j trempė Lietuvos nepriklau- 
Lietuvos ateitimi. ! somybę. Jie butų pasiten-

“Naujosios Gadynės” re- Į kinę ir tuo. jei nors vie- 
daktorius J. V. Stilsonas į nas Paleckis butų pasvetkin- 
kalbėdamas nurodė: Da-|tas. arba, blogiausiam atsi-

įr •, įsą savo “armiją” perda
vė tautininkų “generolams.”

Bet prie seimo pabaigos, 
kada rezoliucijos buvo skai
tomos, tas pats p. Vaidyla, į 
kui i komunistai buvo tiek 
daug vilčių sudėję, netik ne
pasiūlė pasveikinimo Lietu
vos valdžiai, bet pats per-

ryšiui vadovavo komunistai. 
Matydamos tokią padėtį ki
tos draugijos, sumanė nuo 
to atsikratyti, šių metų lie
pos 23 vakarą buvo sušauk
tas Sąryšio susirinkimas 
Meškuno svetainėje. Susi-

karo me- 
t’alst i-tu Amerikos Jungtinės 

jos tardo neištikimus šiai šaliai 
žmones, kurie užgiriu smurtu ar 
karu Europos demokratišku 
valstybių pavergimą, kas ir A- 
merikos Jungtinių Valstijų lie
tuvius pastato nepageidaujamu 
piliečių tarpe, kas gali reikštirinkime dalyvavo nuo ivai

lių draugijų 39 delegatai, deportavimą ar kalėjimu: 
skaitė rezoliuciją, kurioje Susirinkimas prasidėjo 8 v. 
pasmerkiamas Rusijos ka- vakare ir baigėsi 12 vai. 
riuomenės okupavimas Lie- naktį. Komunistai darė vi- 
tuvos. šokių obstrukcijų kalbant

Kada rezoliucija buvo apie dabartinius Lietuvos 
balsuojama tai visi tautinin- reikalus. Visgi, po tų visų 
kai balsavo už rezoliuciją: karštumų ir betvarkės, pri- 
komunistu “nusveriamoji eita prie rimto darbo ir rim

tų tarimų. Geresnė tvarka 
pasirodė susirinkime, kada 
Barney Mikulis, kaipo Są-

susidedanti iš 3 dele-

riaus ir Girėno atlikta kelio
nė verta pagarbos, pastaty
mas jiems paminklo suteik
tų visiems lietuviams garbę.

Toliau buvo pakviestas 
ant estrados “Rimbo” re
daktorius J. Paulauskas, ku
ris pareiškė: minint Dariaus 
ir Girėno mirties septynių 
metų sukaktį, jų atminčiai 
privalome pastatyti pamink
lą, kuris teiktų garbę vi
siems lietuviams, o podraug 
ir New Yorko miestui. Lai 
kiekvienas lietuvis paskiria 
metams vieną dolerį, ir susi- 
darys pakankama suma pa
statyti gražų paminklą.

Paskiausis kalbėjo “Lais
ves” redaktorius R. Mizara. 
Savo kalbą jis skaitė nuo 
lašto, tai man netenka daug! 
minėti, tikiu, kad skaityto-; 
jai pastebės ją spaudoje iš
tisai. Dariaus-Girėno pa
minklo komitetas savo tiks
lą atsieks, jis pasakė, — jei į 
ne šįmet, tai vėliau. Ir pri-' 
dūrė. kad lakūnų žuvimo 
paslaptis dar laukia išaiški
nimo. Šiuomi vakaras ir bai
gėsi. Aukų surinkta lėšų pa
dengimui ir paminklo "nau
dai SI 1.92. Atletų Kliubo 
priduota aukų $10.00. Ir 
diena prieš prakalbas Ko
miteto pirminnikui įteikta 
nuo Mičiulio ir Kairio dirb
tuvės siuvėjų $21.70. Iš ki
tos dirbtuvės per čėrmaną 
Daubarą $3.85. Sykiu — 
$47.47. Šie pinigai pasiųsti 
Fondo iždininkui, o vardai 
aukotojų bus vėliau pa
skelbti laikraščiuose.

Visiems šio vakaro daly
viams reiškiame nuoširdžią 
padėką: kalbėtojams už
tinkamas kalbas, o publikai 
už malonų atsilankymą li
aukas. Taipgi vietiniams' 
laikraščiams ir radio vedė
jams už gerus paskelbimus. 
Kadangi tą vakarą pasitai
kė šutinantis oras, tai susi
rinkusiųjų buvo nejierdau- 
giausia.

Šia proga prašome ir kitų 
draugijų prisidėti aukomis 
prie Dariaus Girėno pamin
klo.

Visas aukas prašome sių
sti išrašant čekį ar money 
orderį vardu Darius-Girė- 
nas Monument Fund ir sius
ti Komiteto iždininkui: Mr. 
John Spurga, Port Jeffer
son Sta.. Izing Island, N. Y. 

F. K-to korespondentas.

tikime, jeigu jau Paleckio 
valdžia nebus sveikinama, 
tai bent kad nebūtų <mei - 
kiama Lietuvos okupacija.

Tai toks buvo komunistų 
“preisas” už siūlomą “nu
sveriančią” pagalbą. (Ko
munistai tikrino, kad jų bai
sai bus nusveriančioj i .jėga.)

Negalėčiau pasakyti, kas 
kiek komunistams siūlė už 
jų pagelbą. Bet žinau tikrai,

jėga.
galų, balsavo prieš rezoliu
ciją. Tik brolis Jurgelionis, 
turbut dėlei mandagumo už 
komunistų suteiktą jam pa
gelbą, susilaikė nuo balsavi
mo.

O tie tautininkai netik 
kad nesilaikė jokio manda
gumo linkui buvusių savo 
draugų ir bendradarbių bal
suodami už rezoliuciją, liet tis, S. Galinis 
buvo pradėję ir baubti, kuo-i čius, Kubilius.

Kadangi šiame Scrantono 
Lietuviškų Draugijų Sąryšy 
yra priklausančių draugijų, ku
rios simpatizuoja komunistinei 
santvarkai ir tuo pačiu išeina 
prieš Amerikos Jungtinių Vals
tijų valdžią ir jos santvarką;

Kadangi šio sąryšio nekurios 
draugijos turi tokio nusistaty
mo savo atstovus, kurie užgiriu

ryšio vice-prezidentas. ėmė- dabartinę Lietuvos padėti, tai 
si vadovauti kaipo to vaka- yra. Sovietų Rusijos okupavimą
10 pirmininkas, nes buvo 
pareikalauta, kad Pėstinin
kas, tų draugijų pirminin
kas, dėl betvarkės užleistų 
vietą Mikuliui. Susirinkime 
ėmė balsą Dr. Sack, Vaičai- 

Kantukevi- 
kun. Va lad-

met Miliauskas norėjo kii-įka, Gilbert, Meškunas, Bar
ti kuot rezoliuciją. i ney Mikulis. Šimkuviene,

Taigi išrodo, kad tauti-! Živatas. Žinoma, ir komuni-

ir prijungimą musų Lietuvos 
krašto prie Sov. Kusijos. tai—

Lai būna nutarta, kad Scran
tono Lietuviškų Draugijų Sąry
šis neužsitrauktų Amerikos 
Jungtinių Valstijų valdžios nuo
žiūrą kaip neištikima organiza
cija, būtinai turi hut prašalin
tos iš šio Draugijų Sąryšio taV- 
po tokios draugijos ir jų atsto
vai, kurie simpatizuoja komuni-

ninkai komunistus tiktai > stm čia netylėjo. Bet vistiek stiškai santvarkai ir kurie su-
// 1 1 11 • a • _ . ‘ • • _ !_•_ _ _ _ __ r ____“dubelkrosino SLA seime.; susirinkimas priėmė rezo- 

Delegatas. Į Įiuciją, kuri reikalauja pra-

Dabar jau namon ir salto 
bonka

PICKWICK”
.ų s PARDAVĖJAS Tl R

PICK WIC K
ANT LEDO 

PILNOM KVORTOM 
IR 12 ANCŲ 

RONKOM

Mtww »t * e©., miwm* smet n»o

tinka su palaidojimu Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybės.

(Pasirašė)
W. čerkauskas, 
Barney Mikulis.1

i Tokiu budu Scrantono 
lietuviai atliko šventą (lai 
bą, išmesdami iš lietuviško 
judėjimo komunistini ele
mentą. Gerai butų, kad ir 
kitos kolonijos tą patį pada
rytų.

Susirinkime dalyvavęs.

CIevelando Žinios.
Mokyklų taiybos virši

ninkas paskyrė $18.000 nu
pirkimui naujų mašinų mo
kykloms. kuriose vaikai mo
kinami įvairių amatų. Virši
ninkas šilko, kad tai įeina į 
šalies apsigynimo progra
mą. Nekurtose mokyklose 
trūksta įrankių mokintis 
mechanikos.

mokyklų 
kad ;itei- 
Europos

Ohio valstijos 
taryba praneša, 
nantį rudenį nuo 
karo pabėgę vaikučiai galės 
jau mokyklas lankyti. įsta
tymai to nedraudžia. Nors 
jie ir laikinai yra į S. V. su
vežti, bet mokykla< gidės 
lankyti.

Mirė Kazimieras Rumbu
tis nuo 1541 E. 47th st.. su
laukęs 68 metu amžiaus. Pa
liko moterį, tris sūnūs ir tris 
dukteris.

Moteriškų drapanų siuvi
mo industrijoj įliejo galioti 
naujas algų ir darbo valan
dų patvarkymas. Sako, kad 
apie 4.000 darbininkų tuo 
pasinaudos.

Dešimties metų vaikutis. 
Alan Witt, vaikštinėjo po 
Washington Parką. Jį už
puolė kieno tai šuva ir taip 
sudraskė, kad reikėjo nu
gabenti į ligoninę. Vėliau 
šuva buvo pagautas ir pri
pažintas pasiutusiu.

Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Lietuvoje Prasidėjo 
Baisus Teroras PEKLA KUR JI, KAM 

IR DEL KO?;
AREŠTUOTA JAU ARTI 

2000 ŽMONIŲ.
Suimtieji gabenami vago
nais Rusijon. Daug inteli

gentų žudosi, kiti išeina 
iš proto.

Liepos-30 dieną gautomis 
iš pilnai patikimų šaltinių 
žiniomis, patikrintomis ke
liose Europos sostinėse, pa
sirodė tikrasis Lietuvos tra
gedijos vaizdas, arba. kaip 
sakoma, ‘‘antroji medalio 
pusė,” — štai ji:

“Patikrintomis žiniomis 
suimta Kaune arti dviejų 
tūkstančių asmenų, — jų 
tarpe buvę ministeriai: 
Giedraitis, Tamošaitis, En- 
dziulaitis. Rusteika. Masi
liūnas, Bistras, Cesevičius, 
Čaplikas, Šakenis, Aleksa 
Juozas. Vileišis. Be to: 
adv. Toliušis, generolas Gu
staitis, varpininkas Macke
vičius, Izid. Tamošaitis, 
Skrupskelis, Dielininkaitis, 
Grebliauskas. agronomas 
Galvydis, tautininkas Stat
kus, Kurkauskas, daugybė 
karininkų, ypač devintame 
ir penktame pulkuose: daug

redakci- mokytojų: daug varpinin- 
Sako. kų, jaunalietuvių, ateitinin-

grobiama auksiniai, sidab
riniai daiktai, vertybės. 
Bankai, bet kiek didesnės: 
įmonės — suvalstybintos;

PARAŠĖ A. M. METEUONIS.
(Tąsa)

Dar pirma krikščionybės (106—43 me-: 
. tais prieš Kr.) garsus romėnų oratorius

pareikalauta is Lietuvos Marcus Cicero yra pasakęs: “Kai kuri sena 
Banko perleisti Rusijai auk-. moteris yra tiek paiki, kad dar ir šiandien 
so rezervus; tikrovei nu- dreba išgirdus pasakas apie peklą. į kūną 
slėpti, liaudis verčiama da- praeityje daug kas tikėjo.”
lyvauti nesuskaitomuose mi- Nuo Cicero laikų jau du tūkstančiai metų 
tmguose reikšti džiaugsmą, į praėjo, o krikščioniškoji žmonija pasakiš- 
padėką okupantams; mitm- kos peklos klausimu šiandien stovi da že- 
gavimas ir palaidumas nu-i miau, negu Cicero laikais. Dabar ne tik se- 
mušė gamybą, darbingumą nos moterys bijo peklos, bet ir jaunuolės 
nuo keturiasdešimt nuosim- yra įbaugintos ir dreba kaip epušės lapai.
pSižj^k^eprikla^mv-'l. Gal atsiras tokiy skaitytojų kurie paša- 
bės nriešai trūkstant kandi-' kvs: Jls raso aPle Pek1^’ bet ks* J1S zino
dSta^taud daromilprie-iaPie Jis ne kunigas.”
natų, skyrimai daromi pne kunjgas> ar ne neSvaibu. Bet aš

žinau, kad peklos nėra. ir dėl to ginčytis ne
reikia. Ką aš apie peklą sužinojau, tai tą 
tiesą ir kitiems sakau. Gi kunigas tą patį 
žino, ką ir aš, kad peklos nėra ir negali būt, 
o vienok jis tamstą baugina ta neesančia 

į pekla, vilioja iš tamstos pinigus ir daro sau 
biznį, kurį krikščionybės mokslas jam

varta
“Laukiama dar šiurpes

nių įvykių. Numatoma, kad 
netrukus ministeriai bus pa
keisti komisarais: Užsienio 
Reikalų Ministerijos pasiun
tinybės panaikintos. Visuo-

si, kad iš “Laisvės 
jos Stalinas pabėgo 
vis kabodavo ant sienos su kų. pavasarininkų. Visus su- 
dideliais ūsais ir vaktuoda- imtus sunku nustatyti, nes 
vo. kaip Bimba su Mizara, suėmimai slepiami, perse- 
rašo savo aditurijalus. Ale klojami už įdomavimąsi.

—Maike. važiuokim pas 
Staliną sviesto valgyt.

—Kad jis pats sviesto ne
turi. Juk nelabai senai da 
Lietuvoje pirko pieno pro
duktus ir bekonus.

—O ar tu žinai, kodėl vieną lytą darbininkai atėjo Areštai daromi netik cent- 
i daibą, ir Stalino jau nebu- įuose bet ir provincijoje,

—Na? vo. Sako, dingo kaip kam- kaimuose. Vietos valdžiai
— Pilko todėl, kad Rasie- paras. Ir niekas negali su- ir komunistų partijos orga-'‘kaitėme tokį šiupinį: 

jaus darbininkai labai gerai prasti, kur jis dabar yra. nams duota visiška laisvė' stiečiai atleisti nuo mokes- 
valgo. Je.-. Maike. jie svies- —Suprasti šitą visai ne- apvalyti savo rajonus nuopjjy nemokėjimo — valstie- 
tą be duonos rija. kaip bul- sunku. tėve. Amerikoje Sta- jiems* nepageidaujamo ele-' čiai. darbininkai ir inteli- 
vinę košę. ’’—J~1—~ ----- 1 ~

—Kas tau akė?
—Taip. vaike, rašo bulše

vikų gazietos. Sako, Smeto- ~ ________________
nos valdžia neleisdavo Lie- jam pritaria. Taigi dėl to jis gatvėse, kavinėse, visur kur ‘rinkimuose’ už darbo są- 
tuvos ūkininkams sviesto ir pasislėpė. susitinka nors keli žmonės,
valgyt, užtai galėjo jį par- —Ai sy. Maike. Dabar aš
duot kitiems, o Stalinas lie- jau suprantu, 
pia rakiams patiems vi«ą —---- .. ..-------—

mene, ukininkija visiškoje • draudžia, 
desperacijoje. I - Dėlko kiekvienas kunigas savo parapijo-

“Esame akyvaizdoje gi- i "us F^dina P£kla’ jiems meluoja ir dauge- 
lios tragedijos, kokios lietu-; luL-val? ne^ diebejimą;
vių tauS. nėra dar gyvenu-! ,Na> ° kas atsitiktų su jo bizniu jei jis pa- 

sakytų savo parapijonims, kad velnių ir
’m i . . . . . i peklos nėra? Kunigui tuomet pasidarytuTokia tai yra antroji me-; S, kl s e j .

dalio pusė: palyginkime jąSeTa vertė!

pirko 7

svie-tą sumaumot. tai valuk 
to Sovietai ir neparduoda 
sviesto kitoms karalystėms.
Sako. kam buržujus mai
tinti. verčiau tegul suvalgo . ......
geri žmonės. nai es? pasiruošę žaibo ka

-Tai yra nesąmonės, tė- J“1 P™lA-?’13ą S‘“ f9™ 
ve. Krs buvo Sovietu Rusi
joj. tas žino. kad sviesto te
nai gali gaut tik komisarai 
ir šiaip pasiturintis žmonės: 
darbininkai negali jo Įpirk
ti. nes jie nedaug uždirba, o 
svierta’ Rusijoj labai bran
dus

, r | >ertėtų nurodyti porą atsitikimų iš
tai vra sū tomi* n^akėčkt i g3 venimo» kodėl kunigai negali parapijo- 

v "d ,mt- Patakeci° nims sakyti tiesos apie peklą. Amerikie- 
mis, ką Paleckio telekiamų j £jams visur yra gerai žinomas kunigas J. 
agentūra Kaune svaidė j i Misevičius. Rodos, apie 1910 m. jis kuni-
rSkšmineus Lietuvo^evA-T ’gavo vienoj Nauj°sios Anglijos skaitlingoj 
reik. m ngus Lietuvos gyte įjetuvju kolonijoj, buvo įsitaisęs didelę pa- 
nimo faktus, “Eltos komį- - lapija biznisJ ėį0 Bet štai kas atsi-
.aro žiniomis nesenai luk: Tais |aikaįs lietuvių tarpe buvo madoj"

! socializmas, taip kad net ir kunigas Micke
vičius skaitydavo save socialistu. Jis kai 
kada sakydavo pamokinančius pamokslus 
ir jau tikėjo, kad jo parapijonys yra susi
pratę darbininkai. Ir štai, vieną nedėldienį 
kunigas Mickevičius pasakė parapij’onams 

pamokslą, kad tokių daiKtų, kaip Die-
dangus. velniai ir pekla visai nėra ir 

rumunuose uj uaruo są- j nėra ko j Wj u tįk tamsių žmonių
įUon,ga? kandldatus l,asyke isivaizdavimas ir daugiau niekas.

, . Rusijon deportuoti Mer- tuvoje eįna normaliausiai, Į Kunigas Mickevičius mane, kad jis savo 
kiai. L rbsiai, Putvinskiai, vjsko yra apsčiai, kelinta! parapijonims pasakė gerą pamokslą ir jau- 
Voldemaras, adv. Juknevi- diena gražiai palyja, (tary- tesi gerai. Bet štai. rytojaus dieną ateina 
čius: žmonės deportuojami įum bolševikams net dan-; Pas kunigą Mickevičių parapijos komitetas 
vagonais Rusijon. guS šypsosi!), derlius page- liepia jam susidėti baldus ir kraustytis iš

Žinios iš Norvegijos sako. “Desperacijoje nušovė su- rėjo, aukos plaukia ir taip parapijos. Nustebęs Mickevičius klausia, 
kad vokiečių karininkai te- nų ir save pulk. Saladžius; toliau ir taip begalo. s kas pasidarė ir dėlko jis turi kraustytis?
nai nasirnnšp žaihn ka- " .. Komitetas jam atsako: “Tu vakar per pa-

Bolsevikiskos gudrybės į mokslą sakei, kad Dievo, dangaus, velnių ir 
betgi neuzliuliavo Amenkos peklos nėra, tai tu mums daugiau ir nerei- 
lietuvių darbininkų: lietu-; kalingai”
vis iš mažens moka atskirti i jr taip kunigas Mickevičius, per savo at-

‘BLITZ” PRASIDĖSIĄS 
ŠIĄ SĄVAITĘ.

nusižudė Kontrolės valdi- 
_ . ninkas Tomkus; iš proto iš- 

tės pabaigoje. Tas jų ėjo Navakas. Kalbama: 
“Blitz” (žaibas) prasidėsiąs Skučas, Povilaitis. Glovac- 
tarp S ir 10 rugpiučio. Nor- ki§ sušaudyti. Niekas, ypač
vegijoj dabar esą daromi 
dideli pasiruošimai šitai 
atakai. Trondheimo uoste 
esą daromi dideli sustiprini
mai, statomo* priešlėktuvi-

-O ii« tenai hran- apsaugos. Tuo pačiu lai- ?cel ( ) Rodei ji& tenai bian ku Xol^egijos fjorduose dziamos pasimatyti su arės.

—Todėl, kad io nėra.
—.Ar tu šiur?
— Tą t;ecą patvirtina 

Ma.-kvos laikraščiai, tėve. 
Sviesio Rusijos miestuose 
sunku gauti.

-Taigi gal dėl to ir ne
galima. kad mužikai patys 
ji *uvalgo.

Ne. tėve. Ru>ijos muži
kai sviesto visai nevalgo.

> ‘ kodėl jie jo nevalgo? 
Todėl, kad neturi. Pa

čių komuni-tų laikraščiai 
nesenai rašė. kad kolchozų 
ūkininkai turi tik po vieną 
karvę šeimynai, tuo tarpu 
kai Lietuvos ūkininkai turė
jo po kelias ir 
karvių.

lai tu rokuoji

ir

su pirmąją

inteligentai, nėra tikri ryto- PeJu® Puo gludu- melus nuo virumą ir teisingumą, prarado šiltą vietą 
kur kas įmano.—slaps- te,?ybės. } Nėra abejonės, kad iš to jis pasimokino ir

L. P. Z. i daugiau parapijonims nesakė tiesos, kad
jaus,
tosi kaimuose, miškuose.

“Ties kalėjimais tragin- 
scenos: šeimos nelei-

1940 m. liepos 31 d. 
Washington, D. C.

(juros įlankose) nuo’atos 
esą daromi pratimai. Raite
liai šoka su arkliais nuo 
krantų i fiordus ir plaukia 
prie transportų, kurie e-a 
apiupinti tam tikrais keltu
vais, ką iškelia arklius su 
kareiviais iš juros ir kelia Į 
laivus. Matvt. tas daroma

tuotais. išsklaidomos Jėga. 
Birželio gale Kauno kalėji
me buvo sukilę kaliniai rei
kalaudami juos paleisti; 
karo pajėgomis juos malši
nant, nušauta penkiolika, 
sužeista septyni.

“Seimo kampanijai rinki
mų apylinkėms buvo at-

tuo tikslu, kad raiteliai ži- siusti rusiški instruktoriai; 
notų kaip gelbėtis, jeigu balsavimas buvo privalo- 
iiems tektų iš Anglijos mas, pažymint pasuose; iš 
bėgti. anksto buvo paskelbta: kas

__________ nebalsuos, bus liaudies prie-
LONDONE SUIMTAS RU- l šas; nebuvo i inkimų sąrašų, 

SŲ VICE-ADMIROLAS. prie urnų buvo rusų kariš- 
Pereitą nedėldienį Angli- kos sargybos; balsai nebuvo 

.... ..... .ios slaptoji policija suėmė:skaicmojami, o tik paskelb- 
kelioiika Londone Nikolajų Volkovą, tas is anksto norėtas nuo- 

kuris caro laivyne tarnavo simtis; labai daug ncbalra- 
kad ko- vice-admirolu. Jo duktė vo ar freike baltas kortele ’.

“Lozungas (obalsis) Lie
tuvos prijungimo prie So
vietų Rusijos mestas Mask
vos įsakymu tik praėjus rin
kimams. Daugeliui net to-

meluoja. taipgi suimta ir abudu in
ternuoti. Juodu įtaria esant 
šnipais.

į peklos ir velnių nėra. šis atsitikimas paro- 
i do, kad pekla, velnias ir kitos baidyklės dar 
yra reikalingi daiktai ne tik popiežiaus pa- 

VYSKUPAS KUKTA LIE- sekėjams katalikams, bet ir atsimetėliams 
TUVOJE UŽMUŠTAS? (“nezaležninkams”), kurie jau skaito save 

Chieagos kunigų “Drau- “susipratusiais. ... .
gas” 27 liepos laidoj rašo: , žin?» v,en? h«tuvl« koloniją. į kurią pn-

r buvo jaunas kunigas. Parapija buvo skait-
Yra gandų, kol kas da ne- nnga> Re to, ir apylinkės lietuviai nemažai 

. rėmė. Toj parapijoj buvo proga daryti
gerą biznį. Bet jaunas kunigas buvo be pa
tyrimo. ne biznierius. Jis buvo blaivas, su 
visais draugiškas ir mokslą mylintis žmo
gus. Sakydavo jis pamokslus be keiksmų, 
ragindavo parapijonus būti blaivais, moky- 

i tis, šviestis, kulturėti. Bet jis čia išbuvo tik 
su J. E. vysk. A. Karosu. Gir- apje vjenus metus, kaip prieš jį sukilo be- 
dimi gandai, kad jis bus miręs. ma£ vjg| parapijonys. Nekurie jų tiek įsi- 

“Kiek šie gandai yra tikri.; drąsino, kad kunigo nebevadindavo nei ku- 
manome. netrukus sužinosime. ni^ ^t tiesiog “John,” kiti—“cicilikų.” 
nors tikrų, teisingų žinių per į “šliuptarniu” ir da kitaip. Kitoj parapijoj 
davimas iš Lietuvos dabar jau i tas pats kunigas ėmė jau kitaip elgtis. Jo 
nebeįmanomas. Elta virto Ma-; pamokslai, kaip ir kitų kunigų, susideda 
skvos propagandos organu. vįen tjk keiksmų. Pekla, velniai, šėtonai, 
laikraščiams uždėta griežčiau- dantų griežimai visuomet ant jo liežuvio, 
šia cenzūra, kablegramos ir: jr parapijonims jis yra “geras kunigas.” Jis 
laiškai taip pat peržiūrimi. ■ ęja jau būna 15 metų ir daro gerą biznį.
cenzūruojami.” , .. . . . . . , ..Kol parapijonai yra pnetanngi, kol jie 

Kad Lietuvoje nėra taip; tiki į nesamą peklą ir samdo kunigus, gerai 
“gražu,” kaip bolševikų! jiems apmokėdami, kad juos gelbėtų nuo

patvirtintų, kad komunistams 
besiveržiant į Lietuvą, užmuš
tas J. E. vyskupas J. Kukta.
Atrodytų, kad jo vieton Kai
šiadorių vyskupu paskirtas 
J. E. vysk. M. Reinys.

“Dar nėra žinių, kas įvyko

munistų gazietos 
ar taip Maike?

—Taip. tėve.
—Na, gerai, vaike, jeigu-----------------

tu viską žinai, tai išvirozyk PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ
man. kodėl iš “Laisvės” ŽUVO 3,003 TURKŲ. kio seimo narių jis buvo agentai iš pradžių melavo.: tos peklos, tol jiems pekla išrodo reikalin- 
opi.-o prapuolė Stalino ab- Pereitą sąvaitę Turkijos staigmena. Gydytojas Gar- tai dabar jau pradeda aiš- ga. Ir jie nenori tokio kunigo, kuris pasaky- 
'rozdp. ? Anatolijoj smarkiai drėbė- mus kalbėjo seime prieš pri- keti ir iš pačios Maskvos ži- tų tiesą, kad peklos nėra. Pavyzdžiui, ką

() kas tau apie tai sakė, jo žemė. Iš Ankaros dabar jungimą; dalis atstovų, bal- nių. Štai, Maskvos žinių! mes manytume apie tokį mėsininką, kuris 
tėvepranešama, kad apie 3,000 savusių iš baimės už prijun- agentūra “Tass” praneša,! daro pragyvenimą pardavinėdamas kum- 

—Ne ’ennai. kas sakė, žmonių buvo užmušta ir ke- girną grįžę namo verkė. Po kad Lietuvoje prasidėjo “at- pius ir savo kostumeriams sakytų, kad tie 
) le tik aš žinau. Ii šimtai sužeisti. nutarimo uždraustas Lietu- viras ir slaptas sabotažas” i kumpiai netinka maistui, — nepirkite? Tas

Bet artu tikrai žinai, —-------- »-■.♦• • - » ----- »• - — *« — ------- «--------
rad prapuolė? i UŽMUŠĖ BALTAGVAR

Tei>ybę palakius, Mai-| D1EČIŲ LYDERI. nėjami atžymint pasuose; ninkai “pradėjo skersti gy-: velnio nėra. Tai ne kunigo, bet parapijonų 
ke. <»š j;at> jo nemačiau, ale Pereitą sąvaitę Šanchajų-; miestuose jau stinga maisto vulius ir naikinti pasėlius.” 
aš b vau anądien nuvažia- je banditai užmušė vietos produktų. Rinkai neva pa- Ūkininkai nenori, kad jų 
ve> i Bruklyną. tai Piliečių baltagv ardiečių lyderį Mei-j pildyti daromos masinės
Kliube prie baro visi juoke- elerį. | kratos namuose; ta proga
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vos himnas; prekės baigia prieš okupantus. “Elta” irgi pats reikėtų manyti ir apie kunigą, kuris 
t- pranykt, likučiai pardavi- praneša, kad Lietuvos ūki- i sakytų savo parapijonims, kad peklos ir
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triūso vaisiai tektų sveti
miems atėjūnams.

užduotis, kad sužinoti tiesą apie tą “baisią 
peklą” ir tą tiesą kunigui pasakyti.

Visi kunigai sako parapijonims, kad ši
tas musų žemiškas gyvenimas vra labai

trumpas, kad mes čia esame tik tam, kad 
pasiruoštame prie “amžino gyvenimo.” Bet 
kuomet mes numirsime ir nueisime į dangą, 
tai jau tuomet kad gyvensime, tai gyvensi
me, sykiu su ponu Dievu, su šventaisiais, su 
angelais, kaip ponai ir ponios. Bet dangus 
kaipo “gera vieta,” ne visiems liurbiams 
atdaras. Į jį įsileidžia tik mažą skaitlių iš^ 
rinktųjų. O kad patekti į tų išrinktųjų skai
čių, kunigai duoda sekantį receptą:

šitame trumpame gyvenime negeisk tur. 
tų nei garbės, buk visiems nuolankus; kas 
tau duos per vieną ausį, tam atsuk ir antrą; 
kentėk skurdą, badą, didžiausius skausmus 
ir už tai Dievui dėkavok, nes Dievas ir jo sū
nūs Jėzus taip nori.

Netik kunigai, bet ir biblija rodo panašų 
kelią į dangų. Esą:

“Palaiminti ubagai dvasioje, nes jų yra 
karalystė danguje”;

“Bus lengviau kupranugariui perlysti per 
adatos skylutę, negu turčiui įeiti į dangaus 
karalystę”;

“Verkiančiųjų ir kenčiančiųjų dangus...”
Tai toks sunkus kelias yra piešiamas į 

dangų. Bet sotus, geras, be vargo, be kan
čių gyvenimas, išdidumas, saumylystė ir 
turtai — tai tikras kelias į peklą. Reikia 
paklausti, kurį iš šitų dviejų gyvenimų gy
vena kunigai ir kiti Dievo taniai? Šį klausi
mą galėtų atsakyti ir tamsiausia davatka, 
kad kunigai gyvena tą gyvenimą, kuris 
veda į peklą.

Kunigai nebijo bedarbės. Jiems nereikia 
anksti rytą nevalgius, prastai apsirengus 
klampoti po sniegą ir kęsti šaltį prie dirbtu
vės vartų. Už jų pečių nestovi bosai ir nera
gina : “speed up!” Kiekvienas kunigas tu
ri gerai įrengtą namą, kur nereikia nei už 
šviesą, nei už šilumą, nei nuomą mokėti. Jis 
gauna dvigubą mėnesinę algą. — vieną iš 
vyskupo, kitą iš parapijonų. Prie to, jis dar 
lupa be jokio pasigailėjimo nuo parapijonų 
už kiekvieną mažiausį patarnavimą, 0 jau 
godumas ant pinigų, išdidumas, saumylystė 
pas kiekvieną kleboną kuodidžiausia. Pa
prastas parapijonas arba parapijonka su 
savo “dvasišku tėveliu” pašikialba žodį-kitą 
tik tada, kada nuneša “Dievui” gerą auką 
pas jį ir da į ranką pabučiuoja.

Kaip matome, kunigai patys peklos nebi
jo, nes jie gerai žino, kad tokios vietos nė
ra. Jie tik darbininkus, tamsius parapijo
nus baugina pekla.

Čia mes kalbėjom tik apie kunigus. Bus 
neprošali kai ką prisiminti ir apie kitus 
“Dievo tarnus.” Daugelis žmonių žino. kad 
kuo didesnis yra “Dievo tarnas,” tuo poniš
kiau jis gyvena. Tik pažiūrėkime, kaip gy
vena pralotai, vyskupai, arkivyskupai, kar
dinolai ir net pats popiežius. Jie gyvena ne 
tik poniškai, bet tiesiog karališkai ir. pa
mėgdžiojimui karalius, net karūnas nešio
ja. Visas jų gyvenimas panašus tolimos 
senovės barbariškų karalių gyvenimui. 
Betgi šitie mekleriai turi drąsos parapijo- 
nams aiškinti, kad Dievas ir jo sūnūs myli 
tik biednuosius ir ubagus, ir kad tik tokius 
įsileis į dangų. Jeigu taip butų, tai kur tada 
dėsis vyskupai, kordinatai ir kiti ponai?

Jeigu tikėti Biblijai, tai Kristus pasakė, 
kad jis išgelbės visus netikėlius paskutinėj 
dienoj, tai toj pačioj Biblijoj randame ir 
kitą Kristaus pasakymą: “Eikite nuo ma
nęs. jus prakeiktieji į amžiną ugnį, kuri yra 
prirengta velniui ir jo angelams.”

Apskritai, krikščionys jaučiasi labai pa
tenkinti, jeigu, jų manymu, netikėliai (ne
tikintieji) kepa pekloj. Štai žodžiai vysku
po, kuris katalikų tarpe yra vadinamas šv. 
Tertulionu:

“O. kaip aš juokiuos! Kaip aš busiu links
mas! Kaip aš šauksiu, kada aš išgirsiu tokią 
daugybę karalių, kurie tikėjosi eiti j dangų, 
bet sykiu su Jupiteriu ir visais tais, kurie 
jiems tikėjo, kankinsis pačioj peklos gilu
moj... O, kaip tie protingi filozofai bus su
gėdinti prie akių ju mokinių ir bus praryti 
degančių liepsnų sykiu su jų mokiniais!”

Iš šito šventoio pasakojimo matyt, kad 
tas Kristaus mokslo skelbėjas buvo didelis 
beširdis ir barbaras.

Ne ką geresnę opiniją apie netikėlius tu
rėjo ir Jonas Kalvinas, presbyterionų baž
nyčios įsteigėjas, štai ką jis sakė:

“Ant visados tų baisių kančių kankinami 
jie turės jausti patys savęs triuškinimą iš 
pikto Dievo pusės.

“Jie bus perdurti ir perverti mirtinu Die
vo perkūnijos gyliu ir sulaužyti galinga jo 
ranka taip, kad nuskendimas į bet kokią be
dugnę butų daugiau pakenčiamas, negu sto
vėjimas minutės tokiose kančiose.”

O ve ką Martinas Liuteris sake:
“žmonių likimas toks kaip ir gy\ulių. Jei

gu Dievas juos pažaboja, tai jie dirba ir tai- 
nauja Dievo naudai; bei įeigu juos |»a."iža- 
boja šėtonas, tai jie dirba šėtono naudai.”

(Bus dauginu)
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KIEK AMERIKOS DID
MIESČIAI TURI GYVEN

TOJŲ.

Šių metų cenzo raportas.

TURTINGIAUSIA SIBI
RO BIBLIOTEKA.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Baisus Gaisras New Jersey Valstijoj.

Penktas Puslapis

Tomsko universiteto bib- 
iioteką galima laikyti di
džiausia ir turtingiausia Si- 

Šį pavasarį Jungtinėse biro biblioteka.
Valstijoje buvo gyventojų Knygų mėgėjas, patekęs j
surašinėjimas, oftcialėj kai 
boj “cenzu” vadinamas. 
Pilni tos statistikos daviniai 
da nežinomi ;pareitą sąvaitę 
paskelbtas raportas paden
gia tik 25 didmiesčius ii- pa
rodo, kad septyni jų per pa

šią biblioteką, negreit iš jos 
beišeina. Tomsko mokslo 
bibliotekoje. įsteigtoje prieš 
50 metų. šiuo metu priskai- į 
tomą iki 1,300,000 knygų to
mų įvairiausiais klausimais.

• Bet ne tiek knygų skaičiu-
skutinį dešimtmetį gyvento- į mi, kiek atskirais unikali- 
jais netik nepaaugo, bet niais, turinčiais didelės isto- 
pusėtinai sumažėjo. Pavyz- j rįnės vertės, rinkiniais di- 
džiui. 1930 metais Philadel- • džiuojasi šios bibliotekos
phijoj buvo 1,950,961 gy
ventojas, o šįmet’ užregist
ruota tik 1,935,086, vadi
nas, sumažėjo 15,895.

darbuotojai.
Čia saugoma grafo A. G.

Stroganovo biblioteka iš 
24.000 tomų. čia rasime

Clevelandas per tą dešimt- į Francuzų Didžiosios Revo- 
metį nukrito nuo 900,429 į liucijos laikų laikraščių,, 
iki 878,385; St. Louis suma-į komplektus, pirmąsias kny- 
žėjo nuo 821,960 iki 813,-Į gąs, įrištas oda, puikias gra- 
748; Bostonas nukrito nuoį viurų kolekcijas ir tt. Dau- 
781,188 iki 769,520; Ne- Į gybė knygų iš XVIII ir XIX 
warkas nusmuko nuo 442,- i šimtmečio, patek u s i ų iš 
337 iki 428,236. į Francuzijos karališkos bib-

Nukrito taipgi po keliatą ' liotekos. Kiekvienas Stroga- 
tukstančių Rochesteris. Cin-: novo bibliotekos tomas at- 
cinnati ir Pittsburghas. į žymėtas įdomiu devizu:

Žemiau seka 25 didmies- i “Žemę ir turtus tėvynei, o I
čiai ir jų gyventojų skaičia' -a,iT^.rbę;’- . ...
šį pavasarį: į Didelj dėmėsi kelia su-j

__ . „ rinktosios knygos iš V. A.
New Y ork........ 7,380,2o9 . Žukovskio bibliotekos. Gau-
PMiCaJ°i k- " ‘su veikalų apie pedagogiką, “
Philadelphia 1.93o,08€ į metodiką, kalbų mokslus. *KttUflO Kotlietldail-
Detroit .......- 1,618,549daugiausia francuzų ir vo- 1
Los Angeles .... 1.496,792: kiečių kalba. Čia rasime ir įsakymas A O. 7.
Cleveland  ....... 878,385! pirmaji “Odisėjos” vertimą ---------
Baltimore ........ 854,144 i j vokiečių kalbą. Šios knv- i Uždraudžia streikuoti ir su-
St. Louis............  813,748 , g-O5 puslapiuose matome įra- varžo visokią laisvę.
Si!1?” k..........  S-'? i ^as Žukovskio pastabas. Užėmus bolševikams Lie-
wSm...... 663 15^ T^Sk° biblioteka nePa’ tuvą ir atsistojus Paleckio
« JTS" '■ pra5tai Popuri visame Si- valdžiai prie valstybės vai-
W?wukee V 589 558 ’ b/re-Gausips.studentų mok- ro, naujas Kauno komen-
Miroaukee .... ą»»,oo8 i slo darbuotojų ir darbinm- dantas Robelis paskelbė ši-
N^OrleSns.... 492 282 • ?.ksk“!?9<» “ nuol.?ti.- tokių “laisvių” Kauno ■■

yneans .... .4^0? mat S1OS bibliotekos svečiai, apvlinkės gyventojams:
Mmneapolis.....  489,976 -Stačiai stebėtis reikia, w ,
Cmčinnati    452,8o2 kad carų laikais, kuomet i Paragrafas 1.
Newark ........ 428.236 Rusija buvo skaitoma tam- /ą) Draudžiu be m< ........ ........r_____
Kapsas City .... 400.1 rt) į šiaušia Europos šalis, tenai .leidimo vaikščioti ir važinė- vartojimą prieš ją

386,1 /0; buvo sukrautas toks didelis ti nuo 23 valandos ligi 4 vai. bus baudžiami ka 
i -.0 kulturos lobvnas,

Indianapolis ....
Houston............ 386,150
Seattle ......... 366,847
Rochester ......
Louisville ......
Denver ..........

Camdeno mieste. Nevv Jersey valstijoj, ugnis anądien sunaikino chemikalų fabriką ir 67 gyvenamus namus jo apy
linkėj. šis vaizdas parodo ugniagesius liejant vandenį Į liepsnas. Ugnis padarė daugiau kaip $1,000,000 nuostolių. 
Be to, buvo sužeista apie 150 žmonių, nekurie taip sunkiai, kad turės mirti. Yra Įtarimų, kad fabriką padegė 
“penktosios kolonos” šnip ai. Valdžia veda tardymą. •

Paragrafas 7.
Nusižengusieji šiam įsaky

mui bus baudžiami atiduo
dant į priverčiamojo darbo 
stovyklą ligi 1 metų laiko, 
kalėjimu ligi 3 mėnesių, ar
ba pinigine pabauda ligi 
5.000 litų.

Paragrafas 8.
Už susisiekimo priemo

li nių, kaip tai: geležinkelių, 
telegrafo, telefono, tiltų, 
vandens įvadų bei kitokių 
įrengimų gadinimą ir už 

mano priešinimąsi policijai ar pa-

timų valstybių armiją arba 
kitus i tas armijas verbuoja, 
bus baudžiami mirties baus
me, jeigu sugrįš Francuzi- 
jon. Manoma, kad šitas pa-

AMERIKOS KOMUNIS
TAI PARDAVĖ SAVO

DIENRAŠTI.

Šiomis dienomis Ameri-
skelbimas taikomas tiems kos komunistų partija par- 
franeuzams, kurie stoja i davė savo “Daily Workerį 
anglų ai miją.

ISPANIJA ATŠAUKĖ 
VISUS LAIVUS

“Nevv York Times
pondentas praneša „ i • i
rido, kad Ispanijos fašistų V1SO> Boldto ir kitų. 
valdžia įsakiusi visiems sa- Komunistų partijos lydė 
vo šalies ląįyams {pasitraukti liai Brotvderis ir Fosteris

ryto.
(b) Draudžiu be mano

324,694 j 160.COO SUOMIŲ UKININ- sutikimo daryti eitynes, de- 
318,713 į ku PASITRAUKĖ IŠ PO monstracijas ir susiburimus 
318.415 ‘ SOVIETŲ. gatvėse, aikštėse ir kitose

Per paskutinį dešimtmeti Pasirodo, kad iš tų Šuo- viešose vietose; policija bet,
daugiausia paaugo Wash- mijos vietų, kurias užėmė kurioje vietoje ir kiekvienu 
ingtonas. nes 1930 metais Sovietų armija, pasitraukė laiku gali sustabdyti judeji- 
jis turėjo 486,869 gyvento- 160.000 suomių ūkininkų, mą ar uždrausti pasilikti 
jus, o šįmet turi jau 663,153. palikdami tenai išdirbtą sa- gatvėse net ir atskiriems 

. vo žemę ir namus. Suomijos žmonėms.
Milionų miestų, kurie turi parlamentas dabar priėmė (c) Draudžiu skleisti kur

pe milioną ar daugiau gy- įstatymą, kuriuo visi šitie Šančius ir nerimą kelian- 
ventojų, Jungtinėse Valsti- ūkininkai bus aprūpinti čius gandus bei kurstyti vie- 
j*ose dabar yra 5. būtent:, naujais žemės plotais ir de- ną visuomenės dalį prieš
, Ch’caga, \hi-, mokratinė Suomijos vyriau- kitą. ...............
ladelphia, Detroitas ir Los <ybe padės jiems naujose i (d) Draudžiu įžeidinėti 
Angeles. ! vietose įsikurti.

teismo.
Kaunas. 1940 m. 
birželio 16 d.

Pulk. Robelis,
Kauno karo komendantas

FRANCUZIJOJ PALEIS
TI BELGIJOS REKSISTAI

Kai gegužės mėnesy Hit
lerio aimija pradėjo laužtis

RUSAI REIKALAUJA 
RIEDMENŲ IŠ RUMU

NIJOS.
Iš Maskvos pranešama,

Belgijon, Belgijos valdžia kad Sovietų valdžia parei-

valdžia traukėsi į Francuzi- tus bei vartelius ir namu du-

kinti. Lietuvos “penktajai 
kolonai” Amerikoje taniau- w 
ja ir “Laisvės” bei “Vilnies” 
bolševikai, kurie atvirai ve-į išbuvo Bukovinos. Tai esą prieSin- S nmpacand, užLktuvS

išgabenti Francuzijon ir už- g J'TaTi/“. ir Akintas. Į p^a" ’
dalyti koncentracijos sto- y^- noo.o kaa n fy.sam. __________dalyti koncentracijo 
vykioj Pirėnėjų kalnuose. 
Dabar gi Hitleris pareikala
vo, kad visa šita “penktoji 
kolona” butų paleista, ir 
Francuzija reksistvs palei
do. Jie jau grįžta Belgijon.

DETROIT, MICH.

Nedėlioję, Augusto 11 d., 
bus labai gražus

PIKNIKAS!
Rengia Lietuvių Demokratu 
Sąjunga BIRUTĖS DARŽE
John R. ir 11 Mile Road.
Užpakaly Madkson Mokyklos.
Kuris neturi automobilio gali 

nuvažiuot Bl'SU iš H. I’ark 
YVcodvvard Terminai Stoties.

• Tik 10c. ypatai. Pradžia 12 vai. 
/Šokiai prie geros muzikos 3 vai.

Valgių ir visokių gėrimų bus 
pakankamai. Bus prakalbų ir 
Įvairi programa. Lietaus nebi
jokit. Birutės Darže pastogės 
užtenka. Įžanga 25c.

Kviečia tisus atsilankyti.
KOMITETAS.

KAJIESKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui rimtos mer

ginos arba našlės ku-i mylėtų rimta 
šeimynini gyvenimą; aš esu vaikinas 
-12 metų, gerai atrodau, pasiturintis. 
Prašau prisiųsti savo paveikslą su 
laišku. Adresas; .1. M. X. <2>

SI Ferry st., Box 51, Newark. X'. .1.

Pajieškau Tamošiaus FIRAYIčIAUS 
jis gyvena rodos Bostone, paeina is 
Pastuonų kaimo, Seredžiaus vals
čiaus. Prašau atsisaukt, Kurte žinot, 
malonėkit pranešti jo adresą.

Adomas Mickus
2»»8 Connors st.. Gardner. Mass.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
New Yorke skubiai pajieško $1.AR
ŠIU (P. šlapšys), į Jungtines Ameri
kos Valstijas jis atvyko šiais metais 
tarp gegužės-liepos mėnesių. Jam 
Lietuvos gen. konsulate yra skubus 
laiškas. Lietuvos Generalinis Konsu
latas. 16 West 75th Street. \’<-w 
York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Paiieškau draugo apsivedimui tarp 

2* iki 38 metų amžiaus, kuris apsipa
žinęs arba mylėtų siuvimo amatą. Aš 
esu profesionališka siuvėja, baigusi 
Vashington Irving High School, 
Dressmaking-Designing. Mylėčiau 
susitikt ypatą. kuri supranta tokį 
darbą arba b. nt mylėtu. Prašau ra
šyt. S. M. ‘ < —>

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalinga Moteris
, - . - Už pagelhininkę prie Krautuvės,trims senoms moterims. Darbas lengvas ir rimtat moteriai 
Viena ju yra 63 metu am- visados patyrimas nereikalingas. 
». , -S bet neturi būt jaunesne 30 metų, irZiaus, Kita t 1, O trecia oi. r nesunkesnė t75 svarų. Darbas 4 vai.

3554 So? Halsted st., Chicago, 111.

Gas Station Parsiduoda
Su visais įrengimais; stuba 5 kan«- 

lotas
ŽIU o ja si

smurto, I nuo juriu ir būti uostuose, paskelbė, kad nuo rugpiu-1 barių, didelis garadžus ir geras 
karo lauko Paprastai, toks Įsakymas 1 dienos “Daily Worker” j™ 

jau “nustoja buvęs oficia
liu partijos organu.” Tačiau 
jie priduria, kad partija jį 
remsianti “visa širdimi.”

laivams yra duodama® kuo 
met valstybė ruošiasi pra
dėt kara.

Tikras Bargena3

58 Connly Road, Avon, Mas>.

Farma 40 Akeriai

LIETUVĄ PARDAVĖ 
‘PENKTOJI KOLONA.”

Mūsiškiems

126 akerių geros derlingos žemės 
Colorado valstijoj parduodu pigiai.
Vanduo geras. 4 šaltiniai, šulinys. 2
skiepai bulvėms, 8 akeriai apsodinti . . . - - -,
bulvėmis ir gerai atrodo, manau gaut ja buS greitai UZdaiVta kaip 
už bulves $100(1; 2 arkliai. 1 mulas, j l-olonn ’’ trvUol iio
traktorius, visa mašinerija. A iska

Graži 6 ruimų mūrinė stuba. elekt
ra fornišius. vištininkas, gera žeme. 
prie gero kelio, už $2.500; įmokėti 
$1.(H8). Geras pirkinys.

J. Dermeitis
R. 3, Box 208, Caro, Micb.

Aišku, kad tas pardavi
mas yra tik kamuflažas. Ko
munistai tikisi, kad jų parti-

.. JEIGU GALVĄ NIEŽTI
penktoji kolona, todėl jie * arh;, plaukai pieiska-bolševikam® traktorius, visa mašinerija. Mska I -j- —-------- > ------- -.i-“, arn;. piauitai pieisita

, J 14. parduodu už .$2000. Kurie myli far-1 “pardavė SaVO Organą, kad not’. krinta, vartok 
labai nepatinka penkto- nH.riaut puikus pirkinys, paskubi,,.i npllž(larvtl, u ka,iusios kolonos” vardas. Išgir- <’.'wnu vienas >r nesveikuoju.! v amzia neuzuanių jį Kanu 
dę tą žodį, jie tuoj griebiasi 
sau už galvų, lyg tas pasa
kiškas vagis, ant kurio pa
kaušio “kepurė užsidegė.”
Jie ginčija, kad tokio ele- 

ar nepalankiai traktuoti mento. kaip “penktoji kolo- 
draugingos mums SSSR ka- na,” visai nesą. 
riuomenės karius, ir Tuo tarpu gi visi matom.

(e) Draudžiu nutraukti kad lietuviškieji bolševikai 
darbą (streikuoti.—Red.), i ir buvo ta “penktoji kolo- 

D t o Ina,” kuii padėjo svetimai
j armijai Lietuvą okupuoti ii 

\ įsi Kauno miesto ir jos nepriklausomybę sunai-

kaip kada rupi sutarčių pil- Paragrafa* 3. , * M,DTIFą
dynms. Restoranai, kavinės. ba-| PySKELBE MIRTIES

--------------- Srai’ kinai ir kitos vieš°J° su-, tvFTiMnS^A
PERNAI NUO DŽIOVOS siburimo vietos turi būt už- SVETIMOSE ARMIJOSE 
MIRĖ 61,184 ŽMONĖS. darytos 23 valandą. Petaino valdžia Francu-
Draugijos kovai su džio- D £ \ i zŲoj paskelbė dekretą, kad

raragra as . f> ancuzai, kurie stoja į sve-Sakoma, kad jų vadą Deg- 'a pirmininkas Dr. McCain, ; fn
rellę Hitleris skilsiąs Belgi- Į^" VajjĮy^nuo džiovos bimo visus be raidžias leidi- "

ndi? 61,lM°žmonės.° Metei mo laikomus ginklus ir
AMERIKOS PRANCŪZAI P'ifš.tai mirčių buvę 63.677. ^iTSik^nuOTaSoš 

nor* AMi7iirhiACi Taųin pernai mirtingumas policijos nuo\aoo«
ORGANIZUOJASI. nuo tos H?os jau sumažėjęs. ’ viršininkams per 48 valan-

Paskutinėmis dienomis i Vis dėl to dabartiniu laiku (,as-
Amerikos franeuzai prade-; šioje šaly esą arti 500,000 Paragrafas 5.
jo oiganizuotis kovai. prieš'džiovininkų. Ginkhj parduotuvėms, bei
totnlitdrizrn^ Totulitniiz- j ~ apskrities viisininko leidi*
mu vadinasi tokia santvar- UŽDRAUDĖ ARKLIŲ u/:
ka kaip Rusijoj. Vokietijoj . LENKTYNES. 
ir Italijoj, kur ne valstvbe “T --- »
tarnauja piliečiui, bet pilie
tis aukojamas valstybei ir
tą valstybę valdo viena par
tija su diktatorium pri«- 
šakyje.

LENKTYNES.
“Lietuvos Žinios” piane- ažinma” 

ša. kad 23 birželio Kaune 
sporto sąjunga ruošė arklių Paragrafas G.
lenktynes, bet naujoji vai- Be mano leidimo drau-j 
džia jas uždraudė. Mat, ii džiama šaudyt ir ruošti m»«- 
hijofei žmonių susibūrimo, j džiokles.

RIVV. VIA V V I IU V IV ii IIVVIV I • e
todėl noriu parduoti. Bereikalingai ! yp ju partija, 
nerašinėkit. John Riskus <2> i __ _ ___________

Box 181 Milncr. Colo. • Petronėlė Lamsargienė
H Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

i GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
j turite kokius nesveikumus, kreipki- 

VIIC n AI A Kineli fčs pas mane: duosiu gerą patarimu
FkUO DnL.rtllDi.HJO. . jr |>usjj patenkinti. (43)

Pr. f. LAMSARGIENĖ Į
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa. i

PARDUODU LIETUVIŠ-

Juodgalviai, rud
galviai, gclton-
galviai ir balt- !-------
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 

1 Suvienytų Vals
tijų ir į Kanadą.

GEO.
BEMMIRA1TIS

520 IVilsnn St.. 
A'aterbury, Conn.

AI.EXAXDEIUS 
SHAMPOO 

5!) centų už. bonką ir
ALEXAXI»ERS 

STIPRINANTI TONIKĄ.
50 rentų už bonką. Prisiunėian 

ir p«-r paštą.

ALEXANDER’S CO.
114 W. BROAI>WAY.
SO. BOSTON. MASS.

KELEIVIO” KA
LENDORIUS

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

■ jotai ittfCSaiiAJt
VIRĖJA

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip sti

gs taisvti maista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
g lialansuotą vitaminų kokybę.
5 Knygą sutaisė K. Petrikicnė, išleido A. I.. I). L. D 

Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
Reikalaukite: “KELEIVIS”,

253 W. RROADWAY. SO. ROSTON. MASS.
IIUWMlWHii||

MODERNIŠKA IR GRAŽIAI ĮRENGTA

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
WORCESTERYJE

Seniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie 
Suffield ir Vernon gatvių kampo, dabar jau įreng
ta puiki ir moderniška laidotuvių Koplyčia, kuri 
bus žinoma, vardu

CARROLL FUNERAL HOME
n VERNON STREET

Petras Karalius,
Telefonas 4-6757.

WORCESTER, MASS.
Savininkas.

Notary Public.
Pašaukimai priimami iš visur ir bile laiku.

r

aras .Europoje
M norite žinoti apie karą titoa paaauMe 
{vykina, tai kkakykitn -Nonjienm.^ *

“Naujienos* yra pirmas ir dMiianeiee fietuvią 
diearaitit Amerikoje.

Užairažykite -Naujienai* fiandiea. Naujieną 
prenumerata metame Amerikoje (išimant Ch»- 
eagą), fkOO. Chieagaje Ir
Money Orderį ar Mąrid

“NAUJIENOS"
' 1739 South Halsted Street

CHICAGO, HUN0IS

/ SssipcUsisssl SBspiį^ ’

I



Beitas Puslapį?.

M otebims Pasiskaityt
X T A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHEl-SONIENĖ.
CHICAGOS PROFESIO

NALIU MOTERŲ
VEIKLA.

Pagerbė kitų kolonijų 
profesionales.

Chicagoje nesenai buvę 
Įkuria Lietuvių Moterų Pro 
fesionaiių Draugija. Nors j.
dar jauna, vis dėlto Įdomia 
veikia. SLA 41-ma Seime 
metu draugi ia parėmė Sei 
mo delegatėms specialiai 
surengtus pietus, kuriuose 
dalyvavo didžiuma draugi
jos nariu.

Vietoj planuotos arbatė 
lės. draugija surengė vieš
nioms profesionalėms pie
tus; si planą pakeisti priver
tė ilgos Seimo sesijos. Pie
tus buvo suruošti Bostoi 
Oy>ter House valgykloje 
birželio 29 d. šia proga bu
vo pagerbtos p-lė Ona Zors- 
kaitė, delegatė ir mokytoja 
iš Šcrantono. ir daktarė 
Johanna Baltrušaitienė, lie
tuviams gerai žinoma vei
kėja iš Pittsburgho.

Pietuose dalyvavo sekan
čios viešnios ir narės: p-nia 
Daužvardienė. Lietuvo- 
konsulo Petro Daužvardžio 
žmona is Chicagos: p-nia 
Birutė Bagočienė. SLA pre
zidento B. J. Bagočiaus 
žmona iš Milton. Alassachil
sėtis: p-nia Gertrūda Dal
gis. Įstatų komisijos nario ii 
radio vedėjo P. Dalgio žmo
na iš Pittsburgho: p-nia 
Matilda Čepulienė, žymi de- 
delegatė iš Rockfordo: po
nia Ona Indrelienė, žvmi 
veikėja ir rašytoja iš Toron
to. Kanados: p-nia Marijo
na Kemešienė. žymi veikėja 
iš Detroito; p-nia Rose Lu- 
c-as Baltrušaitienė, daininin
kė iš Saginatv. Mic-higan: 
p-nia Nora Gugienė. SLA 
iždininko K. Gugio žmona 
ir “Naujienų“ muzikos bei 
moterų skyrių vedėja iš Chi
cagos: p-lės Frances Sadau
skaite. Helen Blauzdis, mo
kytoja ; daktarė Valerija 
Genitis: advokatė Stella 
Striko!, ir mokytojos Eldon 
Genitis ir L. Narmontaitė.

Nors laikas pietums buvo 
paskatas labai trumpas, nes 
delegatės turėjo skubiai 
grįžti i Seimo sesiją, visgi

NENORI LIAUKŲ.

.»J<>ter;'Kn grožio <-k -jurtai
sako. k&<t s: l j* iiieT įj amžiaus
mergaitė. Mis- Norma U'olfc.
lengvai galėt; iairrlėti “Miss
America' ' it oia. . .g u tik .ii pu
lioivtu stoti i Ameri kos gra-
žuoliu kontestą kur?- si rudeni
įvyk- Atlantic Cityie . Bet .įi l<
nenori. Sako. tokia garbė yra
tuščia- daiktas .Ii g;rvena Sea-
jude Heights. N. J.

j daug buvo atlikta. Visos
■ trumpai išreiškė savo linkė- 
; jimtts viešnioms p-lei Zors- 
' kaitei ir daktarei Baltrušai- 
j tienei ir kiekviena prižadė- 
j jo paramos naujai draugi

jai. šiam gražiam susirinki
me buvo užmegstas mazgas 
.arp čia gimusių lietuvaičių 
.r jų seserų, kurios atvyko
iš Lietuvos.

i Savo ketvirtam susirinki- 
' me. laikytam šių metų lie-
■ pos 13 dieną. Chicagos Lie
tuvių Moterų Profesionalių

į Draugija nutarė nusiųsti de- 
į šimts dolerių auką Lietuvių
Kambariui Pittsburgho Uni-

• versitete. Kadangi draugi
jos ižde dar nėra pinigų, tai 

; narės įvertindamos reikalą, 
aukojo savo pinigus draugi
jos vardu. Laikui bėgant, 
draugija parems ir kitus

' kultūros darbus.
i „ .

šiame susirinkime prisira- 
jšė dvi naujos narės: dakta- 
’ «ė Aldona Juška, gerai žino- 
; nomo daktaro Juškos duk- 
j tė. kuri dabar specializuoja- 
i si akių gydyme, ir mokytoja 
p-lė Aldona Narmonta, 
"Naujienų“ Moterų Sky- 

: riaus nuolatinės bendradai- 
. bės L. Narmontaitės sesuo.
' P-lė Aldona Narmonta jau
■ aštuoniolika metų mokina 
j kūno kfiituros ir sveikatos 
i viešose mokvklose. Ji gavo 
! leidimą iš mokyklų valdy
bos atsitraukti nuo pareigų

: vieneriems metams, kad pa
gilinti savo mokslą, ir birže- 
lio mėnesy gavo bakalauro 
laipsnį, bet mokinasi ir to- 

! liau.
Susirinkime buvo nutarta 

priimti nares ir iš kitų kolo
nijų. nes kelios profesiona
lės to pageidavo. Draugijos 
reikalais galima susirašyti 

. su korespondente: Helen 
, Pech. 29 W. 104-th place.
Chicago, Illinois.

Profesionalė.

NUŽUDĖ DUKTERĮ. KAM 
SUSIDĖJO SU VEDUSIU 

VYRU.
Noith Andėver'o mieste

ly. netoli nuo Bostono, pe
reitą sąvaitę įvyko šiurpi 
tragedija. Buvo taip: į po
licijos nuovadą atėjo vidur
amžis vyras, padėjo ant des- 
kos dar teberūkstanti revol
verį ir pareiškė: “Aš tik ką 
nušoviau savo dukterį, kuri 
atsisakė nutraukti savo san
tykius su vedusiu vyru.“

Toliau paaiškėjo, kad tas 
žmogus su revolveriu vadi
nasi -James Palias. 48 metų 
amžiaus vyras ir gyvena 
Ne\v Yorke. Pereitą sąvaitę 
jisai atvažiavo Į Noith An- 
doverą norėdamas parsivež
ti savo dukterį atgal į Xe\v 
Yorką. Kuomet ii a t G sakė 
savo meiluži palikti, tėvas 
išsitraukė iš kiseniaus revol
verį ir suvarė į ją d šūvius. 
Ji vadinosi Agnės Palias ir 
buvo 22 metų amžiaus. Tū
las laikas atgal ji parašė tė
vui laišką ir prisipažino gy
venanti su vedusiu vyru, ku
ris ketinąs savo žmoną di- 
vorsuoti ir apsivesti su ja. 
Tėvas sakosi parašęs jai at
gal ir liepęs tuoj grizli New 
Yorkan. bet ji neklausė. 
Tuomet jis nuėjęs Nev Yor
ko policijon patarimo klaup
ti. Policija pataiti-i jam 
pranešti apie tai No h An- 
dovero policija), ką jis it 
padaręs. Noith ttdovero 
policija jo dukterį '.artu su 
tuo vedusiu vyru areštavusi 
ir jiedu buvę nuteisti po 3 
mėnesius kalėjimo už nemo
ralų gyvenimą. Abudu ape
liavę ir tuo tarpu paleisti do 
kaucija.

Praslinkus keliom savai
tėm. mergina parašiusi tė
vui: “Atvažiuok ir pasiimk 
mane namo.“ Taigi dėl to 
dabar tėvas ir atvažiavo. 
Bet kai jis pasakė jai “va-.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

A’ori Nubraukt Vyrams Nosį

Šitos dvi mergaitės. Mar.iorie Craft (kairėj) ir Doris Davis, 
nesenai baigė slaugių profesi jos mokslą Bostono ligoninėj, 
o dabar nutarė mokintis orlaiviais skraidyt. “Turini parodyt 
vyrams." sako jos. "kad ir m otel is gali valdyt plieno pauk
šti."

žiuokim. ji jam atsakiusi: 
"Ne. aš jau nutariau neva
žiuoti.“ Tuomet ir įvyko 
tragedija. Tėvas nušovė 
dukterį ant vietos...

MOTERIS NORI ĮSIRA- 
ŠYT ARMIJON.

Į naujokų ėmimo punktą 
Philadelphijoj atėjo jauna, 
graži moteris ir pareiškė no
rinti įsirašyti armijon. “Aš 
esu įsitikinus, kad moterys 
galėtų sumušti tuos nacius į 
skutus.“ pasakė ji pulkinin
kui Schoenfeidui. Bet jis jai 
paaiškino, kad Amerikos ar
mijon moterų da nepriima.

Ji vadinasi Leah Nunzi, 
27 metų amžiaus ir turi 20 
mėnesiu va

PYČIĮJ PAJUS.

6-8 pyčės. nuluptos ir su- 
piaustytos

3 šaukštai miltų
I o puoduko cukraus
II šaukštuko druskos
1 puodukas lengvos sme- 

tonėlės.
Padaryti paprastą pajui 

tešlą. Šis pajus kepasi be 
viršutinės plutos.

Išvoliojus pajaus tešlą, iš
klok ja olėtą ir sudėk su
pjaustytas pyčias. Dabar ge
rai sumaišyk miltus, cukrų 
ir druską, užpilk Smetoną, 
drūčiai išplak, supilk ant 
pyčių ir labai karštam pe
čiuje kepk apie 35 minutes.

jUMYS

C.

ILGUS METUS
geras senas Blue Kibhon nustaiė 
malto gerumą—VISADA duo
dant jums pilnus 3 svarus pasi
žymėjusio malto sveikumu, nau
dingumu ir ypatybe. Blue Kibhon 
Maltas užtikrina jums tokias 
na’ aukštos vpatvbfs pasekmes 
VISADA.
Copr ..*■< Paimt a nz Coapany Milvratjkee

■•Salomėja”, arba kaip buvo nukirst* 
šv. Jonuį galva. Drama vienam*

ak: e, parašyta garsaus anglų raiti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................... 26c

BUJE RIBBON 
MALT

America s Bigcject S eile r

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Andriui Navickui.—Drau
go klausimas, “kokiais me
tais Rusija užkariavo Ukra- 
jiną,” nevisai aiškus, nes ne
pasakai, kurią Rusiją turi 
gaivoje — carų Rusiją, ar 
bolševikų Rusiją? Senovėj 
Ukrajina buvo vyriausis 
Rusijos branduolys. Ukraji- 
nos sostinė Kijevas buvo 
viena pirmųjų Rusijos sos
tinių. Ukrajinoj Petras Di
dysis sumušė švedus. Bet 
1917 metų spalių 14 d., kuo
met Rusijoj įsigalėjo bolše
vikai, Ukrajina nuo Rusijos 
atsimetė ir pasiskelbė ne
priklausoma respublika. 
Tuomet bolševikai pradėjo 
karą prieš Ukrajina. Po 
2 metų žiaurių skerdynių 
Trockio raudonoji armija 
ukrajiniečius nugalėjo ir 
1919 metų gruodžio 11 d. 
Ukrajina buvo prijungta 
prie Sovietų Sąjungos.

J. Paskauskui. — Ačiū už 
laišką ir pinigus. Apie gink
lų fondo pinigus Maikio tė
vas jau teiraujasi.

J. Radzevičiui. — Maikio 
tėvas labai dėkingas už ka- 
nadeiską trirublę ir už gerus 
patarimus.

Jonui Andriuliui.—Mai
kio tėvas labai džiaugiasi, 
kad tamsta turi jau 80 metų 
amžiaus ii- vis dar neužmirš
ti jam ant puspadžių prisių
sti. Priimkit nuo jo nuoširdų 
ačiū ir daug labų dienų.

Kūjų Vincui. — Ačiū už 
komplimentus. Pasistengsi
me tuos rašinius peržiūrėti 
ir padaryti su jais kas bus 
galima.

Negražiajai.—Vieno sla
pyvardžio po laiškais pasi-, 
lasyti neužtenka; šalia jo 
būtinai reikia pažymėti ir 
tikrąją savo pavardę.
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų Depatystės iš
puoliams. šių knygą turėtų perskai- 
torija. pasekmės įr jų doriškas nu- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis. kurie geidžia, kad jų moterįs, 
du.tterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globa. Parašė kun. Geo. 
Towsend Kos, I). P., sulietuvino 
Ferdinand de Samngitia...............25c

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyt* Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietuvis Kalbos Mokytojas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

KAINA $1.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.

Iš Mano Archyvo.
Ką rašė “Laisvė” apie 

L. Pruseilcą.

Bevartydamas savo ar
chyvą, patėmijau 1934 metų 
lapkričio 21 dienos komuni
stų “Laisvę,” kur ant 3-čio 
puslapio juodom raidėm už
dėtas antgalvis: Dvidešimto 
Šimtmečio Pustelninkas. Ta
sai straipsnis yra dviejų 
špaltų, bet aš čia paimsiu 
tiktai žymesnes jo vietas. 
Skaitykite:

“Šių dienų fariziejus Leo
nas Pruseika nuolat puola 
ant sąmoningų darbininkų. 
Fariziejus smegenų trusto 
tėvas Pruseika bandė, ban
do ir bandys valyti destruk
tyvi darbą prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Jam, 
Pruseikai, visas pasaulis at
rodo aukštyn kojomis ir 
niekas jam nėra geras. To
dėl Pi useika turi būti darbi
ninkų numaskuojamas atvi- 
įu protestu. Tokių despera
cijos pustelninkų. kaip Pru
seika. vieta girioje su to 
laipsnio gyvūnais, o ne tarp 
darbininkų.”

Tai matot, kokie, sulyg 
“Laisvės.’’ tie komunistų ly
deriai. Tai ot, kokia partija 
dabar rengiasi vairuoti Lie
tuvos gyvenimą.

Komunistai ir Lietuvos 
neprigulmybė.

Ta pati “Laisvė” 1939 m. 
gegužės 12 d., talpindama 
Lietuvos komunistų atsišau
kimą, pataria jį visiem skai
tyti kaipo svarbų dokumen
tą. Atsišaukimas ilgokas, to
dėl čia paimu tiktai tą, kas 
labiausia paliečia Lietuvos 
nepriklausomybę ir komu
nistus.

“Draugai ir draugės pilie
čiai ir pilietės!“ taip prasi
deda tas raštas. “Kovodami 
dėl pagrindinės Lietuvos ne
priklausomybės iiššaugo ji
mo. privalom praktiškai 
remti ir stiprinti visos šalies 
ginkluotąsias pajėgas. (Bet 
prieš ką.—L. J.) Mes kvie
čiame stoti į Šaulių sąjungą. 
Mes reikalaujame sudaryt 
visas sąlygas, kad reikiamu 
momentu galima butų ap
ginkluoti visus galinčius ne
šioti ginklą piliečius.

“Mes kviečiame visomis 
išgalėmis remti ginklų fon
dą.” (Reiškia, Smetonos 
fondą.—L. J.)

Atsišaukimas baigiamas 
Šukiais: “Tegyvuoja tikroji 
tautos vienybė! Tegyvuoja 
Lietuvos nepriklausomy
bė!” Pasirašo: Lietuvos Ko
munistų Centro Komitetas, 
1939 m. bai. 8.

Reikia pažymėti, kad tai 
netik veidmainiškas, bet ir 
labai nelogiškas atsišauki
mas. Jis primena tą įsigėru- Į 
sį pusberni, kuris šaukia “iš- i 
daužysiu dantis visiems.” oi 
pats vos tik pastovi ant ko
jų. Lietuva nusilenkė Lenki- ( 
jos agresijai nei vieno šūvio1 
neiššovusi, išsižadėjo Vii-' 
niaus ir iš Klaipėdos pasi- • 
traukė, bet komunistų Cent
ro Komitetas ruošė ją į ka
rą. O kai dabar raudonar
miečiai užėmė visą Lietuvą, 
tai tas pats komunistų komi
tetas sveikina okupantus!

Ar tai ne biauri veidmai
nystė ! Lukšių Juozas.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankiua reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
išku Ištarimu ir gramatika. Antra 

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Micbelsonas ^ual. ..............35c

Nu. 32. Rugpiučio 7 d., 1940 m.■HMBESMsasssaBaBSSS
KOKS AUTOMOBILIS GERIAUSIS.

i1

New Yorko valstijoj yra 
inkorporuota organizacija 
vardu Consumers Union oi 
United States, kurios tiks
las yra teikti vartotojams 
informacijų ir patarimų 
apie įvairias prekes, kurios 
jų geresnės, kurios netaip 
geros ir kurių visai neverta 
pirkti.

Tam tikslui ši organizaci- 
a leidžia mėnesius raportus, 
urie taip ir vadinasi — 

“Consumers Union Re- 
ports.“ Jai bendradarbiauja 
universitetų profesoriai, vi
sokių sričių specialistai, 
mokslininkai, ir prie to da ji 
naudojasi valdžios departa
mentų daromais eksperi
mentais bei tyrinėjimais.

Viename savo raportų ši 
organizacija paduoda labai 
įdomių žinių apie automobi
lius. Ji suskirsto automobi
lius grupėmis. Pavyzdžiui, 
jeigu automobilių rinkoje 
yra 8 automobiliai, kurių 
kainos maždaug vienodos, 
tai visi jie imami į vieną 
grupę ir nurodoma pirkė
jui, kuris iš tų 8 yra geriau- 
sis.

Paduosime čia visas gru
pes.

Ekonomijos grupė.

Šiton grupėn įneina auto
mobiliai, kurie išeina eko
nomiškiausia operuoti ir už
laikyti. Jų yra iš viso 8. Bet 
iš visų jų geriausis pirkinys 
yra Willys. DeLuxe mode
lis, arba Speedvvay modelis. 
Pirmas kainuoja Toledoj 
$657, o antras—$580. At
vežti į Rytus jie kainuoja po 
$30 daugiau. Bandymai pa
rodė. kad važiuojant 20 my
lių greičiu tiedu modeliai 
padaro ant 1 galiono gazo
lino 34 mylias su viršum. 
Žinoma, kuo greičiau va
žiuosi, tuo mažiau gausi my
lių iš galiono gazolino. Va
žiuojant 40 mylių greičiu, 
iš galiono gazolino gausis 
jau nebe 34 mylios, bet ne
pilnos 28. O dumiant 50 
mylių per valandą, iš galio
no išeis vos tik 24 mylios.

Žemųjų kainų grupė.
Šiton grupėn įneina visi 

žemųjų kainų automobiliai, 
bet jau netaip ekonomiški, 
kaip pirmoj giupėj.

Iš žemųjų kainų grupės 
geriausis pirkinys yra Stude- 
baker Champion Custom, 
Model 2G. Jo kaina Rytuo
se yra $789. Darant bandy
mus, iš 1 galiono gazolino 
juo gauta 29 mylios, važiuo
jant 20 mylių per valandą 
greičiu. Važiuojant 50 my
lių per valandą, gauta 22 
mylias iš galiono.

Nuo $855 iki $905 grupė.

Šitų kainų grupėj šįmet 
yra 6 automobiliai. Bet jei

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikiy paveikslu, 
223 puslapių dvdžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savu knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygų paaraiiaags. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt uš3 centus markę.

MI

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

MMMMMMMMMMMMNMMMMNMMMSMOOBMl!

gu mokėsi už automobilį 
' nuo $855 iki $905, tai pirk 
Pontiac Special 6, Model 
40-25. Jis kainuoja apie 
$900. bet iš šitos grupės ge- 

: riausis. Po io seka Hudson 
į Super 6 ($935), Dodge Spe- 
! cial 6 ($899), Oldsmobile 6 
į ($940), Nash-Lafavette 6 
• ($960).
Nuo $970 iki $1,025 grupė.

Šitų kainų srity geriausis 
automobilis yra Packard 6, 
110 Model. Jis kainuoja 
apie $1.000. Antras po jo 
yra Pontiac DeLuxe 8, Mo
del 40-28. Trečias iš eilės 
yra Buick Special 40; ket
virtas, Chrysler Royal 6. 
Model C25.

Nuo $1,070 iki $1.1130 
grupė.

i Jeigu mokėsi už autonio- 
i bili tiek pinigų, tai geriausis 
i pirkinys yra Studebakei 
i President 8. Model 6C. An
tras po jo yra Pontiac Tor- 

’pedo 8; trečias, Hudson 
Country Club 8.

Nuo $1,140 iki $1,220 
grupe.

Už šitus pinigus geriausis 
pirkinys yra Packard 8 120. 
Model 1801. Antras po jo 
seka Buick 60 Century, o 
trečias—Nash Ambasador 
8. Model 4080.

Nuo $1,260 iki $1,440.

Šitoj grupėj geriausis au
tomobilis yra LaSalle V-8, 
Model 50. Kainuoja nuo 
$1,320 iki $1.368. Antras 
po jo eina Buick Roadmas- 
ter 70, o trečias — Lineoln- 
Zephyr V-12 (12 cilinde-
rių).

Nuo $1,550 iki $2,090.

Šitoj grupėj geriausis yra 
Buick Limited, Series 80; 
toliau seka Packard Super 
8-169, Model 1803: Cadil
lac V-8. Model 62.

Prasčiausis automobilis.

Iš visų automobilių pi- 
giausis ir prasčiausis yra 
Crosley Convertable Coup. 
Perkant iš dirbtuvės jis kai
nuoja $325, o New Yorkan 
atvežtas parsiduoda už 
$354. Comsumers Union 
stačiai sako, kad tas veži
mas—not accsptable.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
300 puslapių. Kaina 
Audeklo viršeliais .................. $2.50

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingu “Da
vatką Gadzinkos” " telpa 30 įvairių 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida, 48 dus!................................... 10c.

\ t



No. 32. Rugpiučio 7 d.. 1940 m. Septintas Puslapis.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Noo ommw korotpooforti ir ii Ltatam LaikroKIj.)

Lietuvos “Liuosuotojai” Laisvės Alėjoj
f >$.« -r r- T

Kaip Buvo Paleisti Politiniai Kaliniai.

Dzūkų Pasakojimai Apie Daugų Ežerą.
Vienas šamas žmogų su val

tim vežiojo, o kitas su aru
kovojo.

Daugu ežeras didžiausias 
ir giliausias Dzūkijoj: jį ap
juosti visą aplink susidary
tų apie 30 kilometrų juos
tos; gylio vietomis turi apie 
75 metrus, todėl, kaip dide
liame ir giliame ežere, yra ir 
didelių jūrinių žuvų. Dau
gų ežerą prietaringi dzūkai 
apipynė įvairiomis neįtikėti
nomis legendomis.

Prieš kelerius metus tūlas 
dzūkas, pasiėmęs meškerę, 
sėdo valtin. užvedė meške
rę, virve prisirišo į koją ir 
sau išplaukė. Staiga meške
rė užkliuvo. Dzūkas timpte
lėjo, meškerė atsileido ir vėl 
įsitempė.

Pasiryžo dzūkas išvilkti 
viršun. įtempė visas jėgas ir. 
kai į paviršių ištraukė, dzū
ką apėmė šiurpas. Meškerė
je blaškėsi žmogaus didumo 
žuvis, kuri, išvydusi žmogų, 
įtempė jėgas neiti vandenin 
ir dzūką su valtimi apvertė. 
Dzūkas įsikibo į valtį. Bet 
vis dėlto žuvis, žmogaus su 
vaiiimi negalėdama įtraukti 
gilumon, išplaukė į paviršių 
ir paviršiumi ėmė nerti 
tempdama už kojos dzūką, 
o dzūkas, laikėsi įsikabinęs 
į valtį. Dzūkas, negalėda
mas atsipalaiduoti, ėmė 
šauktis pagalbos. Subėgo į 
pagalbos šauksmą žmonės 
ir, matydami motorlaivio 
smarkumu ežere manevruo
jantį “veliorybą” su tokiais 
priedais, nežinojo, .ką daly
ti. Laimė, atsirado eigulis su 
šautuvu. Atsisėdęs valtin. 
pavijo besikamuojančius ir. 
keliais šūviais žuvį nušovė, 
o dzūką išgelbėjo. Ištraukta 
žuvis — šamas svėrė 180 
svarų.

Gyventojai pasakoja ir 
apie erelio su žuvimi kovą. 
Iš kažkur atskridęs erelis, 
belėkdamas ties ežeru, įsi
žiūrėjo vandens paviršiuje 
šamo nugarą, krito ant jo ir 
suleido nagus. Iš karto ša
mą pakėlė į viršų, bet jam 
pasitampius, abu krito į 
vandenį, pasinėrė ir vėl iš
kilo. Jie taip kamavosi gerą 
pusvalandį, kol pagaliau 
nusilpo ir vienas antrą nu
galėjęs, nugrimzdo į gel
mes. Po kiek laiko ežero 
bangos juos išmetė į kraštą 
susikibusius, nebegyvus.

Ne tik Daugų ežeras, bet 
ir Daugų miestelis su apy
linkėmis. turėdamas gražią 
ir reikšmingą gamtą, turi 
gilią ir plačią legendų isto
riją, kurią karta kartai per
duoda ir ji nerašyta pasako
jama iki šių dienų.

Gilioje senovėje Daugai 
buvo ežero sala, tankiais 
miškais apaugusi, todėl sau
sa koja nepasiekiama vieta 
ir, kaipo tokia, senovės lie
tuviams buvo apsigyvenimo 
atžvilgiu saugi slėptuvė. 
Matyt, ji buvo tirštai apgy
venta, kad buvo arti viena 
kitos pagonių šventyklos. 
Tas vietas ir dabar vadina: 
vieną Medžiakalniu, kitą 
Aukakalniu. Priėmus lietu
viams krikštą, katalikybės 
apaštalai, norėdami pa
traukti savo pusėn minia, 
Dauguose pastatė ant kal
nelio šv. Petro bažnyčią. 
Tas kalnelis ir dabar vadi
namas šventpetriu. Bet at
kaklus dzūkai ilgai nepensi- 
laužė, todėl katalikų kuni
gai turėjo smurtu tas šven
tyklas panaikinti — iškirsti 
medžius, išgriauti aukurus. 
Pasakojama kad gyvento
jai iš po nakties aukurus at
statydavo, įžiebdavo šv. ug
nį ir ją saugodavo. Tik po 
didelių prievartinių pastan
gų, krikščionybę {gyvendi

no. Katalikų kapus, matyt, 
paliko toje pačioje vietoje, 
kur buvo pagonių, nes lai
dojant numirėlius, iškasa
ma senienų: su didž. kuni
gaikščių herbais pinigų, ko
vos įnagių, aprėdų ir rite
riškų aprangų. Tokie kapai 
užtikti ir Pamūšio kaime.
Juos ir vadina Pagonka-' 
piais. Vėlesniais amžiais, 
nykstant miškams ir nuslen- 
kant ežerams, per dvi są
smaukas iš tos salos į saus- 
žemį buvo supilti pylimai, 
padaryti tiltai. Laisvai susi
siekdamas su sausžemiu,
Daugų miestelis ant salos 
pradėjo augti. Didieji kuni
gaikščiai pasistatė vilas ir į 
tenai vasarodavo. Ypač 
Daugus mėgo Vytautas ii 
vėlesni kunigaikščiai. Sale
lėj. kur dabar žydų kapai,; 
būdavo rengiami šokiai ir 
šiaip pasilinksminimai. Net 
ir baudžiavos laikais bajo
ras Brazorovskis ten ruoš
davo pasilinksminimus. Tik 
sužlugus bajorijai, salelę
perėmė žydų konfesija ir į- _ ---------
steigė kapus, kuriuos šian-' Sudegė 51 pastatas. Nuosto- 
dien vien higienos atžvilgiu »»ekia pusės miliono litų. 
reikėtų iškelti, nes paežerių Birželio 19 dieną Jonavos 
gyventojai vandenį vartoja miestely buvo labai didelis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia matome Rusijos armiečiis okupuojant Lietuvos sostinę Kauną. Jie važiuoja trekais 
per Laisvės alėją. Iš minios matosi kelios kumštys pakeltos. Tai Kauno žydukai komunis
tai sveikina Lietuvos okupantus.

Iš Kauno kalėjimo išleista 
104 kaliniai, bet jų vieton 
uždaryta jau apie 2,000 

naujų.

Birželio 18 d. apie 17 vai. 
prasidėjo politinių kalinių 
išleidimas iš Kauno sunkių
jų darbų kalėjimo. Tas išlei
dimas tęsėsi arti dviejų va
landų. Išėjo 104 politiniai 
kaliniai atskiromis grupelė
mis. Jų pažiūrėti buvo susi
rinkusi didžiulė minia. Poli
tiniai kaliniai buvo sutikt? 
su gėlėmis, ašaromis, apsi
kabinimais. Kai kurie iš tų 
kalinių buvo išsėdėję 10 si 
viršum metų. Politiniai kali 
niai tvarkingai, disciplinuo 
tai ėjo į jiems nurodyta 
vietas, kur jie buvo paval
gydinti. geriau aprengti ir 
aprūpinti nakvynėmis. Vie
nas minios dalyvis kvietė 
suruošti gatvėse ir kapinėse 
triukšmingas demonstraci-

Nes nesenai da buvo žinių, 
kad Kauno kalėjime politi
nių buvo apie 500. Jeigu ko
munistai išleido tik 104, tai 
reiškia, kad apie 400 dar li
ko. Išleisti, turbut. tik ko
munistai arba jiems artimi. 
Socialdemokratai ir liaudi
ninkai. marti, da tebesėdi.

IŠ MOKYKLŲ MĖTOMI 
SMETONOS PA

VEIKSLAI.
Mariampolėje kai kuriose 

oradžios mokyklose ūkinin
kai, vaikų tėvai, komunistų 
pakurstyti. pareikalavo mo
kytojus, kad butų nuo sienų 
įuirnti ne tik Smetonos pa
veikslai, bet net ir tie šūkiai 
ir užrašai, kuriuose Smeto
na moko vienybės ir pasiau
kojimo.

UŽDARĖ TAUTININKU 
SĄJUNGĄ.

Didelis Gaisras 
Jonavoje.

BUVO NUBAUDĘ DU 
TAURAGĖS SUKILĖLIU.

jas. Į tai tuojau reagavo pa- ... . , ...
tys politiniai kaliniai. Vie-; Naujas vidaus reiKalų mi
nas iš jų, pašokęs ant savo i n’steris atrado. kad Smeto- 
draugo pečių pareiškė, kad : nos partija,. kuri. oficialiai 
jie patys pasižadėjo išlaiky-įya^in<^avosi Tautininkų . ą- 
ti gatvėje tvarką ir garanta-: Jun&a’y,a “pavojinga sau- 
vo ramų, kultūringą išsi-i»P.mul ir todėl pagal Drau- 
skirstymą. Jis pabrėžė, kadi^įJU Įstatų 48-tą-paragrarą 
demonstracijos galį tik pa- nedarė ją su visais jos sky- 
tarnauti liaudies priešų pro- nals-

KĖDAINIUOSE SUIMTA 
DAUG ŽMONIŲ.

Kai bolševikų komendan- Birželio 7 d. Kariuome
tas Kėdainių miestelyje uz- nės teismas sprendė M. Jur- vokaciniams tikslams. Susi- paparčio žiedas ir kei ligos 
draudė gyventojams nuo 11 kutaičio ir V. Ulevičiaus by- rinkusi minia karštai pilta- kitos apysakos: 

valandos vakaro vaikščiot ja kaltinamų už dalyvavi- rė šiems kalbėtojo žiužiams"Klaida'korCk- 
gatvėse, tai pirmą naktį bu- n-ja Tauragės puče. ir tuo budu ties kalėjimu po-ra. Jose nurodoma kaip žmonės p.u-

x daug žmonių.; J juikutaltis su Ulevičium litiniai kaliniai tiki į visokius prietarus.vo areštuota
maistui ir, be to. besimau
dant, nesmagu vandens į- gegti a. Žukovskio ' namai, i “laisves" čia nežinojo
traukti į burną. Ugnis nepaprastai greit per-; zo namo jau po 11 valan-■ Vilniuje, o dabar buvo pa-

Daugų miestelio istorija simetė į Ramiąją gatvę. Į i dos. ; traukti tieson.
labai audringa nuo neatme- gasravietę tuojau atvyko Jo-J T™,,™ : Kariuomenės teismas juo
namų laiku. Daugai kas dvi- navos įgulos ir savanorių; 
dešimts metų išdega ir dega ugniagesių komandos. Ka- Į * JjNUS 
labai tradicingai, vis per šv.; dangi ligi upės buvo keli i nlAMa KAUiNiAivid. sunkiųjų darbų kalėjimo
Oną, todėl miestelis negali šimtai metrų, tai gesinimo • Kalbėdamas paleistųjų Ulevičių penkeriais metais
išklestėti. darbai buvo vykdomi sek- į politinių kalinių susirinki- sunkiųjų darbų kalėjimo.

. . ralingai. Po kiek laiko dar Į me, adv. Bulota pasiūlė, kad1 Bet nuteistiems ilgai sė-
1 U ^au?ai atvyko ir Vilijampolės sava-' Užulėnio dvaras, kuris buvo dėt neteko, nes Smetonos 
,500 gyventojų. nOrtų, Kauno miesto savi- nupliktas Smetonai, dabar'v,

gaisras. Visų piratą pradėjo i kurie šitos naujos bolševikų pO Tauragės pučo buvo pa- bet kokius išsišokimus, 
degti A. Žukovskio namai, i “laisvės’ da nežinojo ir grv-, sįtraukę į Lenkiją ir gyvenę Taip praneša “Elta.”

Dabartiniu 
turi apie 1 
Prieš kelerius metus.
lūs rinkas į naują vietą, joje; į0 ugniagesių komandos, kaliniam 
kurdinaslietuviai prekybi- j kurios pradėjo gaisrą loka-syti. 
ninkai. Yra 7 lietuvių krau-: iizuoti ir. po ilgų pastangų,' 
tuves ir atidarytas Alytaus vjgj§}<aj užgesino. Gesinimo 
žemes Ūkio draugijos sky-j darbai buvo baigti 13 vai. 
rius kooperatyvas, kurisj Gaisras siautėjo apie 10 va- 
tun pasisekimą, todėl Dau- ]andu *

*V * ■ T~\ Viso Jonavoje sudegė 27 klausias miestelis, o if Dau-

pasmerkė ir tt. Kaina 15c.

Bet kitais keliais Ameri
ką jau pasiekė žinios, kad 
paliuosuotujų vieta užima

DVARĄ POLITI- nuaudė JuSafti1?metais !’auji l’o‘it,,nia.i Si‘-
1 KALINIAMS. dm hn kalsimo koma kad vien tik Kaune

bolševikai areštavę jau apie 
2.000 žmonių už skirtingus 
politinius įsitikinimus.

Be to da išrodo, kad ne 
ir paleido.. _ „„.ių, Kauno nuėsto savi- nupirKias smeionai. ciaoar valdžia tuoj buvo nuversta visus politinius

įskė-; valdybės ir Ukmergės mies- butų atiduotas politiniams ir visi politiniai kaliniai pa--------------------
sveikatai patai- liuosuoti.

ŪKININKAMS GRĘSIA 
SUNKI ŽIEMA.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls. daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny-. įcimiiju, oriuvuij

glCCiraUS cių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1014. Kaina . .......

SUIMTAS KRETINGOS
APSKRITIES VIRŠININ- į TA-, . .i Del pastoviai
Patikrinus Kretingos ap-' ?loT\??a!o;lu^ Jau. 

krities viršininko Įstaigos ja\L kmmkai susnupmę šių EILĖS IR straipsniai.
metu derliumi. laip pat ir šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

ir vienas vandeninis malu 
Tik vienas apsileidi- i Pagal Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci

joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.savininkų pareiški- gasis tardytojas Matas Kly
nas. tik vienas apsileiUi- mus esa padaryta apie gelis, kuriam šios bylos tar- ‘ 
mas, kad Daugų miestelis 500,000 litų nuostolio. Kol dvmas pavestas,
IKI Šiol nCĮSl\ 0(16 clcktlOS, vprtp iipi’*i tikrjii md-
todėl vakarais gyventojai ■ "SJota nuostoli^'d’’-! APįĘ^KRETINGĄ.BUVO 

tenkmas žibalinėmis spmk- djs tiksliai dar nežinomas, 
selemis. Tačiau ir si spraga
bus greit užkimšta.

J. Čyžius.

KRETINGOJE JUŠKA
PERŠOVĖ LAUKYTĘ.

Kretingoj Kvirinas Juška 
iš pistoleto peršovė Laukytę 
ir po to pats bandė nusišau
ti, tačiau nepasisekė. Įvykio

VIRBALIO AVIACIJOS
DIENOJ BUVO 25,000 

ŽMONIŲ.

Prieš pat bolševikams už- 
plustant Lietuvą, Virbaliuje 
buvo suruošta laisvos lietu
vių aviacijos diena, kuri tu
rėjo labai didelį pasisekimą, masis su ugnimi, nes A. Žu- 
Iš Virbalio ir artimesnių kovskio namuose, iš kurių 
apylinkių bei miestelių su- kilo gaisras, yra kepykla, 
plaukė minios žmonių pasi- Gaisro priežastį tiria kri- 
gerėti musų lakūnų sugebė- minalinė policija.

PASIRODŽIUSI ŠILTINĖ.
Iš sudegusiu namu beveik: Kretingos apskrityje bu- 

viskas buvo išgelbėta. Tik'v0 kI?llatas staugimų šilti-. . .
iš keliu namu ?os spėjo pa- Dabai atiodo si eptde- pnezastis-nelaiminga mei
lys gyventojai išbėjti. Apie mlJa Jau Išduota. Ie._________________________
40 šeimų liko be pastogės.
Jų šelpimu rūpinasi kaimy
nai, kai kurie padegėliai jau 
persikraustė į naujus butus.

Tikra gaisro priežastis 
nežinoma. Spėjama, kad 
bus kaltas neatsargus elgi-

Žimais. Apskaičiuojama.
:ad Virbalio aviacijos die- ATLEIDŽIAMI VISI AUK

ŠTIEJI VALSTYBĖS 
TARNAUTOJAI.

“Lietuvos Žinių”

noje dalyvavo apie 25,000 
žmonių. Ligi šiol nei viena 
Lietuvoje ruošta aviacijos - 
diena dar neturėjo tiek žmo- .zJnĮa P’ anesi
nj„ Į mu. iki 20 birželio buvo jau

J*. x i . atleisti šie aukštieji įstaigųLietuvos aero kliubas ! tamautojai:
Virbalio aviacijos dieną pa- j Kauno valstybinės iigoni- 
siunte keliolika savo lakūnų nės djlektol.ius A. Petrikis, 
su septyniais lėktuvais ir Kalvarijos psichiatrinės 
sklandytuvais. Buvo pade- lį<ęonjnės'-'direktorius l»r. E. 
monstruota įvairių stipriu įi iugelis 
numerių. Ypač žiurovamsį Raudonoj„ Kryžiaus pir- 
gilų Įspudj padare oro laivą.: mininkas Dr. Alekna.
šokimas su parašiutu. Pasi
rodė ir musų sklandytojai. 
Apie 150 Virbalio ir apylin
kių gyventojų priėmė “oro 
krikštą” — buvo paskrai
dinti.

Virbalio aviacijos švente 
suorganizavo ir pravedė ati
tinkamas komitetas, kurio;

Iš Kauno ligonių kasos at
leisti : direktorius Daugir
das. medicinos skyriaus ve
dėjas Fr. Laucevičius, Dr. 
Baranauskas, sekretorius 
Lozoraitis, Dr. Pečkaitis ir 
“Sveikatos Darbo’’ redakto
rius Šimonis.

Atleistas Kauno sveika-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovė* Lietuvių žinyčis

P
b
irmininku buvo miesto i tos departamento vedėjas
urmistras Navickas. Dr. Milvydas.

Ypatingai dabartinės krilričionybė* gadynėje kiekvienaa Urėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25. Pinipus galima siųsti popieriuj dolerį 
arba “Aloney Oraerj”. Adreeunkit sekančiai;

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admin istracijon nevėliau PANED2- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektu mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tes 
savaitės numerĮ nespėjama pata!- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką i 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą oatalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo ccllo.

Už pajleškojimus darbininkiĮ. par- * 
j davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Starr.ces- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojirr.us giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pa j ieško
jimo kaina 50c.

Norint pa j Ieško? su paveikslu, 
reikia pasiųst fotcgraflją ir klaust 
kainos.

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

AR ROMOS

Kristauspiezius yra

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aĮ'linkyt’s kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. <4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunipu Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet lik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną' Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas baž.nyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ix»or,as X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai Nidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 32. Kugpiučiu 7 d., 1910 m.Aštunta^ Puslapiu.

SPAUDOS PIKNIKAS 
JAU NEBETOLI.

Prieš Labor Day visi va
žiuosime i Maynardą.

Paskutiniai Europos Įvy
kiai paėmė riek daug musų 
dėmesio, jog nebuvo laiko 
painformuoti pažangia ia 
lietuvių visuomenę. kad 
rugsėjo 1 dieną, būtent tą 
nedėldieni prieš Labor Day, 
Maynarde Įvyks musų Pa
žangiosios Spaudos Pikni
kas.

Tai bus labai nepaprasta, 
labai Įdomi ir labai svarbi 
pažangiųjų lietuvių šventė. 
Nepaprasta ji bus ne vien 
tik tuo. kad ji bus pirmuti
nė tokia šventė Naujoj Ang
lijoj. bet ir tuo. kad joje da
lyvaus musų talentai ir vei
kėjai iš kitų kolonijų.

Pavyzdžiui, iš Brooklyno 
atvyks Lyraičių šokėjų Miš
ri Gi upė. kuri šoks lietuviš
kus ir klasiškus šokius.

Iš Brooklyno atvyks taip 
pat draugas Jonas Buivy
das. Lietuvių Socialistų Są
jungos Centro sekretorius ir 
ilgametis Brooklyno siuvėjų; 
unijos veikėjas, kuris pasa
kys prakalbą.

Suomių darbininkų vei
kėjas kalbės apie buvusi 
Suomijos karą su bolševikų 
raudonąja armija. Čia pir
mu kartu gausime išgirsti 
oficialius faktus apie tai, 
kaip bolševikai tą šąli už
puolė ir kokiomis žiaurio
mis priemonėmis jie žudė 
susipratusius demokratinės 
Suomijos darbininkus.

Bet tai toli ne viskas. 
Spaudos pikniko programa 
bus ilga. Įdomi ir pamoki
nanti. Kitąsyk bus paaiš
kinta plačiau. Taigi neuž
mirškit rugsėjo pirmos. Ne
darykit tai dienai kitokių 
planų, bet visi ruoškitės i 
Spaudos Pikniką Maynar- 
de. Pasakykit apie tai ir sa
vo kaimynams. Čia bus tikri 
Naujosios Anglijos lietuvių 
atlaidai.

Reikia da pažymėti, kad 
rengėjai yra paskyrę $75.00 
dovanų grynais pinigais, ku
rie bus traukiami prie Įžan
gos bilietų. Taigi bus progos 
ir pasipelnvti.

Iš Vytauto Draugystės 
susirinkimo.

Rugpiučio 4 d. (pereitą 
sekmadieni) buvo Vytauto 
Dr-jos mėnesinis susirinki
mas. Atlikus draugijai savo 
dienos reikalus, buvo pakel
ta kiti gana svarbus lietuvių 
reikalai.

Nekuriems nariams pa
aiškinus. kad rugsėjo 1 d. 
pripuola Vytauto dr-jos su
sirinkimas ir tą pačią dieną 
yra svarbus Spaudos pikni-! 
kas Maynarde. kur daugelis. 
Vytauto dr-stės narių jau 
pasirengę dalyvauti, todėl 
draugija nutarė sekanti su
sirinkimą nukelt i rugsėjo 
S d., reiškia vieną savaitę 
vėliau.

Po to buvo pakeltas Lie
tuvos klausimas ir kaip 
Amerikos lietuviai turi da
bartiniu momentu savo bro
liams Lietuvoje pagelbėti. 
Žinios iš Lietuvos praneša, 
kad Raudonoji armija siau- 
čai kaip baisiausis siaubas 
po visą Lietuvą. Rusu komi
sarai veikia daug baisiau 
negu buvusio caro žandarai. 
Lietuvos valstybės bankas ir 
kiti privatiniai turtai konfis
kuoti. Aukso, sidabro ir kitų 
valstybių atsargos valiutos 
konfiskuotos ir perduotos 
Rusijos bolševikų valdžiai. 
Elektros stotys ir visos indu
strijos Įmonės, kuriose dirba 
bent 10 ypatų konfiskuotos 
ir pastatui Maskvos nuro
dyti komisarai. Suviršum 
5.000 lietuvių jau sugrusta i 
kalėjimus.

Siaučiant tokiai padėčiai 
Lietuvoje, dr-ja nutarė prieš 
Lietuvos budelius protes
tuoti. Protesto rezoliucijas 
pasiųst bolševikų agentams 
Suv. Valstijose ir Kaune 
esantiems Rusijos komisa
rams. Taipgi nutarė pasiųst 
padėkos rezoliuciją Ameri
kos valdžiai, kurie pagrobi
mą Lietuvos ir prijungimą 
prie Sovietų Rusijos nepri
pažįsta.

Draugijos narys.

Skaudi nelaimė Stevensonų 
šeimynoj.

Liepos 29 dieną Jono Ste- 
vensono šeimyną Randol- 
phe ištiko skaudi nelaimė. 
Jų vaikai turėjo pora jaunų 
voveriukių. Viena jų pabė
go i mišką. Stevensonų su
ims, 13 metų amžiaus Eddy, 
nuėjo jos jieškoti. Pamatęs 
medy voverę, jis Įlipo i tą 
medi. Voverė vis aukštyn. Į 
pačią medžio viršūnę, ant 
plonutės šakelės, o vaikas 
vis paskui ją. vis nori ją pa
niekti. Staiga tik šaka— 
trakšt, ir vaikas nukrito že
mėn... Tėvai greitai nuvežė 
sūnų privatinėn Brocktono 
ligoninėn, kur paaiškėjo, 
kad jis turi nulaužtą vieną 
'anka. perskeltą žandą, iš
muštus dantis ir. kaip rodos, 
sužeistus vidurius.

Draugai Stevensonai turi 
dideli vištų ūki Randolph’e 
ir gražiai gyvena, bet šitoks 
Įvykis sunkiai juos prislėgė 
dvasiškai.

Norwoodo lietuviai šaukia 
liūdesio mitingą.

šešios Nonvoodo lietuvių llarbu. Pat kite 4ioa b
organizacijos šio penkta- |leiiai, „elaukiant ilgiau. Jei 
diemo vakarų. 9 rugpiučio, j } neaiseka i4, iliet
rengia bendrų liūdesio nu-j mes gafeime,’ant tiek
tingų dėl Lietuvos nępn-j au„ k
klausĮ.m.vbes panaik nimo., ,wiais Jei g •“
kalbės Naujosios Gady
nės” redaktorius Stilsonas 
iš Brooklyno ir inžinierius 
Simokaitis iš Eitchburgo.

Mitingas Įvyks Lietuvių 
Salėje. 13 St. George avė., 
pradedant 7:30 valandą va
karo. Įžanga nemokama.

i SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEPIL1EČ1AMS.

l Lietuviai, nepraraskite savo
A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADSVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0918 
R ES. 231 CHESTNLT AVĖ-

Jamaica, Plain, Mass.
Re*. Tel. Arnold 1028

Nekurie angliški laikraš- ■ 
čiai South Bostoną vadina i 
krikščionybės centru. Pa-' 
sakyta teisybė, nes gal nie-į 
kur kitur nė^a tiek daug į 
bažnyčių, kunigų ir minyš-: 
kų. kaip So. Bostone.

Bet tur būt niekur kitur 
nerasime tiek daug šlykš
taus ištvirkimo. Valkatų bu- 
riai ant kožno kampo. Jau-' 
nimas vartoja nešvariausią 
kalba. Ka tik pagriebė, tą 
pavogė. Lietuviu

DABAR T1NKAMIAUSIS 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ. 
I’LUMBINGŲ, Vištikių smulkių 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POPIERŲ. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
rno*. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina- 
mia”s:a kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
U ardu: are C o.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADvVAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4148

Tel. TRObridge MM

Dr. John Repshis
(REP2Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliomia ir Aventadieaials 
nao 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman »L arti Central akt. 

CAMBRIDGE. MASS.

jaunimo f
tuose būriuose taipgi daug j 
matosi.

Lietuvių Radio programos. «
Augusto 10-tą programa į 

per stoti W0RL. nuo 8:30 g 
ryto: (1) Dr. J. Landžius- | 
Seymour iš So. Bostono g 
duos paskaitą apie sveika
tą: (2) dainos ir muzika; 
(3) žinios.

Augusto 11-tą, nedėlioję, 
programa per stoti WORL. 
nuo 9:30 ryto, bus sekanti:
(1) Juozo Strazdo orkestrą 
iš Jamaica Plain; (2) daini-'l. 
ninkas Vincent Jenkins iš® 
Bostono: (3) dialogą “Ge
ras daiktas, piknikai” sulos 
Jonas Krukonis ir Valenti
na Minkienė.

Steponas Minkus.

I

kalus, prašom ateiti, o čia gau
site teisingą ir skubų patarna
vimą. Ofisą prižiūri Min. B. F. 
Kubilius ir adv. Petras Šimonis. 
Ofisas atlieka visus darbus lab
daringai. žinyčios Patarnavimo 
Ofisas yra palaikomas žinyčios 
pastangomis. Ofiso adresas:
2 Atlantic st., So. Boston, Mass.

Patyrusio* Stičerkos
Moterys, patyrusios stičerkos rei

kalingos. Klauskite: (2)
VANITY SPORTS WEAR

135 Dorchester avė. So. Bostone.

6 Moderniški Ruimai
Išsirandavoja prieinamai ant 3-čių i 

lubų, pilkas cnem. pečius, šoveris, 
piazai užpakaly ir pryšaky, gumwood 
panelio valgomas kambarys, automo
biliui vieta. Pamatykit: (2)

Mrs. P. Strimaitiene
66 Whitten st., Dorchester, Mass.

LATVYS LAISNIUOTAS 
KARPENTER1S.

Statom naujus ir 
taisom senas na
mus. Musų kai
na prieinamiau

si šia. Visoks dar
bas garantuotas. 
Padarom reika

lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
mų. Matyt geriausia vakarais.

J. J. KIRSIS 
32 Hanthorne Avė., 
ARLINGTON, MASS.

Tel. ARL 5337-J

LITHU AN1 AN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI. 
(Insured 
Ale vers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BRUADWAY.

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW T
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston 
1058

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAM'RENCE, MASS.

Tel. Kilt 7119

Paulina LuzeckasH.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge, Mass.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Mirė Jonas Malonis.

Beįeitą su batą Mattapan 
ligoninėj mirė .Jonas Malo
nis, 40 metų amžiau^ South 
Bostono lietuvis, kurio tėvas 
turėdavo didelę lubų siuvi
mo dirbtuvę. Velionis buvo 
gimęs ir augęs Amerikoje, 
bet tėvai abudu kilę iš Lie
tuvos. tėvas iš Kalvarijos 
parapijos, o motina nuo Pa
nemunio. Laidotuvės buvo 
si antradieni, rugpiučio 6 d. 
Velionis palaidotas Makle
rio kapinėse. Liko nuliudusi 
žmona, viena dukrelė, abu
du tėvai, šitoj liūdnoj va
landoj "Keleivis” reiškia 
Malonių šeimynai gilios 
ūžti' jautos.

Ruošia pikniką Dariaus- 
Girėno atminčiai pagerbti.

Bostono ir apylinkės lie
tuvių legijonierių Dariaus 
vardo postas rugpiučio 18 d. 
rengia Keistučio Parke. East 
Dedhame, pikniką Dariaus 
ir Girėno atminčiai pagerb
ti. Pagerbus žuvusių lakūnų 
atminti, bus muzikos ir viso
kiu žaidimu.

UJOnDERLHDD

CASPER’S BEAUTY 
SALON

T

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokiu plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbą garan- 
tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

Šiurpus įvykis su gatvė- 
kariu.

\ :c]ią pereitos sąvaitės 
vakarą ant Egleston skvero 
si sto . atvėkaris su žmo
nėmis M<Bormanas išlipo 
i nuėjo vandens atsigerti. 
Tuo tm pu uatvėkaris pradė
ję važiuoti vienas pats, be 
motei mano. Iš pradžių pa
maži. paskui greičiau ir 
gi eičiau. Jis pervažiavo 
Washingto stre ?to ir Co- 
iumbus uve. kryžgatvi. ku
riui ■ ėjo daug žmonių ir au- 
'emebiiių, ii leidosi (’olum- 
bus aveniu* bėgiais visu 
greitumu t«-ivn. Nusigandę 
žm«»nės piadėjo iš to gatvė- 
kario šokti Į gatvę, kiti kris
te iškrit<» ir 9 jų sunkiai susi- 
/.« • ’e -i. ’a e. ’ - *•' ri 
išoko kita- »n«ttei-man;,- ii 

►uulaike ii
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JUOZAS WAITRUS STEVE BAGDONAS

ATIDARĖ PUIKIAI ĮRENGTĄ KAFETERIJĄ

FOREST SPA
595 Main Street, Brockton, Mass.

užlaiko geriausius alus. degtines, vynus ir val
gius. Atdara visas 7 dienas sąvaitėje. Vakarais muzika ir šokiai.
Prašome visus atsilankyti ir pasilinksminti gražiai įtaisytoj vietoj.

PUIKUS METINIS PIKNIKAS
St Darius 317 American Legion Post

Rengia savo metinį puikų išvažiavimą

Rugpiučio 18 August, 1940, Nedėlioję
KEISTUČIO PARKE

OAKLAND GROVE. E. DEDHAM, MASS. 
Šokiams gros garsi Beno orchestra.

Bus visokių Žaislų ir Legiono Benas.
Kviečiame visu?, jaunuolius ir augusius šiame

piknike daly\auti.
I5LIS i š’t. B ’.-tni j i.tte l’o-to n.uno, nuo 

i siievt. KVIEČIA RENGĖ.!Al.

LIETUVIŲ RADIO DIENA
Piknikas — Sportas — Šokiai — Dainos -— Fire- 

works ir visokių prašmatnybių

NEDĖLIOJ, AUGUSTO 18-tą, 1940
VOSE’S PAVILION, MAYNARD, MASS.
Rengiamas naudai subatinių ir nedėlinių radio programų 
Prizai (1) 1940 Studebaker 2 door Champion Sedan;

(2) I. J. Fox kailinis koutas $200 vertės;
(3) Breakfast setas — Kane’s- kompanijos;
(4) $50 Wrist-watch (man’s or woman’s) iš Kay 

Je\velry;
(5) Traukiniu kelionė Į N. Y. World’s Fair ir atgal, ir 

trijų naktų viešbučio nakvynės išlaidos.
$55 vertės “Arrotv” ir “DeLuxe” \Vaterless Cooker,
26 pieces. (Kitchen Craft Ko.)

Programa sporto, dainų, visokių Įdomybių, baigiant su
Firevvorks. BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono, Cambridge, Lo
veli, Brightono. Lynno, Lavrence. Gardnerio, Atholio, 
Brocktono. Norvoodo, \Vorcesterio ir Nashua, N. H.

Pasiklausykite per radio stoti W0RL, subatoj 8:30 iki
9:00, ir nedėlioj 9:30 iki 10:30 ryte. Bus pranešta per 
radio iš kur busai išeis, kada ir kur busų tikietus galė
site įsigyti.

TMPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Ikamp. East Eighth St.,

TEL. ŠOU 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.

TeL ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

[TeLgt8S24 Gyv. 31132

t DrJoseph A .Gcidis; 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

'Seredorr 9 iki 12 
ir susitarus. 

AKIŲ DAKTARAS 
■ ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
| mu laiku sugrąžinu šviesa Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu aki”iua.

• 114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki S vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4*70.

i I

Tel. Univcraity 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETU V® DENTISTft 
VALANDOS: »-« ir 7-S.

678 Massachusetta Avė,
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
; SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Lowest Price Ever!

See how much quality your money buys!
• FAMOUS METER-MISER
• BIG SUPER FREEZER WITH

FREEZER DOOR

• 1-K1C1 ALL4TKBL CABINET
• AUTOMATIC 1ISIT DIFROSTIR
• 5-T1AR PROnCTION PLAN

STAINLESS PORCELAIN IN 
FOOD COMPARTMENT

• 4 BIG ICE TRAYS WITH AUTO
MATIC TRAY RELEASE ON 
EVERY TRAY

• AUTOMATIC INTERIOR L1GHT

. •. imnijF other Frigidaire High-Quality Features!
• Here's tesi honest-to-goodncss refrigerator value. Think of it! At a price 
never before thought possible, you can own a full 6 cu. ft. genuine Frigidaire 
with many features and advantages of modcls costing u p to $100 more. Every 
model brand new. At this low price why acccpt less than Frigidaire cjuality?

Come in! Sm wr ,tFF00F*0F-VALUE'9 Demonstrotion

for a fui 
6 cu. ft, 1940

X

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY, Tek SOUth Boston 4649 SOUTH BOSTON, MASS.




