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Rasai Nepaima Lietuvos
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tada Paliuosuot
Okupuotas Šalis.
Anglijos armija išlipsianti
ant Europos krantų ir duo
sianti laisvę.

Hugh Dalton. Anglijos
ekonominio karo ministeris,
pereitą nedėldienį pasakė įdomią kalbą per radiją. Jis
kalbėjo į okupantų paverg
tąją Lenkiją. Esą, bukit pa
sirengę “pasitikti ir pasvei
kuiu Anglijos arpują,
kinti
arųriją, kuri
išlips
ant
Europos
ipsant nuropos krantų
Krantų ”
ir paliuosuos nacių okupuonelabai toli t“

3,
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SOUth Boston 3071

1870

METAI XXXV

Vokiečiai Griauja Angliją

Nepiliečių Registracija
darni tik 13 mašinų. Gi pe- į
įeitą nedėldienį 60 priešo '
Prasidės 27 Rugpiučio
musų orlaivių buvę numušta že-i

Šimtai oriaivių bombar
duoja miestus.

Šį antradienį, kai
“Keleivis” eina spaudon, mėn ir 26 žuvę savi.
Į Anglijos miestus pradė
vokiečiai jau ketvirtą dieną
jo
kristi bombos net ir tada,
griauja Angliją. Subatoi
kai
užpuolimą
pradėjo 400
-priešo orlaivių . niekas
bombanešių. Sį panedėlį jau • ore nematė, todėl susidarė
daugiau kaip 500 orlaivių į nuomonė, kad vokiečiai turi
atskrido iš Vokietijos, o šio i pasistatę kur nors Francuziutarninko rytą jau visas An-,
. 1 e julįnU Bet
gajos —
dangus
buvęs
juodas
.
s-—v - J——. anglų laivyno ekspertai neP , • , .
.
VoU nori tam tikėti. Jie sutinka,
“M^i t* rti" J»d kanuoliy sviediniai ga-

Be paprastų klausimų, rei
kalingų asmenybei nustaty_
_
.
. .
ti. blankose reikalaujama
Škirpos dvominkas su šluo
Per 4 menesius turės užsirc- (jar paaiškinti, kada ir koSovietų
laivynas
taipgi
ap

ta atrėmė Stalino diplo
gistruoti apie 3,500,000
kįu buju svetimšalis via atvalytas nuo komunistų
matus.
svetimšalių.
|
vykęs
j jungtines Valstijas;
agitatorių.
Associated Press praneša
Federalinė valdžia prašo jeigu atplaukė laivu, tai
Ši panedėlį Maskvos ra
įdomių dalykų apie Lietu
mus
pranešti
lietuviams kaip tas laivas vadinosi.
vos pasiuntinybę Berlyne. dijas paskelbė, kad iš rau
apie
nepiliečių
registraciją
Be to, jis turi ppasakyti,
Sako, bolševikai iš Sovietų donosios armijos tapo paša
sekantį
paaiškinimą:
kaip
ilgai jis tikisi šioje
<
šaNepiliečių . regfctracijįa ------------=—
ambasados jau du kartu linti visi “politiniai komisa
lyje
gyventi
ir
kokį
kariuo

bandę išmesti Lietuvos at rai,” kurie dabodavo armi
menės
mokslą
yra
turėjęs.
X'I toS*ik?1940>metu juodžio
stovą Škirpą ir paimti atsto jos vadų ištikimybę Stali šią tada, kai bus paskandin- nas, baigiant šiuo panedėnui.
Apvalytas
esąs
ir
Rusi

ti
ir
sunaikinti
viri
vokiel
iU
>
sunaikinę
213
Anglijos
niynų
atstumą
j!e
nega. ^is iki 1940 metų graoazio Pagaliau nepilietis turi nu
vybę j savo rankas, bet abu
airie
kėrinris
isiveržti
orlaiviu,
suardę
kelis
aerolėtų
niekur
pataikyt.
Toks
-6 d. Ji bus vykinama kaip rodyt prie kokių jis organi
jos laivynas nuo šitokių čiai, kurie kėsinsis įsiveržti
kartu buvę atremti.
šalies
apsaugos programos zacijų priklauso ir paaiškin
portus ir 4 uostiį" būtent šaudymas reikštų tik svai“ekspertų.”
Prijungę Lietuvą prie Ru Tas esą pa’daryta dėl to. Anglijon. “Šitoj milžiniškoj Portlandą,
dalis.
Žmonės
bus registruo ti, ar tos organizacijos re
Portsmouthą, dymą bombų j mėlyną orą.
sijos. bolševikai paskelbė, kad pakelti ir sustiprinti ka kovoj prieš vokiškąjį barba
Kaip ten bebūtų, Angli- jami paštuose. Tikimasi. mia kurios nore svetimos
kad buvusiems Lietuvos pa rininkų autoritetą. Karei rizmą musų pergalė yra ne Southamptoną ir Doverį. jos spauda įspėja visuome-' kad per 4 mėnesius užsire valstybės politiką bei sansiuntiniams užsieniuose jie viai ir jurininkai dabar tu abejotina,” sako Daltonas. Angių atsparumas esąs jau ne. kad vokiečių žadėtas i gistruos
daugiau
kaip'tvarką, ar ne. Jei kas pame
atima pilietybę ir liepia per rės klausyti tiktai karinin “Jūsų išlaisvinimo valanda pergalėtas ir orą kontroliuo- žaibo karas” prieš Angliją: 3.500,000 svetimšalių
luos ir bus susektas, galės
duoti atstovybes su visais kų. Iki šiol “politiniai komi nebetoli.” piidūrė jis len- janti vokiečių aviacija. Vo jau prasidėjo.
Registracija yra privalo- būt nubaustas $1,000 pini
kiečiai sako, kad anglų ap
dokumentais Sovietų amba sarai” buvo lygus komen kams.
i
ma,
nes to reikalauja 1940 gine pabauda ir šešiais mė
Apie Pabalčio kraštus, sigynimo- priemonės tuoj
sadoms. Lietuvos pasiunti dantams ir be tų komisarų
Į
metais
Kongreso priimtas nesiais kalėjimo.
HOOVERIS
SIŪLOSI
niai pareiškė šitų įsaky parašo komendantų įsaky kuriuos dabar okupavo So busiančios suardytos ir tada
Svetimšaliams
Registruoti
MAITINTI 18,000,000
Ištikimiems
svetimša
mų nepaisysią, nes nęi Mas mai armijai nebūdavo pri vietai, jis nepasakė nieko, Anglijoj išlipsianti Hitlerio
;
Įstatymas
(
Alien
RegistraŽMONIŲ.
liams
registracija
nepada
bet nėra abejonės, kad ir armija.
kvos, nei Kauno bolševikai valomi.
įtion
Act).
Keturių
mėnesių
rys
nieko
bloga.
Pirštų
atBuvęs Amerikos prezi
.
Jeigu tikėti vokiečiams,
neturi teisės tokius įsaky Pi•ieš “politinius komisa Lietuva bus paliuosuota.
užsirė spaudos taipgi neuždės iodentas
paaiškino,
kad
jis
protarpy
privalo
tai jų orlaiviams labai sekajeigu anglai laimės karą.
mus davinėti.
veda su Anglija ir Vokieti- igistruoti ir pridėti savo pire-. kios dėmės. Jungtinių Valsrus” Sovietų armijoj kari
si.
Pavyzdžiui,
pereitą ne---------------Associated Press sako, ninkai pakėlė protestą po
jos valdžių atstovais pasi- S tų antspaudas kiekvienasį tijų armijos ir laivyno kareikad Vokietijos užsienio rei to, kai tiems komunistų agi Ambasadorius Cu1 1 i
* ri^ dali tarimus norėdamas organi- nepilietis, kuris tik yra 14 viai visi turi duoti savo piršn t -i- n
anglų orlaivius, o panedeli
kalų ministerija dabar svar tatoriams diriguojant Suo _ _
dahy
Šukele
I
urorą.
71, arba 164 per dvi dienas. zuoti vokiečių okupuotose Lptrtrj amžiaus ar senesnis, tų atspaudas. Darbininkai
stanti klausimą, ar Maskva mijoj žlugo kelios raudon
Svetimšalius vaikus, netu- prie tūlų valdžios dalbų
Jungtinių Valstijų ambaPatys nacjai
dvi šalyse žmonių maitinimą. rinčius da 14 metų amžiaus, taipgi turi savo pirštus atturi kokio pagrindo prie armiečių divizijos.
Jo
apskaičiavimu,
Lenkijoj.
sadorius Belgijoj, John Cu- dienas netekę 46 lėktuvų,
Lietuvos pasiuntinybės Ber
turi užregistruoti tėvai ar spausdinti. Pirštų spausdidahy, pradėjo agituoti, kad
ę nedeldienj ir Belgijoj, Olandijoj ir Nor globejai. Kai tokiems vai- nimas vra pridėtas prie šitos
lyne kabintis, ar ne. Klau
vegijoj esą 18.000,000 žmo
Jungtinės Valstijos duotų
panedeų.
simas esąs labai opus ir vo 4Z6om/a Sukilo
kams sukaks 14 metų. tai registracijos tik dėl to. kad
nių,
kurie ateinančią ____
žiemą
Anglai gi sako, kad šį pa
maisto vokiečių užimtų ša
kiečių diplomatai esą labai
mirsią
iš
bado,
jeigu
Ame' tuomet jie patys turės užsi- jjs ypa tikriausis būdas žmoPrieš Italus.
lių žmonėms. Be to, nuvy nedėlį jie numušę 69 vokie rika nepristatys jiems mais- registruoti ir duoti savo gaus asmenybei nustatyti,
atsargus.
Bet bolševikai ceremoni Anglijos radijas praneša, kęs Anglijon jisai labai ne čių orlaivius, patys netek- to. Jis nori maisto dalini- pirštų antspaudas.
Valdžia nori žinoti, kiek
jų nepripažįsta. Pereitą su- kad nuo pereito penktadie prielankiai atsiliepė apie
mą tose šalyse pavesti ameLž nesiregistravimą, uz jungtinėse Valstijose iš viso
batą iš rusų ambasados Ber nio Albanijoj eina sukili anglu blokadą, kuri nepra Susekė “Penktąją rikiečių kontrolei, kad tas atsisakymą atspausti savo yra svetimšalių, kas jie yra
lyne keli Stalino diplomatai mas prieš italus. (Mussoli- leidžia Belgijai maisto, o
maistas nebūtų vartojamas pirštus ar už padavimą ne- jr kur jje gyvena. Todėl reKoloną" Gumos armijai.
atvykę Lietuvos pasiuntiny- nis nesenai okupavo Alba vokiečius išgyrė, kad jų ka
Iš Anglijos reika-1 teisingų žinių įstatymas nu- gjgtracijos įstatymas reika
bėn ir pareikalavę, kad pa niją taip kaip Stalinas oku reiviai elgiasi labai pavyz
lingas sutikimas, kad ji tokį mato $1.000 pabaudos ir se- iauja, kad po registracijos
Dirbtuvėj.
Milidatti dingai — daug pavyzdinsiuntinys Kazys Škirpa tuo pavo Lietuvą.)
maistą
praleistų per blo- ^s^čnesius kalėjimo.
persikėlęs gyventi i nauią
Willoughby miestely, ne
jaus su savo tarnautojais iš apylinkėj esą 5,000 ginkluo giau negu Amerikos karei
Supažindinimui
nepiliev
jeta svetimšalis privalo
kadą.
tenai išsikraustytų. Bet Škir tų albanų muša italus, o Ma viai galėtų panašiose aplin toli nuo Clevelando, Ohio
čių su registracijos reikala- per 5 dienas pranešti savo
Rubber Co. išleido apie
pa ne pėkščias. Jis liepė ru ri apylinkėj veikia 3,000 su kybėse elgtis.
vra. at?Pa«s- naują adresą,
FRANCUZAI NUMUŠĖ ivimais
,.
,valdžia
.
kilėlių.
Sukilimas
prasidėjo
Šitokia pronaciška pono $100,000 savo dirbtuvei
sams išsinešdinti. Rusai ne
dmus
daugiau
982 VOKIEČIŲ OR
Justicijos Departamento
! a rv
•
•• kaip
11 o,
1 000,tuojaus
paskelbus
italams
Cudahy
kalba
sukėlė
didelį
Papiešti,
kad
galėtų
pildyti
000 registracijos blankų pa- vedėjas Biddle
norėjo eiti. bet buvo išvyti
LAIVIŲ.
pasakė:
konskripciją
Albanijoj
ir
triukšmą netik Anglijoj, federalinės valdžios uzsair išėjo koliodami Škirpą
Nors
francuzai
turėjo
|
'7?džiy,
kurių
galima
gauti
“Mes turim atsiminti, kad
sa^1?s apsaugai,
rusiškais keiksmažodžiais. pradėjus imti albanus italų bet ir Amerikoj. Roosevelpenkis kartus mažiau oriai-! paštuose ir parsinesus na- vienu ar kitu laiku visi ame
armijon.
Per
3
dienas
buvę
tas jau įsakė jam tuojaus suX.
Dabar‘ fad
gi valdžios
agentai vhjnecu ^idę^ dėl to'
Pereitą nedėldienį keli
toj d«j
P^dijuoti.
rikiečiai yra buvę ateiviai.
užmušta
400
italų
kareivių
grįžti Amerikon atgal. Wa- ....
... per 1 mėnesį—tarp 10 ge-i
i ūsai iš Sovietų ambasados
Daugelio tautų genijus ir
shingtone kalbama, kad ši- |.uri susisukus sau lizdą
vėl atvažiavo automobilium Albanijoj.
gūžės
ir
10
birželio
—
numu

5
Lietuviai
Automotroškimai
yra įsikūniję į šių
prie Lietuvos atstovybės ir GAL PAIMS “UŽŠALDY tuo savo išsišokimu Cudahy penktoji kolona, aiškiau šė 982 vokiečių orlaiviu, pa
dienų Ameriką. Deja. yra
paskambino vartus. Iš vi TĄ” AUKSĄ UŽ SKOLAS politiškai save jau palaido- pasakius, nacių Bundas. tys netekdami tik 306 lėktu
biliaus Nelaimėj. ir
neištikimų Amerikai atei
Ir jis pats išvykdamas Šiomis dienomis 18 bundidaus pi’iėjo prie vartų kiem
Justas
Švilpa
užmuštas,
o
vų.
Tokį
pranešimą
išleido
vių,
kurie nenori priimti
kad- su- stų jau atleista. Jie teisina šią sąvaitę dabartinė Fran- Petravičius, Tarvainis, Tur
sargis ir paklausė, ko jie Jungtinėse Valstijose pre iš Londono pasakė,
musų papročių, bet vartoja
zidento įsakymu yra “užšal gryžęs namo jis busiąs “nu- si nieko bendra su Hitleriu
nori.
skis ir Matulaitis sužeisti. musų spaudos ir žodžio lais
cuzijos
vyriausybė.
Rodos,
neturį,
tik
norį
ramaus
gy

“Ne tavo dalykas!” šiurk dyti” pinigai visų okupuotų kryžiavotas.”
nėra
jai
venimo. Bet valdžios agen dabar jau
. . reikalo
...
Pereito nedėldienio nakti vę. nesantaikai ir išdavystei
ščiai atkirto rusai. “Atida valstybių: Lenkijos, Franmeluot.
Bet
jeigu
tai
tiesa,
neto- kuretyt. Tuos žmones mes
ryk vartus. Dabar jau mes cuzijos, Belgijos, Danijos. DAUGIAU PRIESPAU tai sako kitaip. Jie sakosi tai kodėl francuzų armija jį nuo Bridgevvateryje,
Bostono, penki jauni suimsime, tačiau žiūrėsime,
susekę, kad netoli nuo tos
Norvegijos, Lietuvos ir kitų.
DOS SOVIETŲ DAR
čia ponai!”
taip
lengvai
buvo
vokiečių
.
lietuviai
gvyžo iš buliaus, kad dėl keliu išdavikų ne
dirbtuvės
“
Bundas
”
turi
gryzo
BININKAMS.
Tarnas nuėjo atgal, palik- Iždo sekretorius Morgennugalėki?
Buvo jau 1:30 vai. į panedė- butų be reikalo smerkiami
kiamas tuos “ponus” uz thau pereitą sąvaitę pasakė,
Šį panedėlį Assiociated farma. kur suvažiavę “bun,io
Sakoma, kad buvęs Amerikai ištikimi ateiviai.”
kad tas auksas galįs būt pa Press praneša iš Maskvos distai” daro visokius mavartų.
ryi a
l,rstas
tirštas ruKas
rūkas irir kelio
kelio nesi“Užrakink geležinius var imtas už tų valstybių skolas. šitokią žinią: Darbininkai, nievrus ir mokinasi vartoti PR^rvPvAnnFRANCUZIBANDITAI UŽPUOLĖ
JOS
VADŲ
BYLA.
matė,
nors
ir
su
gerais
žibuginklus.
Keliatas
jų
jau
ir
tus ir be mano žinios nieko į Viena tik Francuzija sko kurie be leidimo pasitraukia
ANT KELIO AUTO
Vichy mieste, kur dabar riais. Lietuvių automobilis
vidų neįleisk,” pasakė jam linga Amerikai apie $4,000,- iš darbo, nuo šiol bus teisia areštuota.
MOBILI.
000.000. Lenkija skolinga mi be prisaikintujų suolo. i Darbininkams butų ge gyvena Francuzijos vyriau- užkliudė savo šonu kitą auKazys Škirpa.
Peabody. Mass. — Perei
Kiemsargis vėl nuėjo prie $267,000,000, Belgija $460,- Iki šiol tokių bylų klausyda riausia rūpintis savo reika sybė, šią sąvaitę prasidėjo tomobilį. Instinktyviai šofelais
ir
pamiršti
garbinimą
buvusių
valstybės
vadų
byla
į
l
is
pasuko
į
priešingą
pusę
tos
subatos rytą du banditai
000,000.
vartų. Rusai vis stovėjo ant
vo vienas teisėjas ir du šuo
tokių
pasaulio
griovikų,
dėl
pragaištingo
karo
su
ir
atsimušė
tiesiai
į
medį.
važiuodami
automobilium
roj pusėj ir laukė. Kai kiem
lininkai.
kaip
Hitleris,
Stalinas
ar
Vokietija.
Kaltinamųjų
pai
Visi
penki
lietuviai
buvo
imnetoli
nuo
čia
kėsinosi nuITALIJOJ
SPROGO
AMU

sargis vartus užrakino, jie
Kitas patvarkymas prieš
Mussolinis.
Jonas
Jarus,
vardės
da
nepaskelbtos.
Į
petu
išmesti
iš
savo
vežimo.
NICIJOS DIRBTUVE.
versti nuo kelio kitą autobaisiai supyko ir pradėjo iš
darbininkus nustato nema
Justas
Švilpa,
21
metų
ammobili, kuriuo važiavo naknaujo skambinti. Kiemsar Iš Romos pranešama, kad žiau kaip metus kalėjimo už ITALAI TAIKO I ANGLŲ
FRANCUZIJA
NEGAUS
žiaus
vaikinas,
buvo
sužeistinio
kliubo savininkas Gon
gis atėjo su šluota prie var Tiatenzos miestely, netoli vogimą daiktų dirbtuvėse.
EGIPTĄ.
KVIEČIŲ
IŠ
KANADOS.
tas
taip
sunkiai,
kad
nuvežsoli
su
šeimyna. Kai nuverstų, parodė stiprų šluotkotį ir nuo Genujos, amunicijos
Paskutinėmis
dienomis
ITALAI
PADEDA
VOKIE

Francuziios
Biocktono ligoninėn už t i nepavyko,
liepė Stalino diplomatams dirbtuvėj
* ■ ’* ’ -tai piktadariai
įvykęs didelis
italai pradėjo .markiau vei- n„Vir
k^ valdžia buvo
' ’ " '
ČIAMS
BOMBARDUOT
automobili
eiti šalin. Jie pastovėjo kiek sprogimas, 40 darbininkų
kti prieš anglų pozicijas Afkviečių bet jabal. Ka.! Petravičius, 17 metų
ANGLIJĄ
pabėgo.
ir nuėjo vėl keikdamiesi.
užmušdamas ir kelis šimtus
10
sako,
n
T
ls>
,
.
ad
J!
ems
nada
pranešė
tų
kviečių
ne-J
zlau
f
brockton
ietis,
t
Žinios iš Londono
sužeisdamas. Kita amunici
atakose ^kasi. Jų laimėjimai, tie^a, siųsianti, nes Anglijos laivy-!perskeltą galvą; Edv;
VĖLIAUSIOS KARO
kad
dabartinėse
ANGLAI NEPRITARIA
jos dirbtuvė išlėkusi į orą
__ nedirtpn
hpt nebet
tiPSiM
kelia .kelią
v
'{Ttirv-jmic
toin<n
17
prieš
Angliją
dalyvaują
ir
nedideli,
jie
tiesia
nag
atisako
praleisti
kvieTarvainis,
taipgi
17
metų
ŽINIOS.
HOOVERIO PLANUI.
Lecco miestely.
Italijos lakūnai.
didesniam žygiui į. Egiptą. ęjus Francuziifln, kur šeimi-iamziaus brocktonietis, turėŠį
utaminką
Angliją
Anglijos spauda sako, kad
Anglija tuo susirupinusi.
ninkauja vokiečiai.
jo sutrenktą nugarkaulį; bomdavo 600 vokiečių or
NUSKANDINO
LAIVĄ
Hooverio sumanymas šelpti
RUSAI IŠVEŽĖ BESARA
-— ----- '
j Adomas Turskis, 26 metų
SU KAREIVIAIS.
GERAI UŽDERĖJO
maistu vokiečių užimtose
BIJOS DUONĄ.
Amerikiečių dienraščiai Į amžiaus
bridgewaterietis, laivių. Tikras “Blitzkrieg.”
BULVĖS.
šalyse civilius gyventojus Pereitą nedėldienį vokie
Iš Egipto pranešama, kad
Bukarešto žiniomis, ru<ai
praneša, kad Ipsvvich’o mie- sužeistas viduriuose; gi A.
negali būt Anglijos priim čių submarina patamsy nu jau iškūlė ir išgabeno be
Ajiskaitoma. kad šįmet stely. netoli
__________
nuo ________
Bostono,, ____________
Matulaičiui. 19 ___
metų am- Samolilande anglai atiėmė
tas. nes duoti vokiečių oku skandino Škotijos pakrašty veik visus Besarabijos ir Naujoj Anglijoj bulvių bus nušoko po traukiniu ir buvo j žiaus brocktoniečiui, sužeis italų atakas.
puotiems kraštams maisto anglų garlaivį “Mohamed šiaurės Bukovinos javus, prikasta 54,386,009 bušelių, užmuštas Peter Galaska. ta galva. Visi jie tą naktį
Nacių bombanešiai suke
reikštų maitinti kartu ir Vo Ali ei Kebir” su 120 karei Vietos gyventojams gręsiąs prieš 48,247,000 bušelių pe- Sprendžiant iš pavardės, baliavojo
Bridgeuaterio lia Anglijoj baisius gaisrus,
kietijos armiją.
vių.
badas ateinančią žiemą.
j įeitais metais.
Galaska galėjo būt lietuvis. Lietuvių Kliube.
sako Berlyno pranešimas.

Iš Raudonos Armijos
Išmesti Komisarai.

IR TĘSIS IKI 26 GRUO
DŽIO ŠIŲ METŲ.
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APŽVALGA

KAS JI SVEIKINO IR
KAM JIS DĖKOJA?

šiomis dienomis Paleckis
prisiuntė Amerikos lietu
viams padėką už “sveikini
mus.” Savo rašte jis sako:

Pažvelgus į Amerikos
Lietuviu Praeitį.

3

nebuvo jokios svetimos valsty
bės įbruktas ministeris Rusi
jai. Ji buvo paskyrusios ton
vieton Rusijos darbininku orzanizacijos. Jisai buvo ištiki
mas savo kraštui ir tiems žmo
nėms. kurie ji pastatė i valdžia. Kerenskį galima kritikuoti negut už tai. kad jisai
nevedė griežtos kovos su bol
ševikais. kurie ardė Rusijos
respubliką ir broliavosi su Vo
kietijos kaizerio agentais.
"Kas kita Paleckis, šis žmo
gus apsiėmė neva tarnauti
Lietuvai, bet tarnavo Lietuvos
okupantams bolševikams. Jisai
elgėsi, kaip veidmainis ir savo
krašto išdavikas."

,
"Atsakydamas į daugelio A-j
menkos ir kitų pasaulio kraš
tų lietuvių organizacijų ir as- į
menų sveikinimus, mano var
du siųstus Lietuvos liaudies,
vyriausybei ir iš smurto išsi-,
vadavusiai darbo liaudies Lie
tuvai. dėkoju ir kviečiu Ame
rikos ir kitų kraštų lietuvius
tokiu pat vieningumu ir entu
ziazmu. koki parodė visa Lie
tuvos liaudis, rinkdama liau- i
dies seimą, dalyvauti laisvos
Žinoma, žiūrint iš šitos
Lietuvos kūrimo darbe, kurio pusės, Paleckio negalima SU
tikslas yra ilgai tamsoje ir i Kerenskiu lygint.
skurde laikytąją Lietuvos liau--------------di išvesti i šviesią ateitį.
UŽRIŠO GEDU LOS ŽEN
"Sveikinu Amerikos Lietu- i
KLĄ ANT LIETUVOS
vos tarpe iškeltąją kulturos!
VĖLIAVOS.
fondo idėją. Ta sena pažangiu- į
Didžiojo New Yorko lie
sios visuomenės svajonė Lie
tuvoj dabar įsikūnijo kurtuo tuviai buvo sušaukę Brook
ju liaudies kulturos fondu, lyne masini mitingą dėl Lie
kuriam viso pasaulio lietuvių tuvos pardavimo. Nežiūrint
didelio lietaus, Klasčiaus
parama bus labai brangi.
salė
prisirinko kupina žmo
"Aiškiai ir drąsiai pareiš
kiu. kad Lietuvos likimas iš nių.
Pijus Bukšnaitis “Vieny
abejonių, klaidų ir gėdos pilnų
bės
” 170-tame numery pa
šuntakių yra dabar pasuktas
į didį-platų taikos. darbo, kul duoda keliatą jaudinančių
tūros ir gerovės kūrimo kelią.; momentų iš to susirinkimo,
Hitleris su Stalinu varžosi už Balkanus. Kaimynai daboja per langą, kas iš to išeis.
kuriuos Lietuva eis glaudžioje į
Šilko:
draugystėje su didžiąją Sovie- j
“Į salę susirinko žmonės
lima sakyti, visoje Europoje
tų Sąjunga, tikra tautų išlais- ■ rimti, susikaupę. Kai Dariaus- tybės buvo išgabentos iš AMERIKOS KONSKRIP
demokratija tapo sunaikinta,
vintoja. žmonijos pažangos, i Girėno posto legionieriai užri Suomijos pasienio da karo CIJĄ IR KOMUNISTAI.
kaip
kad jisai norėjo.
pradžioje,
vos
tik
pradėjus
taikos ir darbo žmonių reika- j šo ant Lietuvos vėliavos gedu
Jungtinių
Valstijų
Kon

“
Bet
ką laimėjo darbininkai
lų gynėja.
i lo kaspiną, visi susirinkusieji raudonai armijai Į Suomiją
grese
dabar
yra
svarstomas
"Justas Paleckis.”
niekeno neprašomi sustojo ir j veržtis. Mašinas reikėjo iš- privalomos karo tarnybos iš šito sunaikinimo? Tiktai pavergimą ir įrodymą, kad demopareiškė 'gilią pagarbą 7r“ap- ve,žti saugumo Žvilgsniu jis
sumanymas. Kon- kratija buvo vienintelė jų ap
“Naujoji Gadynė” todėl gailavimą Legionininkas pa- sak°t kad rusams bombai’- įstatymo
-vriDC;ta; žinoma vra dautr
klausia, kam ir už kokius reiškė: ‘šis gedulo ženklas bus duojant miestus JOS neliktų
Rot donn-ioiicio sauga. Mes neprivalome igno“sveikinimus” Paleckis čia
sunaikintos.
opozicijos. Bet daugiausia moti to fakto, kad to ‘Raudodėkoja, nes visi žino, kad nuimtas tik tuomet, kai LietuTaikos sutartį pasirašius Jai P.^^./^tai ir ko- nojo Mozės’ paleistas potvynis
va vėl atgaus savo nepriklauAmerikos lietuviai jokių
Suomijos vyriausybė jau ”}un.ls!įai\ dilius
atidarė kelią neribotai reakcisomybę* !”

pasveikinimų jam nėra siun
tę. Sako:

"Mes tikrai žinome, kad Amerikos lietuvių organizacijos
ir pavieniai asmenys Paleckio
vyriausybei siuntė protestus,
reikalaudami gint Lietuvos
nepriklausomybę. Sveikinimus
tai vyriausybei galėjo siųst tik
komunistai ir grupelės jiem
pritariančių glušų. Bet tai nė
ra Amerikos lietuviai, o Lietu
vos išdavikai, Maskvos agen
tai. Ar gražu tų žmonių ne
garbę primesti Amerikos lie
tuviam ?
“Taip pat negražu amerikie
čių prašyti paramos bolševikų
‘kulturos* fondui. Mes jau ži- ’
nome tą ‘kultūrą.’ kuri dabar
,« Lietuvoje:
u.clu.v,c. bolševivykdoma
kiškų okupantų smurtą Paleckis vadina tautų laisvinimu,
žmonių pažanga ir darbininkų
reikalų gynimu!”

nieko iš okupuotų sričių neai,d?J džiaugiasi, kad
išgabeno — ir negalėjo iš- konskripcijai atsiranda vis
gabenti, nes tos sritys buvo daugiau priešu. Jis sako:
“ ‘Naujosios Gadynės’ re
‘Prieš verstiną karinę tar
daktorius Stilsonas. nuosek jau raudonarmiečių užimToliau jis rašo:

liai atpasakojęs Lietuvos nepriklausomybės žlugimo eigą.
pasakė budingą pareiškimą,
kad vieno komunistinio laik
raščio redaktorius anais lai
kais kalbėjo Nevv Yorke pro
testo prieš lenkus mitinge ir
aukojo Lietuvai vieną dolerį,
kurio paskui, sakėsi, gailėjęsis. Stilsonas pasiūlė dabar išpirkti pašto perlaidą §1.00 vertės ir nusiųsti tam redaktoriui. kadangi JUDOšlAUS

tos.
SIULO ORGANIZUOT
BOIKOTĄ LIETUVOS
PARDAVIKAMS.

nybą, prieš visuotiną konskrip
ciją pasisako vis daugiau ir
daugiau žmonių. Prieš kon
skripciją pasisako net buvęs
karo reikalų sekretorius Harry Woodring. kurį Roosevelto
administracija išėdė iš val
džios 20 d. birželio.
"Woodring, savo laiške se
natoriui Vandenbergui, drą
siai ir atvirai pareiškia, kad
Įvedimas visuotino kareiviavi
mo vedąs Ameriką prie fašiz
mo. prie totalitarinio režimo.”

Brooklyne buvo sušauktas bendras protesto mitingas dėl Lietuvos pardavimo. Mitinge oficialiai dalyvavo visos srovės, išskyrus
komunistus. Kaip praneša
musų korespondentas, vieGRAŠIAI LIETUVAI NEPA- nas to mitingo kalbėtojų,
GEIDAUJAMI.”
i būtent draugas Stilsonas.
Matyt. “Vilnis” mano,
‘Naujosios Gadynės” reKalbėjo “Vienybės” re- daktorius, siūlė Amerikos J°&
Yra nesumiisamas ardaktorius ir kiti, bet karš- lietuviams organizuoti boi- gvmentas prieš konsknpliausią kalbą pasakęs kun. kotą “penktajai kolonai.”
. .
. . .
,
Balkunas. Esą:
tai yra lietuviškiems komu- J®1?11 taiP» Jel^P. K°n“Kai kun. Balkunas sakv- nistams, kurie užgiria Liereiškia fašizmą,
,damas savo patriotinę
' * ’ kaba.
baK. tU\OS nardnvima
Boikotui
totalitarini
paiaaumą. DOlKOtUl
. J režimą,
c •’L. tai
. kaip
maždaug toks:
Ši Paleckio "padėka” aiš a^.^uiu aPri4 Lietu- Planas
kiai parodo, kaip bolševikai
vėliavą ir. prispaudęs ją
Mes turime išskirti iš visų yra imami karo tarnybon ?
apgaudinėja žmones. Jis vos
prie širdies, šaukė visus tik lietuviu tarpo Lietuvos parda. ...... . ,,
,v, .
dėkoja už Amerikos lietu ruosius lietuvius stoti į darbą vikus - komunistus. Jiems , _
W “Vilnis” paaiškina,
vių “sveikinimus,” kad išro- Lietuvos nepriklausomybei at neturi būt vietos lietuviu or- kwle! komunistai Riesta stodytų. jog Amerikos lietuviai gauti, visi klausytojai, lyg ganizaviiose. Musu biznferiai Ja P*» konskripciją Ameništikrujų sveikina Maskvos elektros srovės pagauti, susto
turėtų nebeduoti daugiau savo koj, bet nieko nesako prieš
smurtą.
jo ir apsiašarojo.”
skelbimų į jų laikraščius. O konskripciją Stalino kara
jeigu kuris biznieris skelbsis lystėj?
PALECKIS NE KERENGal dabar Paleckis ir vėl komunacių spaudoje, mes tu
SKIS.
paskelbs bolševikų spaudoj rime ir tokį biznierį priskirti LENINO “NUOPELNAI?
Amerikos žinių agentū žinią, kad Amerikos lietu prie penktosios kolonos.
Apie Lenino “nuopelnus”
“Jeigu mes taip nusistetysi- įdomų
straipsnį
parašė
ros praneša, kad kaip Palec viai “sveikina” jo valdžią...
me, jeigu atvirai skelbsime Charles Edward Russell, sekio vyriausybė, taip ir kitų
kovą Lietuvos pardavikams, nas Amerikos žurnalistas ir
Pabalčio valstybių laikino PASIKIVIS {RODĖ, KAD
mes pamatysime atmainų ir kitąsyk buvęs Amerikos Sosios vyriausybės, kurias bu “PRAVDA” MELUOJA.
pačioj Lietuvoj. Juk Ameriko- cialistų Partijos kandidatas
vo sudarę Maskvos agentai,
Maskvos bolševikų “Prav je gyvena vienas lietuvių tau- į Jungtinių Valstijų prezidabar yra vadinamos “ke- da”
išspausdino
piktą
renskinemis
vyriausybė straipsnį, kaltindama Suo tos trečdalis. Jeigu tas trečda- dentus. Šitas prityręs rašylis bus tvirtai nusistatęs prieš tojas ir gilus kritikas, kaip
mis.”
mijos vyriausybę “sutarties
Matyt, toks palyginimas laužymu.” Esą. pasirašius čionykščius pardavikus. mes jį cituoja “Naujienos,” apie
pamatysime ir Lietuvoje at bolševizmo tėvą rašo Štai
yra daromas dėl to, kad Ke
sutartį, Suomijos vy mainų. Mes ir tenai paleng
renskio vyriausybė Rusijoj taikos
ką:
riausybė išvežusi visas fab
buvo kaip ir pereinamas rikų mašinas iš tų sričių, ku vinsime savo broliams ir sese
“Dar vis nėra pakankamai
laipsnis iš demokratijos į rios buvo atiduotos rusams, lėms nusikratyti nuožmią rau įvertintas vaidmuo juodos
kruvinąją bolševikų dikta o kurių išvežti nebuvę gali donosios Maskvos priespau šmėklos, kuri styro kilnių vil
tūrą. ir tokiais tiltais į bol ma, tos buvusios sunaikin- da.”
čių griuvėsiuose dabartinėje
ševizmą dabar buvo laiki tos,
Su šituo pasiulymu suti- pasaulio suirutėje. Tai Nikanosios Pabalčio kraštų val
jklyno liei
Dėl šito užsipuolimo da- kęs ir Brooklyno
lietuvių lojaus Lenino šešėlis. Prieš 33
džios..
bar Suomijos pasiuntinys klebonas kun. Balkunas. Jis metus jisai pareiškė, kad de
“Naujienos” tačiau sako, Pasikivis parašė “Pravdai” pataręs katalikams visur mokratija tai darbininkų kla
kad—
atsakymą ir įrodė, kad ji dėtis su socialistais ir iš vien sės prakeiksmas ir nelaimė ir
“Tai visai nevykęs palygini- meluoja. Jisai parodo, kad kovoti už nepriklausomą kad jo misija esanti ją sunai
kinti. Jo svajonė išsipildė; gam:,-. Aleksandras Kęrenskis fabrikų mašinos ir kitos ver-1 demokratinę Lietuvą.

Rugpiučio 14 d., 1940.

Kažinkas kažinkur yra
pasakęs: “Iš jų darbų pa
žinsite juos!” Šitas posakis
man prisiminė bevartant
kai kuriuos Amerikos lietu
vių laikraščius iš tų laikų,
kuomet tarp musų srovių
ėjo atkakli kova.
Kiek tenai pravardžiavimosi! Iš vienos pusės stovė
jo socialistai ir laisvama
niai, o iš kitos — katalikai
ir taip
• «« vadinamieji “tautieciai.
Socialistai turėjo didelę
spaudą, stiprią organizaciją
ir buvo labai veiklus. Jie
rengė prakalbas, koncertus,
vaidinimus, visur platino
! savo literatūrą ir ačiū tam
š jų įtaka augo labai smar: kiai.
Kunigams
ir “tautieI čiams” buvo pikta ir pavyi du. Socialistai kviesdavo
juos į viešus debatus. Bet
“tautiečiai” ir kunigai retai
kada išdrįsdavo tokį pa
kvietimą priimti. Viena, jie
neturėdavo gerų kalbėtojų;
antra, jie nujausdavo, kad
jų pozicija buvo daug silp
nesnė. Jie tuomet gindavo
caro valdžią. Musų minios
buvo jau nustatytos prieš
carizmą. Socialistai skelbė
caro valdžiai mirtį, ir mi
nios karštai jiems pritar
davo.
Todėl kunigai su “tautiečiais” galėdavo tik savo
spaudoj socialistus atakuoĮį ge įO; jje organizuodavo
užpuolimus ant socialistų
prakalbų, liepdavo saviš^
Rjems neskaityti socialistiš^ų raštų, nelaikyti socialistų‘ “ant burdo” ir tt. Kovai
su socialistais kunigai buvo
parsitraukę
“Tėvą ' Kazimįerą,” barzdotą kapuciną,
kuris ilga rudine apsivilkęs,
galvą nusiskutęs, basom ko
jom laikydavo misijas ir prisaikindavo katalikus, kad
neskaitytų “bedieviškų raš

“Darbininkas” kelis kartus
yra pavadinęs “Kiauleiviu.”
o “Keleivis” “Darbininkui”
atsilygino pavadindamas jį
“Durnininku.”
Chieagos “tautiečių” va
das Damijonaitis buvo per
krikštytas į Domino Jautį, o
buvęs tuomet “Tėvynės” re
daktorius Jokubynas — į
Juokų Blyną.
Visos tos muštynės ir visi
tie vieni kitų pravardžiavi
mai liudija, kiek tais laikais
buvo pas mus kultūringu
mo. Kitaip pasakius, iš tų
“darbų” šiandien mes gali
me pažinti patys save.
Musų srovės, kurios tuo
met vedė tokią šiurkščią ko
vą savo tarpe, nėra da išnykusios. Mes tebeturim tuos
pačius socialistus, tebėra da
tie patys “tautiečiai” (nors
ir kitaip jau pasivadinę),
tebėra ir tie patys katalikai.
Ir tebėra tarp jų tie patys
ideologiniai skirtumai. Ta
čiau tokių šiurkščių kovos
priemonių, kokios buvo var
tojamos praeity, šiandien
jau nematom.
Priešingai: vietoj pra vaidžiavimosi ir koliojimosi,
dabar mes dažnai jau ma
tom šitų srovių vadus ant
vienų pagrindų
kalbant
bendrais musų visuomenės
reikalais. Tai yra džiugi
nantis reiškinys. Tai reiškia,
kad mes jau paaugom, surimtėjorri ir sukulturėjom.
Amerikos Pilietis.

MANO PASTABOS

Bolševikų “Vilnis” rug
piučio 7 d. laidoje, pirmam
puslapy, rašo:
“Anglų fašistai maloniai
jai, kuri pasibaigė despotizmo
vaišinami kalėjime. Jie įka
triumfu. Jei ne jis. nebūtų bulinti kaip ‘penktos kolonos’
vę suirutės šiaurinėje Italijožmonės, bet ‘kalėjime’ kelia
je, kuri pagamino Mussolinį;
puotas, geria šampaną.”
jei ne jis, nebūtų buvę Vokie
Taigi išeina, kad žmo
tijoje pateisinimo respublikos Įų.”
nėms daug geriau gyventi
sugriovimui.
Pagerbti tam i
Socialistai ir laisvama- demokratijos kalėjime, ne
žmogui, kurio pastangomis į- į nįaį darydavo iš kapucino gu bolševizmo laisvėj.
vyko negirdėtas
istorijoje juokus, vaidindavo jį pajuoliaudies judėjimo pralaimėji- kįančias komedijas, talpinBolševikų laikraščiai pra
mas, jo vardu yra pavadintas davo savo laikraščiuose jo neša. kad Stalinas padaręs
miestas ir jam pastatyta daug j karikatūras ir tt.
Lietuvai dar vieną didelę
statulų.”
Už tai kunigai da pikčiau “malonę.” Jis priskyręs prie
Mūsiškiai komunaciai pa- ‘ socialistus ir laisvamanius jos Švenčionių, Auditiškio,
sakys, žinoma, kad tai yra keikdavo ir savo parapijo- Vidiškio, Gudelių ir Rodu“šmeižtas.” Bet Russellio'
Prles juos kurstydavo, nės rajonus.
Na, o kieno gi tie rajonai
pažymėtų faktų užginčyt
pasekmėj įvykdavo net
labai
žiaurių
muštynių.
Det

buvo. jeigu ne Lietuvos?
jie negalės.
roito katalikai užpuolė kelis
Antra, kokia Lietuvai
socialistus,
kurie
dalijo
savo
iš
tų
rajonų nauda dabar,
DĖL KO BUVO AREŠ
prakalbų
skelbimus,
ir
pri

kuomet
su visais tais rajoTUOTAS “A. L. BALSO”
mušė juos. Užpuolikai buvo nais ji netenka savo nepriREDAKTORIUS.
areštuoti ir byla atsidūrė į Į klausomybės? Pirma tik tie
Kai kuriuose Amerikos teismą. Chicagoje per so-1 rajonai buvo svetimų ne
lietuvių laikraščiuose buvo i cialistų prakalbas fanatikai laisvėj, o dabar ir visa Lierašyta, kad Argentinoj esąs I užgesino salėje žiburius ir tuva pavergta.
suimtas K. N. Norkus, “Ar-! sumušė ant estrados kalbėgentinos Lietuvių Balso” re- i toją F. J. Bagočių. Hoossick
Amerikos komunistai paFalls
miestely
kunigo
pa-1
skelbė,
kad jų “Daily Workdaktorius. Dabar dėl to su?

ėmimo randame “A. L. Bal kui-stytr katalikai užpuolė eris” esąs parduotas trim
socialistų kalbėtoją Joną senom leidėm ir nuo rugpiuse” sekamą paaiškinimą:
Perkuną ir taip jį sumušė, j čio 1 dienos jau nebesiskai-

ku į gatvėje stovinčiu žmonių

..

. ,

. ..

ną po senmergių

sijonais

ir

būrelį. Beatsiprašinėiant. pri
Pasiejus J ‘U
J™'i mano, kad Ilieso komitetu
siartino kitas su policininku it sų srovių spaudą, joje kaip! dabar jau “Daily IVorkeno”
pakvietė į komisarija. Po de-! veidrodyje atsispindi visos nebesuras!

redaktoriui natarė ™USU Praeities kovos- S<>
<2zw»,o_
cia-

Raudonas Pipiras.

klaracijos,
i« atėio
palaukti komisaro, kuris
atėjo i ks^ai būdavo pravardziuo- į
tik ant rytojaus, sekmadienį. jami “svieto lygintojais,” i AREŠTUOTI 9 RUMUNI“raudonkakliais,” “šliuptar-į
JOS GENEROLAI.
Komisaras kaltino išsigėrime,
mals,
'
”
“
velnio
talkinta-'
aiškindamas, nors tai pirmą
Budapešto žiniomis. Ru?
kais” ir tt. Gi kunigai ir ka
kartą, bet kadangi Pasiuntiny
munijoj
areštuota 9 armijos
talikai būdavo vaišinami
bės ir jai artimų žmonių buvo
“Romos krokodiliais,” “ca- generolai ir 30 pulkininkų
įdavinėjamas, nors visuomet
ro burdingieriais,” “špitol- dėl kažin kokių nusikalti
buvo išteisintas, bet, vadinasi,
mų, padalytų užleidžiant
buvęs teisiamas ir dėl to turi ninkais,” “šventakupriais,” rusams Besarabiją ir Bukobūt sulaikytas 8 dienas Vilią “šventabezdžiais” ir kitaip.
Buvo
pravardžiojamos xin3Devoto
‘kontraventoruose.’
tZip ir padaryta. Tik birželio'
’dmenv? GRAIKIJOJ
PLANUOTA

2 d. redaktorius atgavo laisvę „"H*

aĮSKiri

asmeny..,

PERVERSMAS

Lietuvninkų ’ bu-1
rtKVtiramAa.
ttorbo”
Į davo vadinama “Vienybe; Is Atėnų pranešama, kad
'__________________ _ i Liežuvninkų,” o “Katali- svetimų valstybių agentai
ir grįžo

prie savo

nuolatinio

v«®ybe

Kada ir kokia baš« £«ii ayictaa kada- ’ kas” — “Ka-kas.”

“Drau- į tenai organizavę

sąmokslą

.1 .fcuo, «ą k.wei,. Cfcic - I nos“Kiaųlienom,
Gri- mokslas buvo laiku susektas
M, pml
Apdaryta .. Il.iel gOJienom
Keleivį” ir jo dalyviai areštuoti.

4

No. 33.

Rugpiučio 14 d., 1940.

KAS SKAITO, IUA0
TAS DUONOS NEPRAIO

Trečias Poslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAS NIBKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Lietuviai miršta.
savo parapijomis, kad jie, Cievelando ŽŪU08.
I
visur lietuvių organizacijoSenesnioji musų kaita vis i
se. kaip tai kliubuose, drau- i Komunistai turėtų susi
nyksta ir nyksta. Šiomis die Stalino vaiskas bandė apeiti
Bendra* protesto mitingas kurie pataikauja Maskvai, gijose ar darbo unijose, vieDainuos dvi lietuvaitės,
valdyti.
nomis
mirė Benediktas Žviprieš Lietuvos pardavikus. kurie rengia čia Amerikoje nytųs su socialistais prieš
lietuvių draugijas.
I
SpaHų
mėnesyje WorcesUžėmus Rusijai musų nis nuo 6611 White avė. Jis
komunistus,
Clinton Hali patalpoj, ‘džiaugsmo susirinkimus,’ veidmainius
Worcesteryje yra susitvė- terio miesto rengiamam fesMaspethe, liepos 30 buvo
~
tivaliuje dalyvaus ir dai
bendras lietuvių protesto
nuos dvi lietuvių dainos
mitingas prieš Lietuvos par
žvaigždės: panelė Ona Kasdavikus. Kaip jau visiems 1——77
~ -- c
noiitiiroi
'
ft,u
n<*u uau<xi
s>u.?uaun.ęa jau io n.oo pelitinį gyvenimą.
kas ir p-lė Apolionija Stošžinoma, birželio 15 d. Lie menkos lietuviams šiuo nio- ■
Į
•
,
is Lietuvoj busianti
“tikra metų amžiaus. Liko žmona, ( Prie to sąryšio priklauso kiut®> kuri tik šiomis dieno^»ejo ką tik atvykęs is ,aisvž „
,
4
. dukterys.
, vigos
ir pažiWl.s- mis grįš iš Berlyno operos,
tuvą okupavo raudonoji ar męntu pnimti. Pirmiausia,
reiktų
susitarti
snovems
ant
lietuves
jono
Vileišio
suA
_.
-----«
-----_
*
I
rmija. Po raudonosios armi demokratinio orincino kad "us. vyras diktas, kaip ir jo Tiesa, Lietuvoj pilnos lais- „
<•« veiktį;
Worcesterio draugijos
ftamnbru
1i
n
in
LrosJ
nūs.
V
Mirė Jonas Žukauskas.
jos apsauga tapo sudaryta Ltetavą attteiai neprig^L tėva*' Sakosi dirbęs užsie- vės Smetonos laikais nebu- Gngiene, buvo sunkiai su-. bei organizacijos, kaip štai
komunistų valdžia Lietuvo
Pora sąvaičių atgal čia
je. Komunistinis “liaudies minga
mirė
Jonas
Žukauskas
seimas” pirmam savo posė lika. Kalbos.
(“Gailiunų Jonas”), kilęs iš
dyje nutarė Lietuvą pado Smetoną ar ką kitą į Lietu“lAY.L’T
77,7,,gonė pasitaisė ir jau sveiks- draugija, SLA 57 ir 318 kuo- Liškevos parapijos, Suval
vanoti Sovietų Rusijai. To
ta namie.
pos. Lietuvai remti draugi- kijos. Seniaus jis dažnai ra
kiais komunistų žygiais, su
Jonas Jaras, ja,
“Aušrelės” choras ir šinėdavo i laikraščius kores_
prantama, lietuviai labai diktatūrą Lietuvoje, mes ko- vlJ?1 zmo... Kaip an oęi
Sandaros 16 kuopa.
pondencijas-žinutes. Ypa
pasipiktino. Jie ant greitų vosime ir prieš Stalino. tuvos diplomatiniame kor- nesihaus gyrę Lietuvos prie
EXETER, N. H.
Tiesa,
yra
prisiplakusi
tingai
jis buvo gerai pažįsjų, “Amerikos,” “Vieny Mums reikia demokratinės !***> Jls.turėjo ne verkšlen- Rusijos prijungimo, tai mupora
5-tos
kolonos
draugitarnas
lavvrenciečiams. nes
bės” ir “Naujosios Gady Lietuvos Mes tain nat sa- tL ,)et aiškinti, ka lietuviai SM kolonijose galės prieiti Lietuviai seniau ir dabar. jėlių, kokių ten “aldi-bąldi”j kaip rodosi, darbavosi Urbnės” redakcijų vadovauja ko J. Stilsonas, turime pra- tokiame momente kaip da- pne labai aštrių įsikirtimų,
Exeteris nedidelis mies ir nuo darbininkų susivieni- šio-Sekio Įstaigoje ir gyvė
priežtesni veikimą
dėti griežtesnį
veikimą nrieš
prieš Bar turi dalyti. Jis to nepa- 'Jau šiandien kai kui piade- čiukas. turi aplink 5,000 gy jimo.
mi, sušaukė lietuvių masinį dėti
j no pas Ramanauskus. Veliosusirinkimą išnešti Lietuvos lenktą koloną Amerikoje. darė. Tai parodo, kokie da girdėtis grąsinimai teis- ventojų, jie susideda iš
Visi
tie
penktos
kolonos
nis palaidotas Vilties katokiai koko- amerikonų^lirių^fiSicuza
Prasidėjus tokiai
pardavikams protestą. Rei ^ės"&mį'7šskYrti’iš"vfsų silpni vyrai Lietuvos užsie- mais. Prasidėjus
kalti^mon^vna^tie ku lenkų m nedidelio būrelio nariai gana aktyviškai lan- puošė, VVorcesteiyje.
kia pasakyti, kad susirinki ietuvių tarpo Lietuvos par--------’
Lietuviai čia aDsi- kosi susirinkimuose, nežili-;
— 1komu nacius paiodo, kad Smetona, kaip Kalti žmones, ypač tie. ku- ..
mas pavyko gerai; nors davikus
rint
kad
ir
nepatogus
laikas
Lietuvių
vasarnamis poStalinas, rinkosi ne ga- ne da nėra sios salies pilie- netuv
, Bietuviai čia ap6i
oras buvo karštas ir vaka Jiems vietos neturi but lie ir
hitnieins
išmintingiausius
čiai.
Taigi
komunistai
turegy'
r
eno
dar
pnes
pasaulin)
ir
oras.
pūliams.
rop pradėjo lyti, bet susirin tuvių organizacijose! Al ūsų Plausiu
Įf.dal¥
>Ta SK)S sa*
Liepos 26 dieną pasinau- Worcesterio Piliečiu Kliurinkos* ištiki- tu liautis agitavę už Soviekime dalyvavo virš keturių biznieriai turėtų nebeduot vyrus\
už Stalinu. Stalinas nes piliečiai.
..
dodann
karsta diena, kada
;..olin
daugiau savo apgarsinimu i miausius. kurie tik tarnautų
11
Religijos atžvilgiu, dis-; kiti išvyko prie ežeru mau-1 i1
va?a,1naiPi ( Bunšimtų žmonių.
o ne tautai, neduos Lietuvos žmonėm
riin
nevurinėia Yra i
!f»low”) tankiai aplanko
Nuo “Vienybės” kalbėjo jų laikraščius. Jeigu kuris savo “vadui,
Klinga. Iš jo kalbėtojas ga biznierius
na prastas ir. tiesą pasakius, Čių spaudoje
jis neturėtų kalbėti viešuose tą biznieri
mitinguose. Keikti ir plūstis penktos kolonos.
. v
•,
. , , v n • • o* r
d • ••
Is laikraščių daugiausiai sama bolsaja Šiska Lukase- ras Janulevičius ir kiti, nemoka Geležėlės, Grikštai ir'taip nusitatysime. jeigu mes .moja, manydami kad asa- leis n Stalinas. 1 azangioji
Keleivis. n jį vic. Atsivedė da ir kelias tingi svečiams aprodyt lieBimbos; tautininkams rei-(atvirai paskelbsime kovą
tu' jtuvišką įstaigą.
ketų elgtis rimčiau. Jeigu Lietuvos pardavikams, mes
! Muzikas Jonas Dirvelis
tautininkams stinga rimtų pamatysime atmainų ir pa• i
♦, tz-4.i-* • i • . •
-•
za
•
• ^25'per tris vakarus savaitėje
žmonių pastatyt ant platfor- čioj e Lietuvoje.
Vienas
turim svarstyti rimtai ir šal- ;n!]kas-.. Kiti neskaito jokio taip suėjo visi . Ogi pasiųsti i taipgi netingi ?mičfum pa
MANVILLE, N. J.
mos už kalbėtojus, tai ver- (trečdalis lietuvių gyvena Atai. Visų pirma mes turime laikraščio. Sako, ir be skai- pasveikinimą Stalinui i Ma- vi,kdinti savo smuiką visočiau jokio nestatyti. Nes j merikoje. Ir jeigu tas treč- Lietuviai valdžios vietose. atsiminti, kad mes esame tymo viską žino. Lietuviai skvą už Lietuvos užgrobi- k!'eXX‘k^™ s
toks “kalbėtojas” kaip Klin-; dalis lietuvių bus tvirtai nu
Šio miestelio taiybon yra Amerikos piliečiai ir negali- Bn i šv. Jono draugystę, kuri mą.
ga nepakelia
tautininkų sistatęs prieš čionykščius išrinktas
Jonas Makauskas, me Lietuvoje nieko pakeisti gyvavo neblogai. Bet anot
Bet kadangi tos draugiprestyžo, bet jį žemina.
* pardavikus, mes gausime
jaunas ir populiarus vyras, o ar nulemti. Mes galim tik 1° priežodžio: Kodaugiau jos arba sąryšio pirmininNuo “Naujos Gadynės” ir Lietuvoje atmainų. Mes ir
remti Lietuvos žmonių turi, to daugiau nori.” taip kas A. Kriaučialis ir vicekalbėjo J. Stilsonas. Jis ga- ten palengvinsime savo brona gražiai apibudino musų liams ir seselėms atsikn
lietuvius komunistus, kaip tos nuožmios
jie metas-kitas atgal deda- priespaudos.
tų saliukę (tautišką namą) neleido tokį sumanymą pra- dirbtuvėse
(drataunėse ).
vosi dideliais Lietuvos “pa- Nuo kataliku kalbėjo kun 1ĮaL
tev<K’ A- M. Makau
ir
prie
dr-stės
suorganizuot
vesti,
tai
musų
“
penktoji
P
a
bar
jie
dar
gauna darbo
trintai*” Tpitni ka* i,i “na u ,,
et .3 Mioejo KUii.
ra seRas lietuvly vei.
Smulkios žinelės.
vra *i,
suorganizavęs
»
z. ,
• - Piečių kliubą, kurio vardu kolona” turėjo išmaršuoti iš
džiaugiasi savo geromis
ti lotais. Jeigu Kas jų pa- Balkunas. Tai kupinas ener- kėias ir vrjl
nrp-inizaves
triotizmu paabeiodavo, pe miOs dvasiškis Jjs pilniau- , asJi
-uoigamza\ęs
SLA 136 kuopa rugpiučio butų galima gaut leidimą Lietuvių Piliečių Kliubo sa- algomis- Bet ne visi tokie
sntarkiai kižeisdavn
Tip • • 7-t
t cė Y pnniau
daug SLA kuopų.
Jis
yra
il

Keleivio”” skaitv
d’ turės šeimynišką išva- dėl svaiginančiu gėrimų. Sa- lės be pasekmių.
laimingi. Ir tų nelaimingųjų
sinai Riai ĮSlZeisCiaVO. Jie *iai sutiko SU J. Stllsono kai- o.un^ti* “Knlnivin
*kaitv
apeliuodavo net į katalikus, ba. Jis nurodė, kad Ameri•
pf• VįOaity- žiavimą. Jei tą dieną lis, tai , lės rusvje įtaisyti barą, irBet pasirodo/kad Stalino
visuomet via daugiau. .Jie
prašydami jų dešinės ran- koje turi isikurt “Amerikos
°<Jas ir «I° P a m °Ja—išvažiavimas
išvažiavimas bus
bus perkeltas!tada.
perkeltas j tada, kain
kaip sumanvtoiai
sumanytojaiagentai
n<rantainemiega.
namUo-a Jie
.Up grie
o-rip. turi tenkintis mažais trupikos. Jie nesidrovėjo net ir į Lietuviu Taiyba,” kuri nuŠis miestelis yra dar jau- į rugpiučio 25 d. Kuopa nu- Į tvirtino, pinigai plauks kaip biasi visokiu gudrvbiu ‘ kad nia5sginklų fondą paaukoti dole- statytų mums bendrą veiki- nas. Daugiausia žmonių dir- tarė savo narius pavaišinti, vanduo.
apgavus
apgavus lietuvius.'
ri kitą. bile tik pasirodžius mo programą. Mes visi tu- ba prie Johns-Manville asBet deja. kliubas leidimo
Kad ir šiame susirinkime: Simpatingas profesionalas.
“patrijotingais lietuviais.” lėtume tos tarybos kiaušeli besto įmonės. Mažų dirbtuDaugelis jiems ir patikėjo : jp jos nutarimus vykinti i
“Na, gal tie žmonės ir atsi- veniman. Nes atėjo momenvertė prie lietuvybės.”
tas. kad be vieningo plano,
“Tiesa.” sako J. Stilsonas, be vieningo susitarimo, nie
kines tiems komunistų blo- ko geresnio, nieko prakil- čia turi ir savo intemacio- bus žinomas kaip Dr. Wil- pragaištingo darbo kalti- tų gyręsi visam svietui ir vauja su lietuviais visur ir
fam? netikėjom. Mes žino- nesnio negalima atsiekti. PaJ?\” P*'ie kurio priklauso liams.
ninku. Bet jų jieškot nerei- Stalinui, kad Lietuvos už- visuomet.
jome, kad jie veidmainiau- Nors ir dvasiškis, jis liepė ii' kai kurie lietuviai.
,
--------kia, jie visiems žinomi, tai grobimą remia visos di-------ja, kad jie daro ką Maskvos katalikams ne viskuo atsišio miestelio gatvėms ir
P-lė Elena Markevičiūtė tie. kurie skaitosi viską ži- džiansin* AVorepsterio lie-! Adv. Barku atsiminus.

BROOKLYNO UETUVIV NAUJIENOS

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

juos. v ėliaus jiems liepė uz- tik tada padeda, kada žmo- WPA darbininkai.
j Detroito paaukojo $5 Lietu- das, tai nuo jų išgirsi visko,
gentas. Kada skilo SLA. tai
Mirė M. Mozuraitienė.
girti Hitlerio ir Stalino pa- gus dirba, veikia. Jis ragino
Mainerio Sūnūs. 'vių Kultutros Darželiui.
Vietinis.
Balkus su advokatu F. J.
daryta sutuartį
Europos
Rugpiučio 3 d., 10 vai. va-; Bagočium VVorcestervje gvvalstybėms skersti, — ir jie
karo gavus trečią kartą taip (nė SLA 57 ir 318 kuopas,
Airiai Stato Minas Savo Pakraščiuose
užgyrė. Tai yra dvasios ver
vadinamą “širdies smūgį, ‘1 Bet advokato Barku nuvarė
gai, kurie negali savo protu
čia mirė Marijona Mozūrai- be laiko i šaltus kapus neprotauti, sau laisvės turėti.
tienė. 52 metų amžiaus vei- pasisekimai spekuliuojant
Tat nenuostabu, kad jų
kėjo
Jurgio Mozuraičio “stoek marketu.” Iš susi, vienmintis Paleckis nuvežė
žmona, palikdama dar seną graužimo jis gavo džiova,
Lietuvą i Maskvą ir pado
motiną, vyrą ir šešis vaikus, kankinosi per kelis metus
vanojo Sovietu Rusijai, kuri
tris sūnūs ir tris dukteris, ir Belmonto ligoninėje ii mirė.
ir taip turi virš aštuonių midu anukus. Palaidota be Palaidotos Vilties kapuose,
lionų keturkampių mylių
bažnytinių apeigų rugpiučio mažai kam patėmijant.
žemės plotą ! Mat, pas ko
6 d., Vilties kapuose. Prie
~ "
Stalino
Priešas.
munistus tokia įsigyveno lo
kapo prakalbėlę pasakė J.
gika : kas daug turi, tam rei
Rauktis. Buvo gausybė gė
LAWRENCE. MASS.
kia daugiau. Rusų komunis
lių, vainikų. Lai būna Mari
Buvo smagus vakarėlis.
tai turi daug žemės, daug
jonai lengva šios šalies že
žmonių, tai musų ubagai
Nora pas mus yra visokių
melė.
dvasios atiduoda Maskvai
A
j
>
...
partijų, bet kai būna koks
ir Lietuvą, kad patys sau
Sauks Naujos Anglijos lie- parengimas,
tai susirenka
nieko neturėtų. Mes, socia
tuvių suvažiavimą.
vjsj be skirtumo. O parengilistai. esame šiuo žvilgsniu
Lietuvai Remti Draugija mų būna visokių kas sąvaiskirtingi. Mes nenorim būti
yra nutarusi šaukti Naujo- tė. šiomis dienomis Kaziubagai dvasioje. Mes nori
sios Anglijos lietuvių šuva- mielas ir Ona Volungiai sume būti laisvi žmonės, lais
žiavimą ir turi išrinkusi tom rengė gražų baliuką savo
vai protauti, laisvai susirin
tikslui komisiją iš trijų vyrų sunui Kazimierui jo gimtakimus laikyti. Mes nenori
i —A. Kriaučialio. Antano dienio proga. Kaziukas Vome svetimų žemių ir mes
Janušonio ir Jono Dva- lungiuka* dirba už bartengriežčiausiai
smerkiame
recko.
derj pas gerai žinomą veigfobikus! Mes nepateisina
Naujos Anglijos Lietuvai kėją Joną Urboną, kuris
me jokio imperialisto, kuris
remti draugijos skyrių šuva- taip pat prie šito baliuko
vergia tautas! Mes smer
žiavimas bus Worcesteryje. nemažai prisidėjo. Susirinkiame ir Maskvos raudoną
Vietinis skyrius turi kasoje ko būrelis draugų, buvo pajį imperializmą, kuris pa
pinigų apie $250.00 ir tik sakyto atatinkamų kalbų ii
vergė ne tik musų Lietuvą,
Bijodamiesi vokiečiu įsiveržimo, airiai pradėio statyti minas aplink savo salą. šis vaizdelis parodo tris operacijas:
rieš okupavimą Lietuvos prie užkandžių bei gėrimų
bet Latviją ir Estoniją. Mes
(1) mina užtaisoma; (2) ji nukeliama nuo laivo; (3) 2.000 svarų trinitrotoliulio nuleidžiama į vandenį. Kiekvie
uvo pasiųsta $200.00 j Lie- vakaras praėjo labai smasmerkiame ir tuos lietuvius,
nas laivas bus sunaikintas, kuris su ja susidurs.
tuvą.
giai.
Antanas Paulekas.
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Penktas Puslapis

i pat alga, kokią jis gaudavo
iki šiol.
t Kaip rodos. Jurgelionis
keršija Bajorui už tai, kad
pastarasis seime kandidata
vo prieš jį j redaktorius ir
vos tik kebais balsai* nepra
ėjo. Jurgelionis prikiša jam
seimą ir savo “broliškam”
laiške, kuriuo pašalina ji iš
daibo. Sako, “?Ii‘la< Broli:
Man gaila, kad... Jus nega
lėjot supra ti tų idėjų, ku
rioms aš esu at idavęs... ir
Seime pasielgėt taip, kaip
pa ielgėt... Todėl no Jūsų
vakacijų mes persiskirsime.
Jūsų darbas Tėvynės redakc:;oj baigsis su rugpiučio 24
diena. Broliškai (pasirašo),
Kleofas Jurgelionis.”

Įvairios Žinios.
Jau Renka Pinigus
Bolševikų Propa
gandai.
Tam tikslui įsteigė “Liau
dies Kultūros Fondą.“

Lietuvos bolševikai jau
šaukiasi j Amerikos lietu
vius aukų bolševikiškai pro
pagandai. Bet ir čia jie ne
gali apsieiti be apgavystės.
Norėdami savo tikrąjį tiks
lą paslėpti, jie šitą savo kla
stą apkrikštijo “Liaudies
Kultūros
Fondo” vardu.
Vadinas, vardas gražus, ne
kaltas, todėl dėkit savo do
lerius, o jau bolševikai žinos
kaip juos sudoroti.

ALGOS NAUJOJ FRAN
CUZIJOJ REMSIS ŠEIMA.

francuzijos jaunimo mi
nisteris Ybarnegaray šį pa
nedėlį pranešė, kad naujoj
Francuzijoj darbininkų al
gos remsis ne pavienio žmo
gaus pragyvenimu, kaip bu
vo iki Šiol ir kaip kitose val
stybėse tebėra ir dabar, bet
bus atsižiūrima kiek žmogus
turi šeimynos. Be to, vedu
sieji darbininkai visuomet
tuiės prie darbo pirmenybę.
Moteiys turėsiančios sėdėti
namie ir auginti “stiprius,
naudingus vyrus.” Visa tai
bus daroma gyventojų prie
augliui pakelti.

čia yra parodytas anglu hycroplanas. kuris skraido oru ir gali plaukti vandeniu.
Šiomis dienomis jis atskrido iš Airijos j New Yorką. Pirma jis buvo sustojęs Ka
nadoj ir tentai išleido savo pasažierius. Ovale parodytas pulk. Donovan išlipęs Nevv
Yorke.

FAŠISTAI PLOJO MOLO

Paleckis jau paskelbė ir
TOVO KALBAI.
įstatymą
tai
“kultūrai”
Amerikos žinių agentūra
skleisti, šeštas to įstatymo
LIETUVA.
j tekusi gero žmogaus.
punktas sako, kad Liaudies AP praneša iš Berlyno, kad
Žmonen-s ..gręsia badas.
.K policiją surinktų žiKultūros Fondo sovietas sa fašistai (naciai) tenai plojo
—Iki šiol Lietuvos žmonės;™?’, .SI “«»«?«, .!vyko Pne
vo vidaus darbui tvarkyti ' Molotovui, kuomet jis kal
turėjo pakankamai maisto s**°klW aplinkybių. nu\anusistato pats sau taisykles. bėjo Maskvoje vyriausiojo l< Plataus Pasaulin »<*>k
bet ir pardavimui, i f.13™5, automobilium zuvauTaigi niekas kitas toj bolše „sovieto posėdy apie komu 1S I laiutlS l &S3I1110. £)aj,ar g; pusės miliojono ai- kl- Mikulis atsiskyrė nuo kivikų “kultūroj” balso netu nistiškos Rusijos draugišku
kanų azijatų armija suėda tų žuvininkų ir nuėjo prie
SUOM1JA.
rės, kaip tik bolševikai. O jų mą naciškai Vokietijai.
----------- -viską ir zmones
-į— vienas
•
žmonės susirupmę, Susųuehannos upės
“kultūra” jau visiems žino ! Ir naciai plojo Molotovui,
Kova su “penktąją kolo- kad jau ateinančią žiemą ^azVvax
t„e.nai ne^uU
•• vyriausy• .
..
v gali
■>. pritrukti
. > - duonos,
‘i M.’J??1 kažin ko
Izn nuirai
Lro
ma t—tai Stalino garbini kuomet jis smerkė demo na.««” —nSuomijos
jiems
piireike
kratinę
Angliją
ir
demokra

mas; demokratijos niekini
i bė paskelbė pasauliui fak- Kitaip pasakius, su bolševi- SrIztl 1 automobilį, kuris bu
mas ir Maskvai nepatinka tinę Ameriką.
tus. kaip Sovietų Rusija ki- kų armija į Lietuvą atėjo vo paliktas antroj gelžkelio
Išrodo, kad komunistai
mų žmonių šmeižimas. Tuo
pusėj. Gelžkeliu tuo tarpu
šasi
į jos vidaus gyvenimą bado pavojus.
tikslu jie steigs “liaudies ir naciai, tai geriausi bičiu ir provokuoja riaušes. Bol-;
ėjo prekių traukinys ir Mi------------ .—
universitetus,” darys “pa liai.
!
kulis
sustojo palaukti, iki jis
ševikų spauda ir radijas Ru-' KALEDONIJOS SALA.
skaitas.” steigs “lavinimosi
praeis.
Tam traukiniui pra
sijoj be paliovos kursto Šuo- j
ratelius” ir kitokias “įstai : ANGLIJA NETEKO JAU mijos “penktąją kolona”! Atsimeta nuo Francuzi- ėjus. Mikulis tuoj ir žengė
290 LAIVŲ.
gas,” kur bolševikų agitato
prieš vyriausybę. Todėl pas- j08’-Sydney pranešama, pro paskutinį vagoną. Bet
Anglijos
laivyno ministe- kurinėmis dienomis bolševi kad francuzų kolonija New antrais bėgiais tuo tarpu iš
riai pirš bolševizmą Lietu
I rija paskelbė, kad iki rug kiški provokatoriai pradėjo Caledonia saloje atsisakė priešingos pusės dūmė vivos žmonėms.
Amerikos lietuviai turėtų piučio 1 d. Anglija neteko kelti suimtą Suomijos mie pripažinti francųzu-vokie- ;ais garais ekspresas į Bufneduoti šitiems
Lietuvos iš viso 283 laivų su 1,193,411 stuose. Kai policija tuos čių padarytas karo paliau- į falo. per pirmutini traukinį
pardavikams nei vieno cen tonų bendros įtalpos. Ang chuliganus suėmė, tai Sovie bas ir nutarė remti Anglijos Mikulis jo nematė ir patai! kė tiesiai po garvežio ratais.
to.
Plieno Liejikas. lijos aliantai neteko 68 lai- tu užsienio reikalų komisa karą prieš V okietiją.
į vų. Be to. nuskandinti 226 ras
Ekspresas ėjo taip smarkiai,
.Molotovas
prisiuntė
ANGLIJA.
neitraliu
valstybių
laivai.
kad netik Mikulio drapanos
1,500,000 BELGŲ DA NESuomijos vyriausybei aštrų
Ausbuvo
sudraskytos Į skutus,
protestą dėl ‘'persekiojimo
Pribuvo kareivių iš
GRY2O IŠ FRANCUZIJOS
ŽYDŲ ĖDIKAS STREIbet
brangus
jo deimantinis
draugiškų Sovietams darbi- tralijos. — Pereitą sąvaitę
CHERIS PAKRATĖ
Iš Bordeaux pranešama,
žiedas
buvo
sutrupintas.
įlinkų” ir pareikalavo juos Anglijon atvyko keli laivai
KOJAS.
kad 1,500,000 belgų, kurie
kareivių riš Australijos. Keli ; Rastas tik šmočiukąs aukso,
Londone gauta žinių, kad paliuosuoti.
gegužės mėnesį pabėgo nuo
tukstančiSi australiečių bu- {deimanto
nesurasta,
vokiečių armijos į Francu Julius Streicher. aršiausis
BALKANAI.
i vo atvykę jau anksčiau.
šeimyna paskyrė dovaną
ziją, nori jau grįžti namo. žydų ėdikas Vokietijoj, jau
________
j tam, kas jį suras.
bet kol kas da vokiečiai ių nebegyvas. Jis buvo nacių Perkraustys 2,000,000 žmo
Suvažinėto Mikulio paneleidžia. Matyt, vokiečiai partijos kūrėjas ir Hitlerio nių. — Pagal vėliausi ap Traukinys Užmušė
žinti
nebuvo galima. Jo as
skaičiavimą, Rumunijoj yra
nori turėti liuosus kelius sa dvasiškas vadas.
Scrantono
Lietuvių
menybė nustatyta tik iš “fi1,400,000 vengiu, Transil
vo armijos reikalams.
šing
laisnio.”
VILNIUJE ATKASTAS
vanijoj 500.000 vokiečių, o
Veikėją.
XVI
ŠIMTMEČIO
BOK

Vengrijoj
100,000
rumunų.
A. D. FEDERACIJA UŽ
Velionis
turėjo North
ŠTAS.
Hitleris proponuoja visus B. Mikulis išvažiavo žuvauti Scrantone hotelį, žinomą
ŠALIES APSAUGĄ.
Vilnius. — Kasant žemę tuos žmones perkraustyt į jų ir žuvo po garvežio ratais. kaip “Eureka House,” kuris
Scranton, Pa. — Šiandien dabar liko šeimynai. Namie
Bostone yra susirinkusi Ožeškienės aikštėje buvo gimtines šalis.
lietuvių
kolonija čia labai paliko žmona Katrė ir duk
Massachusetts valstijos A- atrastas šešioliktojo šimtnubudusi, nes neteko ge tė Eleonora, o sūnūs Alber
FRANCUZIJA.
merikos Darbo Federacijos mečio bokštas. Pasirodė,
55-toji metinė konvencija, kad bokštas yra statytas Ra
Uždarė masonų organi riausio savo draugo ir vei tas gyvena Nevv Jersey vals
kuri šį panedėlį vienbalsiai dvilų laikais. Bokšte rasti zaciją. — Generolo Petaino kėjo — Barney Mikulio. Jis tijoj. Kanadoj gyvena jo
nutarė remti valdžios pro Radvilų herbai, ženklai ir valdžia Francuzijoj uždarė žuvo pereitą sąvaitę no trau vienas brolis ir sesuo, o Lie
gramą šalies apsaugai. Kon kitos žymės. Bokštą pasi laisvųjų masonų organizaci kinio ratais. Tai įvyko 6 rug tuvoje yra du broliai ir dvi
vencija atstovauja 250,000 ėmė tirti ir globoti kompe- ją ir visas slaptas draugijas. piučio. Mikulis tą dieną bu seserys.
organizuotų darbininkų.
tetingos Įstaigos.
Reakcinė francuzų spauda vo išvažiavęs su draugais
Lai būna jam lengva
i žuvauti
tuo džiaugiasi. Sako, maso-j.
.. . ir einant
, skersai geAmerikos
žemele!
nai pirma isigaudavo i vai- Į Cinkeli pyko nelaimė:
Demonstracija Prieš Anglus
Keleivietis.
džią ir vartodavo favo galią! S! e.lta?ls. traukinys n parmuprieš Romos katalikus.
j?e lr baisiai sudraskė.
Petronėlė Lamsargienė
--------: Rugpiučio 9 d. įvyko lai-i Užlaikai visokias LIETUVIŠKAS
nuo visokių ligų. Kurie
AFRIKA.
j dotuvės.
Velionis palaido- GYDUOLES
turite kokius nesveikumus, kreipki
Sunaikino italu amunici- i tus su tautiškos bažnyčios tės pas mane: duosiu gerų patarimų
patenkinti.
(13)
ją.—Libijoj (Afrikoj) ang-' patarnavimu. Jo kūnas bu- ir busitUc.1.
LAMSARGIENĖ
lų orlaiviai išsprogdino ita-Į'’o sudėtas į grabą, bet gia- 1811 S. Water St- Philadelphia. Pa.
lų amunicijos krūvas. Nuobuvo uždarytas,
sprogimo žemė drebėjo per j
Mikulis buvo pažan40 mylių.
ĮgUS jr jabai veiklus žmogus. ; “KELEIVIO” KA
amtTTTa
Ui* buvo Taurų Kliubo pre-j LENDORIUS
ANGLIJA.
i zidentas ir šiomis dienomis
Kurie jį užsisakė visiems
Susipyko su Rumunija.— buvo išrinktas
pirmininku išsiuntinėtas. O kas da ne
Anglija neįsileido naujo Suvienytoms Draugijoms. užsisakė, gali prisiųsti užsa
Rumunijos ambasadoriaus! Prigulėjo taipgi prie SLA ir kymą dabar. Kaina “Kelei
Stoiko?, nes Rumunija pra-'dalyvavo paskutiniame SLA vio” skaitytojams — 25c.
dėjo laikyt savo politiką; seime Chicagoje. Darbavosi Prašome adresuoti taip:
prie Vokietijos.
ir tai p kitų vietos lietuvių “Keleivis,” 253 Broadvray,
—----: organizacijų. Dėl to dabar So. Boston. Mass.
GRAIKIJA.
visa musų kolonija liūdi neNeteko daug laivų.—Nors
Graikija nekariauja, bet ji
MODERNIŠKA IR GRAŽIAI ĮRENGTA
neteko jau 182 savo jurinin
kų ir 41 laivo. Dešimtdaiis
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
jos laivyno jau nuskandinta.
—SS

INDIJA.

Sis vaizdelis parodo Ispanijos fašistų demonstrariia Mad
ride prieš augius Demonstruodami jie šaukė 'Gibraltaras
Ispanijai!”

Laisvė ir lygybę — Ang
lija pasiūlė Indijai pilną lai
svę ii lygias teisės Didžio
sios Britanijos ribose, ta
čiau su ta išlyga, kad visos
Indijos partijos susivienytų
ir bendromis spėkomis rem
tų Anglijai kovą už visų tau
tų laisvę, tai yra, kovą prieš
Vokietijos nacizmą. Indija
turi 350.000.000 gyventojų.

VVORCESTERYJE

Pajieškau tėvo LIUDVIKO GRI
CIAUS. iš Lietuvos paeina iš Kauno
gub., Telšių apskr.. Luokės mieste
lio, apie 30 metu atgal jis gyveno
Illinois valstijoj. Kurie žinot kur jis
randasi malonėkite pranešti už tei
Jurgelionis “broliškai” pa singas žinias atlyginsiu.
( i)
Petronėlė \\ uknitsch
šalino Bajorą, o jo vieton
1314 Baker st..
Hillside, N. J.
paėmė Tysliavos moterį
Kazimieras Rachkaitis jaųeško
su dviem algom.
brolio Antano RACKAKTO. iis nuei
na iš Lietuvos Suvalkų gub.. Nau
“Tėvynės” redakcijoj į- miesčio
apskr., Bizerių kaimo. Kurie
vyko skandalas. Jurgelionis žinot kur jis randasi malonėkit man
dėkingas.
H)
pradėjo elgtis kaip tikras pranešti; K.busiu
Rachkaitis
Detroit. Mich.
diktatorius. Jis be Pildomos 0326 Ellsworth,

Taiybos žinios pašalino se
ną redakcijos darbininką.
APSIVEDIMAI.
P. Bajorą, ir taip pat be
Noriu susipažinti su lietuvaite apPildomos Tarybos paėmė sivedimo
tikslu, tarp 30—3;> metu.
jo vieton kitą asmenį, bū • As esu 38 metų. turto nejieškau.
Piašau rašyti ir prisiųsti su pirmu
tent Tysliavos žmoną, pa ;i laišku
savo paveikslų ir gimimo dieskirdamas jai iš karto net , na. Paveiksią sugrąžinsiu tuojaus.
laiškais.
(•>)
dvi algas—vieną algą kaip Arčiau susipažinsime
M. Norton
redakcijos padėjėjai, o ant 9667 So. Indiana ave., < hieago, 111.
rą kaip vajaus vedimo pa Vienos Šeimynos Namas
dėjėjai.
I , kambarių, elektra, gezas, šitas ir
Tai yra iki šiol da negir šaltas vanduo, parsiduoda pigiai.
vietoje arti prie Neuarko
dėtas dalvkas, kad SLA or- (!<»ražioje
ir Elizabetho, parduodu už $2.0O«i.
gano redaktorius drįstų ši i Iviainyčiau ir ant nebrangios farrnukės., gali bųt ir Vestuose. Geras pirtaip sauvaliauti ir visai ig |! Lipysi
Klauskite.
(i)
noruoti aukščiausią Susi
L. Wuknitsch,
Hillside. N. .1.
vienijo įstaigą. Pildomą Ta 1311 Baker .st.,
rybą, kuri yra visuotinu bal
SIENINIAI
savimu išrinkta ir seimo už
tvirtinta.
KALENDORIAI
1»41 METAMS
Pagal SLA konstituciją,
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
Centro darbininkus ir tar sokia
kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nautojus samdo ir algas nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardajiems nustato ne redakto vinėt
pavieniais arba norint agenrius, bet Pildomoji Taiyba. tauti. geros išlygos. Turime ir Da
Kalendorių su jų aero
Pildomoji Taiyba gali ir re riaus-Girėno
planu. Prisiunčiame Į namus kas rei
daktorių pašalinti, jeigu jis kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
Z. GILEVIČIUS
(prasižengia.
73 Hartford Ave..
Ką Pildomoji Taryba da
NEW BRITAIS’. CONN.
bar su Jurgelioniu darys,
kol kas da nežinia.. Esamo JEIGU GALVĄ NIEŽTI
se aplinkybėse, rodos, jai arba plaukai pleiska
yra du keliai: (1) Jurgelio noti. krinta, vartok
ALEXAM»ER*S
ni pašalinti iš redaktoriaus
SHAMPOO
pareigų ir jo vieton pastaty 50 centų
už bonkų ir
ti Bajorą; (2) Jurgelioni ALENANDERS
palikti, bet už bausmę atim STIPRINANTI TONIKĄ.
ti iš jo pagelbininkę (SLA 50 centu už bonka. Prisiunčiam
ir per pasta.
konstitucija jokių pagelbiALEXANDER’S CO.
ninkų redaktoriui ir nenu
mato), gi Bajorui duoti ki
411 W. BROA»WAĄ,
toki darbą centre su tokia
SO. BOSTON. MASS.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti rnaista. kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
balansuotą vitaminų kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. I.. I). L. t)
Moterų Skvrius. Kaina $1.00.
Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. RR0ADWAY,
SO. BOSTON. M A SS.

Karas Europoje
M aorite IMI apie karą h*
MU MMNfUM

"Naujienos” yra pirmas ir
dievaitis Amerikoje

72 VERNON STREET

WORCESTER, MASS.

Petras Karalius. Savininkas.

Telefonas 4-6757.
Notary Public.
Patrūkimai priimami iš visur ir bile laiku.

lietuvių

Uisiraiykite "Nsajieaas* Bamdisa. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-

I), IM CMeafaje Ir Kvapeja - fUM.

Suffield ir Vernon gatvių kampo,

CARROLL FUNERAL HOME

PAJIEŠKOJIMAI

Skandalas Tėvy
nės' Redakcijoj.

-------------

Seniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie
dabar jau įreng
ta puiki ir modemiška laidotuvių Koplyčia, kuri
bus žinoma, vardu

l.ix<» n kaili ’i'ic m Htisisaupnrušz ri-rnc P Matrlaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir paderinta laida.
K- ’ ................... . .................. 25c

’ '“NAUJIENOS"
y

i /

1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
yrr-yfacg cJti

J
I

Mta* Puslapis.

LIETUVE PASKIRTA AUKŠTON VIETON.

7W>terims Pasiskaityt

No. 33.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Į

LEWISTON. ME.

i

Sidabrinių jungtuvių jubiiėjus.

Rugpiučio 14 d.. 1940.

Maži Greiti Laiveliai-Naujas Karo Ginklas

Vokietijoj paskutiniuoju ,vėl labai greitai pasišalinti.
laiku gana plačiai pradėta • Antra, tie laiveliai, palvgini Liepos 27, subatos vaka
ŠI SKYRIŲ TVARKO
kalbėti apie kažkokį naują j ti, yra labai maži. todėl pa
re visi giminės ir draugai suM. MICHEISONIENĖ.
paslaptingą ginklą. Koks taikyti juroje Į juos iš artilei sirinko Į šv.- Baltramiejaus
yra tas naujasis ginklas, ži { rijos, lėktuvų ar povandeniTEN. KUR MEILĖS ĮRO ’ Įkerpa savo avies ausi. kad
i salę pasveikinti Joną ir Petgalėtų ją pažinti tarp sveti
DYMUI MERGINOMS
i vonelę Žarskus jų vedybų noma. niekas nei žodelio • nių laivų yra sunku, o kai jie
apie tai neužsimena. Užtat lekia dideliu greičiu, beveik
mų avių. taip indusas išmu
DAUŽOMI DANTYS.
25 metų sukakties proga.
kitose šalyse kilo daug spė ir visiškai neįmanoma. To
ša savo mylimajai dantis.
Kada Žarskai atvyko Į salę,
Prietaru
blėdisžymiai kad jį Uutų paženklinta ir
liojimų, kas iš tiesų galėtų
..................
laiveliai
nepaprastu
į visi sustojo ir širdingai juos buti tas naujasis ginklas — kie
nyksta civilizacijai plečian-. kįtas negalėtų jos pasisagreičiu
ima
artintis
prie di
sveikino. Draugei žarskie- naujos dujos, smarki sprog
tis. vienok visai nepranyks- vinti.
džiųjų
karo
laivų;
tie ati
nei buvo suteiktas didelis
ta ir jų liekanos vis veikia,
stamoji
medžiaga
ar
gal
but
dengia Į juos smarkią ugnį,
Tuo tarpu gi mes. kurie
raudonų rožių bukietas, o
tik vienur daugiau, o kitui gyvename
mirties spinduliai?
tačiau pataikyti sunku. Lai
civilizuotame
draugui Žai skini prisegta
mažiau.
krašte, darome beveik vis
Savaime
suprantama, veliai, prilėkę arti prie di
rožė. Tada vakaro vedėja
Abelnai imant.
dantų ką. kad palaikyti bei preValerija Rudokienė juos nu kad kol tas naujasis ginklas džiųjų laivų, paleidžia Į juos
praradimas
civilizuotame zervuoti savo dantis. Mes
vedė prie galinio stalo. Ant nebus pavartotas, tol apie ji torpedas. Išmetę torpedas,
pasauly daugumoj yra skai net mažiems vaikams ban
stalo stovėjo aukštas pyra niekas nieko tikslaus gali ir laiveliai apsisuka ir bėga.
tomas
žmogaus nelaime, dome palaikyti jų laikinus
gas ir sidabrines dovanos, nežinoti. Tačiau ta proga
Italai turį pasidirbę net
vistiek ar tai butų iš priežas- bei pieninius dantukus nor
stalas buvo papuoštas gyvo bedarant Įvairius spėlioji tokių laivelių, kurių Įgulos
ties asmens apsileidimo, ai malioj vietoj, idant užtikrimis gėlėmis ir sidabrinėmis mus užsienių spauda ėmė (paprastai vienas ar du
neišvengiamos ligos. Neku- nūs pastovių dantukų noržvakėmis. Kiti stalai taipgi rašyti apie naują ginklą — i žmonės) jau iš anksto yra
mažus, greitus karo laive I pasiaukoję žūti. Tie laiveriose mažiau civilizuotose malu išsikalimą ir susieiliapapuošti.
šalyse (salose) praradimas vimą, kas pagražint asmens
Visiems užėmus savo vie lius. Ar šitie laiveliai kaip I liai, vadinami savižudžių
dantų, ypatingai priešakį- veidą ir palengvina virškini
tas prie stalų ir prisagsčius tik ir yra anas minėtasis pa j valtimis, yra ne kas kita,
mų, yra skaitomas religine mo aparatą.
svečiams po rožę, prasidėjo slaptingas vokiečių ginklas, kaip torpedos, kurias vai
pareiga, o kai kur yra toks
Dr. G. I. Bložis.
Adv. Zuzana Šalni^nė.
vakaro programa, kurią iš tvirtinti nebūtų galima, ta ruoja žmogus. Tokia torpe
jau paprotys bei savos gru
čiau gali taip buti.
da dideliu greičiu ima lėkti
Paskutiniais laikais Mas-, darbių apeliacijas, kuomet pildė Lidija Sabaliauskaitė.
pės žmonių atžymėjimas.
KĄ DARYT IR KO NEDA
Pirmiausia
reikia
pažymė

J.
Allenienė,
Jonas
Povilai

Į
karo laivą. Kadangi ji vai
sachusetts lietuviai pradeda dėl kurios nors priežasties
ti,
kad
šitų
laivelių
panau

RYT,
KAD
ILGAI
GYtis
ir
Antanas
Banaitis,
ku

ruojama žmogaus, tai jos
Puslaukiniai žmonės turi
gauti gerų tarnybų valstijos jie negauna reikalaujamos
dojimas
nebebūtų
jau
kokia
riems
akompanavo
Ignas
VENTI.
pataikymas yra beveik tik
Įvairių būdų savo dantims
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Daktarai sako, kad per- VIAI PRAŠO P. ŽADEIKI i jale pagalba sulig savo išgaEsą, čia tie laiveliai savo P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
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LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
vedjbų dienoje, linksmiau
1 šaukštas cukraus milte
sioj gyvenimo valandoj, iš lių (pov.dered sugark
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
mušami priešakiniai dan2 šaukštukai druskos.
SUTAISĖ PR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
tyri Išlaužtas dantis ir suVi-ką gerai sumaišius reiMASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
žeistas gvvis padaro neišpa- kia atšaldyti ir duoti prie
KAINA $1.00
Ampuia1
, Biqqpst Spller
sakytą skausmą!
jautienos, kiaulienos, verDR. D. PILKA, 528 Columbua Are., Boston, Mam.
Kaip Lietuvos ūkininkas sienos arba avienos.
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REIKALAUKITE TIK

BLUE RIBBON
MALT

f

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslu,
223 puslapiu dydžio, apie 150 Įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NI O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK S1.M.
Audimo apdarais tl.25.
Kiekvienas turėta papaaM aavo knygyną minėt* knyga.
Kiekvienas nusipirkęs t« knyga puaMMnnga. Pinigus geriausia
si»st “Money Orderiu.” Popierinius galima aiųsti riesįog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai atrašyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui3 cantua markų.

“KELEIVIS”
253 BROAOWAY,

SO. BOSTON, MASS.

I

No. 33.

Rugpiučio 14 d.. 1940.

Septintu Puslapi*.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pasirodė Nauja Gy
vulių Liga.

Anglai Ruošia Vokiečiams Priimtuves

Šiomis dienomis Biržų
apskr. keliuose valsčiuose
prie Nemunėlio upės pasi
rodė nauja gyvulių liga. nuo
kurios krito keliatas galvijų.
Ligos požymiai tokie: pabringsta pažandės, tarpukojai, tešmuo,
matomosios
liaukos ir panašiai. Galvijai
kriokia ir po keliolikos, o
kartais po keliatos valandų
uždusta ir krenta nuo šir
dies paralyžiaus. Ūkininkai
kreipėsi i veterinarijos gy
dytojus, bet jie negalėjo nu
statyti staigios gyvulių su
sirgimo priežasties, nes to
kios ligos iki šiol Lietuvoje
nebuvo pastebėta. Gydyto
jai pranešė Veterinarijos
departamentui, kuris i Biržų
apskriti buvo išsiuntęs Vete
rinarijos instituto specialis
tų komisiją ligos priežastį
nustatyti.
Veterinarijos institute nu
statyta, kad šia liga gyvu
liai suserga nuo nedidelių
uodų giminės muselių įkan
dimo. Muselių kilme yra
Rumunijoje, bet beveik kas
met tokių susirgimų yra Lat
vijoje ir Vokietijoje, todėl
gali buti ir Lietuvoje daž
nesni atsitikimai. Pavojin
gos muselės veisiasi prie
sraunesnių upių vandens

Šie Lietuvos Vyrai Lietuvos Fabrikų
Pelnas.
Esą Bolševikų
Nužudyti.
(“Eltos” pranešimas.)

Amerikoje gauta žinių * Kaunas. — Atstovas M'
kad Lietuvoje bolševikai su- ^umauskas
liaudies šv
entė, išgabeno Rusijon ir te- ?e’
irstant stambiuonai nužudė šiuos Lietuvos al.us P{am9nes 11 bankų navvru<.
. cionalizavimo klausimų, pa‘
teikė visą eilę duomenų apie
Balys Giedraitis, pulki- kai kurių stambiųjų įmonių
ninkas. vidaus reikalų vice- ir bankų veiklą. Kokį pelną
ministras (tautininkas). An- turėjo fabrikai — rodo šitanas Tamošaitis, buvęs tei- toks pavyzdys: 1939 m. peisingumo ministras (liaudi- no turėjo: (1) “Drobė”
ninkas). Antanas Andziu- 700.000 litų kas sudaro 40
laitis, buv. vidaus reikalų nuoš. nuo įdėto kapitalo;
ministras 1926 metais (krik- (2) “Varpas” 103.000 litu
ščionis-demokratas). Stepo- nelno, kas sudaro 36 nuoš'.
nas Rusteika, buv. vidaus nuo įdėto kapitalo; (3)
reikalų ministras (tautinin- “Spindulys” 286,000 litų
kas). Jonas Masiliūnas, bu- pelno — 19 nuoš. nuo įdėto
vęs susisiekimo ministras kapitalo; (4) “Batas” 259,(k. d.). Leonas Bistras, buv. 000 litų — 33 nuoš. nuo įdėministras pirmininkas (kr. to kapitalo; (5) “Gubernidem.). Domas česavičius, ja” 485,000 litų — 48 nuoš.
buvęs finansų viceministe- nuo įdėto kapitalo; (6)
ris (tautininkas). Generolas “Lietuvos Cukrus” gavo 61
J. Čaplikas, buvęs vidaus nuoš. nuo įdėto kapitalo,
si nuotrauka parodo anglų kanuolę, įleistą i duobę Anglijos pajūry. Taikant i priešą ji iškeliama aukščiau duobės,
reikalų ministras (tautinin- Tokiu budu per metus tik
o iššovus vėl nusileidžia į duobę. Tokiomis kanuolėmis dabar esą apstatyti visi Anglijos pakraščiai, užtai vokiečiai
kas). Kastantas Šakenis, šešių fabrikų savininkai ga-!
ir bijosi savo nosį į Angliją kišti. Mat, čia jiems ne Norvegija. Įsidėmėkit ypatingą kamufliažą, kuriuo ši kanuolė
buv. valstybės kontrolierius vo 1,894.000 litų pelno. To- i
pridengta iš viršaus, kad priešo orlaiviai neįžiūrėtų.
(tautininkas). Jonas Ąlek- ]įau kalbėtojas pateikė duo
SsbtnX^-^ukTonTnvi’ men^'kaiR atrodo šeši^f;d)- Lietuvos Laisvės PaBolševiko Kalba “Liaudies Seime."
Kas Pabėgo iš Lie Nustatyta, kad toji pavo
įas (nepartyvis). Jonas vi- nkų
santiky, .
.
i
________
rikų metinis pelnas santiky
jinga muselė gyvena tik ba
leišis, buvęs Kauno burmist- je su išlaidomis administra-, skolos Bonai ir
tuvos.
(“Eltos” pranešimas.)
{visi darbo žmonės, darbi
landžio, gegužės ir birželio
ras (liaudininkas). Advo- cijos personalui ir darbinin-i
Kuponai.
ninkai.
valstiečiai,
darbo
mėn. pradžioje. Taigi, prie
“Liaudies seimui” baiguskatas Zigmas Toliušis (liau- kų uždarbiui: (1) Įmonei
(“Eltos” pranešimas.)
upių gyvenantieji ukininkai.
dimnkų vadas). Generolas “žemlin” pelnas 54,091 lipirmuosius sesijos darbus inteligentai pradeda didijį
Washington. D. C. 1940 liepos 23 d. įvyko milžiniš dBi bą Darbo tempas turi j Kaunas—Vidaus Reika norėdami išvengti pavojaus,
A. Gustaitis, aviacijos virši- tų, vidutinis metinis uždar?.inka%, 4nt??.as Mąckevi- biš vieno asmens iš adminis- į pJSvbį
Pat’ -P lų Ministeris remdamasis neilgą laiką turėtų saugoti
ka Kauno darbo žmonių . ,U
manifestacija. 1H darant paruošiamuosius pasįsiėpusių Lietuvos pilie- savo bandas.
cius (Sleževičiaus žentas, (racijos personalo 10,540 1i-,, inXbe Paneša, kad džiaugsmo
liaudininkas). Izidorius Ta- tų, 0 vieno darbininko meti-'
taiPu/r -n?-° lleP?s 19 d. Prie Valstybės Teatro susi-; Pa?.?:, 1Al.umpu..lKu .H čių turtui konfiskuoti įstatv- Pasirodžius tai ligai, veji
nebeturinti galimybės rinko šimtą tūkstantinė or-! P • ! įskelti nauji, gražus mo 4 gtr pa&keibė ųg Lietu- terinoriai pataria gyvulių į
mošaitis (tautininkas). Dr. nįs uždarbis 798 litai; (2)
Lietuvos
Laisvės Paskolos ganizuota minia su šimtais; ^ietuvofs. {H™31'a tu-VQS piliečių sąrašą, kurie ganyklas dienos laiku neleiIgn. Skrupskelis, “XX Am- “Drobė” pelnas 700.000 li
bonus
ir
kuponus
beapmo- vėliavų, plakatų ir paveiks-j V PavXy Rltas bovietų bą- vra pasjsĮėpe ar i užsieni iš- sti, laikvti uždarvtus tvar
zinus” redaktorius. Dr. Pr. tų, 1 administracijos persotautas. iuusų
Musų,’ Lietu ‘VyLęF Kas nuo šio skelbimo
‘
lų nJEnti
padėkoti “liaudies ^-.jungos
sei- ’
tuose, o ganyti naktimis, ka
Delininkaitis.
krikščionių naĮo asmens metinis uždar- kėti, nes iš Lietuvos Iždo iu
tam
tikslui
negaunama
pa

inui” už priimtus istorinius vos Respublikos, rūmai tuu dienos (liepos 25 d.) per da tos muselės neskraido
darbininkų sąjungos vadas, bis 15,600 litų, o vieno darAdv. Ralvs
ban iu,»
nutarimus . Į sveikinimus at- bu{*,.I’e “ogesni uz kitų ręs- viena nlėnesj nesugviš. tu Adv.
Balys Grebliauskas
Grebliauskas bininko — o2,300
litu;• (3) pildomų kreditų.
- J.
- -Palec
-  publikų rumus. AtsiminkiAtsiminki- įU1Įas- ^us
----- -Pa- »konfiskuotas.
Lengvas Budas
.
Todėl bonus ir kuponus sakė prakalbomis
(buv. jaunalietuvių vadas). «Qda pelnas 94,518'litų, 1
me.
kad
dabar
dirbame
ne
bėgusiųjų
tarpe
26
vra
ValsIšmokt
Angliškai,
nesiųskite, kis ir keli seimo atstovai,
Agronomas Alfas Galvydis, a(jm. personalo asmens me- Pasiuntinybei
seimo vicepirmininkas, bu- tįnįs uždarbis 4.200 litų, vie- nes juos tektų grąžinti ir dėl Vyriausybės nariai. Vidaus ponams, ne eksploatato tybės Saugumo 'Departavęs Amerikoje 1937 m. kar- no darbininko—1,514 litų;1 to susidarytų bereikalingų Reilkalų ministeris “liau riams. bet sau, Lietuvos mentO IV airus pareigūnai, lengvai :r suprantamai, kad "kiekvie
nas gaii greitai išmokt kalbėt angliš
tu su Kvikliu. Jonas Sutkus, (4) “Livela” pelnas 260.354 išlaidų ir siuntėjui ir Pa- dies seimo” atstovas M. darbo liaudžiai dirbame vi- kity dvidešimties pabėgu- kai,
Joje te];,i: netik atskiri žodžiai,
tautininkų sąjungos genera- lity> 4 adm. asmens uždai -! siuntinybei.
Į Gedvilas savo kalboje be so pasaulio dai bo žmonijai. į sįLJ ju tarpe minimos šios pa- bet čieii sakiniai, pasikalbėjimai dar
jieškant, važiuojant kur nors, nu
linis sekretorius.
Vladas bis 14,640 litų, 1 darbininko ' Jei kada vėl šiai Pasiun- i kita pasakė: “Koks trum- Dar pnes penKias sąvaites vald&: Tadas fhodakaus- bo
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
mes
buvome
plutokratinės
,
kas
Kazys
Musteikis,
JoKurkauskas, buvęs Klaipė- —2,140 litų; (5) “Montvi-: tinybei bus duota proga mo i pas laikotarpis, bet kokį di
zdaskutį, pas kriaučių ir 11 Su fone
•
Povilas Ple.
ištarimu ir gramatika. Antra
dos gubernatorius ir Preky- jo Įpėdiniai” pelnas 238.403 kėjimą bonų ir kuponų at- deli kelią padarė musų Lie Lietuvos vergai, neturėjo-:
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė
me
jokių
teisių,
tik
pareigos
i
chavi£ius
Antanas
Smetobos Rūmų pirmininkas. Put4 adm. asmens—10.800 i naujinti, tai ji praneš per tuva. Įsikūnijo vyriausioji
St Michelsonas uusi. a.S.............. 35c.
darbo liaudies žmonių sva ouvo mums užkrautos, o da- na Zofi Smetonienė. Men
vinskiai, Saulių Sąjungos įjęUj vieno darbininko — spaudą ir privatiškai.
Romanas. Ta knyga yra
kūrėjo sūnus. Petras Jukne- lj926 litų; (6) “Kaunu AuL L P bonus patariama jonė. Tik penkios savaitės tei; kiekvienas Uetuvos So< rjkas šilkatiskas. Jadvyga RYMAS,
versta į visas kalbas, todėl kad yra
ciahstines
Tarybų
Respubli-p
ubc
jj
en£
Edvardas
Turau
VIČIUS,
vei- ainiai
. . Vlet0Je
.py . atel
a . - i skiluia mus nuo paskutinės
gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
tir.o tmon 1
i
.
.......
kėjas.’ Vilniaus
Pranas lietuviu
Saladžius.
?‘X” neinąs 362 999 litu i -r’ .
vertimas yra lengvas ir gra
j senos plutokratinės Lietu- kos pilietis turi teisę į dar- fka, Jonas \ ailokaitis Pet. viškas
žus. Chicago, III. 1909, pusi. 432.
bą,
į
polis),
)
mokslą,
j
nę,
Vileišis
ir
kiti.
Šaulių Sąjungos vadas. Juo- 080 litų. 1 darbininko -ĮCiaL Lietuvos Pasiuntinybė ivos dienos, bet kokią jau
Drūtai apdarvta ....................... $2.50
zas Tomkus, pirmasis sava- 4^32 litų. Koks skirtumas:
Lietuvos rasiunttnybe. ’ matome pažangą. Baigėsi mokamą medicinos pagal- į__________________________
noris, autorius. Jonas Nava tarp darbininkų ir darbda-: KAIp ĮRODYS PAMINK- didžiosios statybos prade bą. į socialini aprūpinimą. į'
kas, Valst. Tarybos narys, vj„ mėnesinių pajamų rodo,
damieji darbai. Senojo reži Visa tai mums duos didžioji;
LAS
LIETUVOS
KNYGbuvęs Klaipėdos guberna- sekantis pavyzdys: viduti-i
mo Lietuvos katastrofos vie Stalino Konstitucija.”
„
..
.
.
.
NĖŠIAMS,
AR ROMOS
torius. Kazys Skučas, Vi nis samdomų darbininkų
ta išvalyta nuo skeveldrų.
į
BOLŠEVIKAI
“
ATĖMĖ
”
I
daus Reikalu ministras. AU vieno mėnesio
uždarbis
Kaunas.—Spaudos drau- Koks gi buvo tų nepaprastų
į
P.
ŽADEIKIUI
LIETUVOS
gustas Povilaitis, Saugumo “žemline” 66 lt “Drobėj” dimo laikams paminėti so- įvykių tempas ’ Subankru
į
Į
Departamento direktorius. 491 lt., “Odoj” 126 lt., “Ni/ delio tvarkymas eina/jau tavus plutokratinės valdžios
I
Generolas Vincas Glovac- vėloj-””178
------It., “-* prie
* gaio.
’ Nuo gatvės tvora; gaujai, birželio 15 d. SmetoMontvilų,
Washington, D. C.. rug-Į
I
kis. advokatas.
-įpėdinių” 157 1V
lt.. Tuo pačiu Užtvertą;
sklypas išlygintas na bėga Į užsienį, birželio 17 piučio 3 d.—Šią dieną Mas- j
•
tarpu vienos finuos šefas ir izoliuotas nuo kaimyni- dieną atsistatydina Merkio kvoje Lietuva tapo įjungta
pamatai gyriausybė. birželio 17 d. į Sovietų Sąjungą ir forma
I
UFTlivm ęi iškaityta inž. Lango gaudavo per mė-; nių. Įėjęs
Įėjęs įį sodelį
sodeli pamai
KARO ATRF A nesį 20.000 litų, fabrikantas paminklą — skydą. Jame
Justas Paleckis sudaro liau- liai padalyta Rusijos dali
PARAŠĖ KUN. VALADKA
I
______________
7
I
’
J*??/,
Tilmanas
Kurtas__11,000
lt., trys nišos. Nišose bus įdėtos dies vyriausybę, birželio 20 mi. Kadangi toksai aktas i
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
GELIAI.
♦•
Jonas ir Juozas Vailokaičiai granitinės lentos, kuriose' dieną politiniai kaliniai pa- nesuderinamas su tarptauti- į
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
I
bus įrašyta šimtas knygne- i leidžiami iš kalėjimų, birže- niais nuostatais bei sutarti-;
nuskriaustoms minioms.
Kaunas. — Ligi liepos 1 83,000 litų.
I
I
šių
pavaldžių,
tų
knygnešių,
■
lio
27
d.
paleidžiamas
poSKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
Lietuvoje buvo užregistruomis, tai Lietuvos atstovas p.
Į
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
I
kurie
ypatingai
pasidarba-i
niškasis
seimas,
liepos
3
d.
tų 27,452 karo atbėgėliai: amžinos dainos
Žadeikis iš savo pusės pada
SKYRIUS
III.
Ar
Jėzus
Kristus
buvo
Romos
Katalikas?
I
šioje knygutėje
knygutėje telpa
telpa n
14 geriausių
geriausių vo Lietuvai. Apačioje pa-; sudaroma ‘liaudies kariuo- rė irgi formalų protestą.
9 790 Upfnvi-ii
IpnŠioje
6,050 neiuviai, l-.OdO :en- jovaro dainų. JOS tinka deklamaci•
SKYRIUS
IV.
Kaip
profesorius
Pr.
Bučys,
Kaune
Kunigų
Se

vardžių
bus
Petro
Vaičiūno;menė
’
,
liepos
6
d.
skelbiami
15c.
kai ir 11.034 žydai. Iš jų: joms ir dainavimui. Kaina
Tą pačią dieną (rugpiu
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
žodžiai, dedikuoti knygne-j‘liaudies seimo’ rinkimai, čio 3) iš Kauno pasigirdo
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
vyrų 16,921, moterų 7,297.
I
I
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
šiams: “Čia vienas tik šim-1 liepos 14—15 d. Lietuvos žinios (United Press), kad
vaikų 3,234. Atbėgėlių yra
I
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
•
tas įamžinta musų, kur gim-i liaudis vieningai
renka ten Paleckio ministru kabimaitinamų: lietuvių 1,171,
I
SKYRIUS V’. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
PAGARSINIMAI
I
lenkų 4.138 ir žydų 9,562, iš
SKYRIUS VI, Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
į
i
cija
ir
popiežių
prakeikimai.
viso—14,871 maitinamų at KELEIVY’
SKYRIUS VU. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
bėgėlių. Per tą laiką atbėgė
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
lių reikalams išleista 8,089,Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
560 litų, iš kurių gauta au
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
į
komis iš užsienių 5,549,720
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
į•
Bučo
sėjėjo
figūra,
skulp
i
pos
22
<i.
‘
liaudies
seimas
veržimą
i
Lietuvą
ir
Lietulitų ir Valstybės Iždas pri
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
♦II
Vargo Mokykla skelbia visas žemes valst.v-Įvos nepriklausomybės misadėjo 2.539,849 litus.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
(1864 ir 1904 metų, iš spau- bes nuosavybe, o šiandien, vĮnjma
knygą, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
I
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
dos draudimo laikų). Pasta- liepos 23 d. ‘liaudies seimas’
nAl‘niliotvbA< “atėmimo”
UŽDARĖ TEOLOGIJOS
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
I
tosios jau modelis padary-1 skelbia bankų ir stambiosios
žadeikis’ pareiškęs nuopratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamSKYRIŲ KAUNO UNI*
tas u- perduotas liedmti ge- pramonės nacionalizaciją.
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
I
VĖRSITETE.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

tiškų

MLIETYBę;

piezius yra Kristaus
Vietininkas?

— II
I
♦I•
I
III
II
♦

I
I
II

(“Eltos” pranešimas.)

Kaunas. — Einąs Resp.'
Prezidento pareigas minis
teris pirmininkas, pasirėmęs
Lietuvos Konstitucijos 110
str., išleido įstatymą, kuriuo |
uždaromas V. D. Universi
teto Teologijos-Filosofijos
fakultetas.
Gamtos-mate
matikos fakultetas nuo rug
sėjo 1 d. keliamas į Vilnių.
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reikalNori
knioe.a npasi
fotografisują pavei
Ir klkaslusiu,
"KCLCIVtg,
” 2M 8ROADWAV,
SO. BOSTON,
MASS.

II
II
III
I

sėjėjo figūros stovės sodely prieš musų akis nepapras- tuvos Vyriausybės organai;
netoli viena kitos, o tarp jų tos svarbos įvykiai. Ligi lie- cOViptinės nilietvbės iš io

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

spausdinto lietuviško 23 d. nustatė naujos staty
žodžio, kovas dėl šviesesnio bos pamatus: Lietuva paa. b Setinitzen;
rytojaus. Sodelis bus apso- skelbta Socialistine Tarybų
“smako?kok?ukbuduUi»“
dintas medeliais, įrengti ja- Respublika. Didžioji statv- d'rbo sau rašt* kiekviena žmonių tau
me suoleliai.
‘
,ba prasideda. Bendra

•KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Norwoodiečiai rengia lab
daringą pikniką.

NORWO9BO LIETUVIŲ
PRAKALBOSE KUMUNISTAI IŠMESTI.

Bostone turės registruotis
130.0C0 svetimšalių.

Nors visų musų gyvenime
yra trukumų ir rytojaus die
na neužtikrinta, visgi gali
me jaustis laimingi, kad
esame sveiki. Noivvood iečių
tarpe y;a du lietuviai, kurie
tačiau negali tokia laime
pasidžiaugti. Tai yra S. Gri
gas ir J. Kasauskas. Jie yra
netekę sveikatos ir jų būklė
labai sunki. Taigi jiems su
šelpti yra ruošiamas pikni
kas sekanti nedėldieni. Au
gusto 18 d., prie New Pond
ežero, kur vra pastatyta fino
svetainė. Paremkime tą pik
niką, o kartu paremsime ir
tuodu nelaimingu savo bro
liu. Nuo 1 valandos eis busai
nuo lietuvių salės. Kvieslys.

Nu. 33.

Darbo Federacija pasisakė SVARBUS PRANEŠIMAS
už privaloiųą karo tarnybą.
NEPILIEČIAMS,
Lietuviai, nepraraskite savo
Massachusetts
valstijos
Amerikos Darbo Federaci darbų. Patapkite šios šalies pi
jos konvencija, kurioj daly liečiais nelaukiant ilgiau. Jei
vavo apie 6000 delegatų at jums nesiseka išgauti pilietybės
stovaudami 250.000 organi popieras, mes galėsime ant tiek
zuotu darbininkų, pereitą patarnauti, kad jus patapsite
sąvaitę svarstė privalomos piliečiais. Jei turite ir kitus rei
karo tarnybos klausimą ir kalus, prašom ateiti, o čia gau
beveik vienbalsiai pripaži site teisingą ir skubų patarna
no, kad tokia tarnyba reika vimą. Ofisą prižiūri Min. B. F.
linga. Tik S balsai buvo tam Kubilius ir adv. Petras šimonisl
Ofisas atlieka visus darbus lab
priešingi.
Be to, konvencija priėmė daringai. žinyčios Patarnavimo
rezoliuciją aštriai pasmerk Ofisas yra palaikomas žinyčios
dama Amerikos Darbo Fe pastangomis. Ofiso adresas:
deracijos ir CIO vadus, ku 2 Atlantic st., So. Boston, Mass.

Pačiame Bostone ir 24įiuose aplinkiniuose mieste
liuose, kurie priklauso Bos
tono pašto apygardai, yra
apie 130.000 ateivių, kurie
da neturi pilietybės popieįų. todėl visi jie turės registįuotis ir spausdinti savo
pirštus. Registracija prasi
dės šio mėnesio 27 dieną. Iš
rie piaudamiesi savo tarpe
pradžių buvo manoma, kad
Reikalinga* Barberis
skaldo darbininkų judėjimą
visi nepiliečiai eitų regist
Kuris
galėtų dirbti 2 dienas į sąir silpnina unijas. Tie gin ' vaitę pėtnyčioj
ir subatoj. Ateikite
ruotis i didiji paštą Bostone,
čai. kuriuos veda minėti va tuojau, darbas laukia.
bet pašto viršininkas Tague
L. SILKINIS
dai, darbininkams yra visai j
797 Main St.,
Cambridge.
apgalvojo, kad tokiai dau
nesvarbus, sako rezoliucija.
Bostono
metropolijoj
esą
:
gybei žmonių sunku bus vie
2,338,576 gyventojų.
noj vietoj užsiregistruoti,
A. J.
CASPER’S BEAUTY
todėl jis dabar daro kitokį
Pagal šių metų gyventojų:
Real Estate & Insurance
SALON
planą, kuris bus paskelbtas ■ « urašvma, Bostono metro-'
i
vėliau. Manoma, kad bus ! polijoj yra 2,338.576 gyven-į
414 w. broadway.
SOUTH BOSTON. MASS.
daug parankiau Įsteigus re ) tojai. Bostono metropolijoni
Office Tel. So. Boston 0948
gistracijos punktus pašto ineina pats Bostono miestas j
RES.
251 CHESTNUT AVĖ,
skyriuose kiekvienam mies j ir daug aplinkinių miestelių.
Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028
te bei miestely.
Šia proga valdžia Įspėja.
Netvtone nusišovė Harry
kad *jau atsirado visokiu
* '; Anderson. 75 metų amžiaus
LATVYS LAISNIUOTAS
šunadvokačių, kurie siūlosi i inšiurans biznierius.
KARPENTERIS.
nepiliečiams
“patarnauti’* i
Statom naujus ir
arba net ir “paliuosuoti** i Billericoj pereitą sąvaitę
taiso m senus na
mus. Musų kai
nuo registracijos. Valdžia buvo rastas gatvėj automo
na prieinamiau
sią. Visoks dar
praneša, kad niekas tokiems' biliaus užmuštas nežinomas
bas garantuotas.
netikėtų ir nei cento už jų vvras. kuris galėjo but apie
Padarom i reika
•‘patarnavimą**
nemokėtų. 70 metų amžiaus.
lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
Kiekvienas nepilietis turės:
mą. Matyt geriausia vakarais.
Du Opereitoriai
nuvvkti
♦
»i valdžios nurodv*
ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
J. J. KIRSIS
ANT MOTERIŠKU KOUTŲ atsitą punktą asmeniškai ir pats
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir
32
Hawthorne Avė.,
šaukit greitai. Turi but biskį tą dar
taipgi ant tokiu plauku padarome
ARLINGTON, MASS.
tenai užsiregistruoti
pas bą patyrę.
J. Kudrevikius
(4)
PERMANENT WAVE su speciaTel. ARL 5537-J
So. Boston.
valdžios pastatytą klerką. 414 Broad way,
lišku tam aliejum. Darbų garantuojam.
Joks užmokestis nereikalin
Bučeris Jieško Darbo
83a L Street
gas. Registracija Įvesta tam. Turi 20 metų patyrimo. Prašau
SOUTH BOSTON.
Tel. 4645
L. P.
(4)
kad apsaugojus šąli nuo kreiptis.
253 Broadwav, So. Boston, Mass.
svetimų valstybių šnipų ir teooooooooooooooeoooooooooooesooeoooooososeoooooeooe^
kenkėjų. Taigi nereikia jos
JUOZAS M AITRUS
STEVE BAGDONAS
bijotis. Niekuo nekaltam at
ATIDARĖ PUIKIAI ĮRENGTĄ KAFETERIJĄ
eiviui ji nepadarys nieko
bloga.

Rugpiučio 9 d. Nonvoodo
lietuvių svetainėj Įvyko se
sių demokratinių draugijų
suiengto< i rakaibos. Kalbė
jo dig. Stilsonas. “N. Gady
nės redaktorius iš Brookly
no. ir inž. Simokaitis iš
Fitehburgo. Publikos buvo,
daug. Apie Stilsono kalbą
nerašysiu, nes socialistų kal
bėtojai visuomet moka lo
giškai visuomenės klausi
mais pasisakyti. Inžinierių
Simokaiti girdėjau kalbant
piima syki. Jis taipgi geras
kalbėtojas ir žmonėms labai
patiko, bet man asmeniškai
išrodė, kad jis perdaug
smarkiai kerta Stalino gar
bintojus. kurių keliatas bu
vo ir šiose urakaibose. Gal
tas ir ne prošali. nes publika
dabar smarkiai nusistačiusi
prieš Lietuvos pardavikus ir
kuo aštriau kalbėtojas juos
kelta, tuo kaiščiai; žmonės
ploja.
Ant galo inž. Simokaitis
perskaitė protesto rezoliuci
ją prieš Lietuvos okupantus,
kuri buvo priimta visais bal
sais prieš 4.
Po prakalbų pora komu
nistų norėjo duoti kalbėto
jams paklausimų, bet iš publikos atsistojo jaunas vai
kinas ir pareiškė, kad su
Maskvos agentais neverta
skaitytis. To ir užteko. Pub
lika sukilo ir neleido komu
nistams nieko aiškinti. Bet
kalbėtojas Stilsonas apgai
lestavo, kad publika neleido
komunistams
paklausimų
statyt. Sako. aš juos bučiau
taip išmaudė', kad publika
Prezidentas Rooseveltas
juokais netvertų.
buvo Bostone.
Aukų sumesta lėšoms pa
Pereitos sąvaitės pabai
dengti 9 doleriai su centais. goj Naujon Anglijon buvo
Dalyvis.
atvykęs prezidentas Roose
veltas apžiūrėti šalies ap
Per klaidą Įsilaužė Į sveti
saugai dirbamų darbų. Bos
mą automobili.
tone ir Portsmouthe jis ap
Pereitos subatos vakarą žiurėjo karo laivynų dirbtu
vienas džentelmanas nuėjo ves (Portsmouthe dabar sta
pasiimi savo automibili. ku toma 13 submarinų). o \Varis buvo paliktas automobi terto\vne aplankė arsenalą,
liams statyti varde. Čiupt i kur dabartiniu laiku yra da
kišenių—nėra raktų. Reiš romos kanuolės priešo or
kia. raktai liko automobi laiviams šaudyt.
liaus viduje, o durys1 už
Kartu su prezidentu buvo
trenktos ir užsirakinusios. atvykęs komercijos depar
Bandė jis atsirakini duris tamento sekretorius Hoppeiliuku, bandė atsidanl kins ir laivvno sekretorius
langą, bei negalima. Nete
Lankėsi drg. M. Šileikis.
ko džentelmanas kantrybės
šiomis dienomis Bostono
ir sako i savo draugą: “E, aš
čia visą naktį nesikrapšty- apylinkėn yra atvykęs iš
nė'iul" Paėmė akmeni iš Chieagos drg. M. Šileikis su
patvorio ir—triokšt per stik žmona. Svečiai buvo atėję
aplankyti.
lą. Automobiliaus langas iš- ir “Keleivio’’
birėjo ir durys buvo atida Drg. Šileikis yra senas “kelytos. Bet pasirodė, kad leivietisj* ilgus metus yra
rakto automobiliuje nėra. o dirbęs prie “Keleivio*’ kaip
yra kažin kokių svetimų linotipo operatorius. Dabar
dainių. Tada tik paaiškėjo jis dirba prie “Naujienų.”
klaida: tas džentelmanas Į Rytus draugai Šileikiai at
Įsilaužė i svetimą automo vyko busu. Sako, kelionė
bili.
busu esanti labai smagi.

Lietuvių Radio programos.

Augusto 17-tą programa
per stotį WORL, 920 k. nuo
8:30 lyto: (1) žinios (2)
dainos ir muzika.
Augusto 18-tą programa
per tą pačią stotį nuo 9:30
ryto: (1) Jaun. Longino i
Buinio Cavaliers orkestrą iš j
Cambridge; (2) Keistučio
ir Birutės Choras vadovau
jant Valentinai Minkienei.
Steponas Minkus.

Calender Coat Makers
Vyrai ar Moters
Taipgi Sekšinų Kriaučiai
CABLE RAINCOAT COMPANY
158 N St. SOUTH BOSTON.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Mcvers)
Perkraustom
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADMAY.
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

J-

UJOnDEBLADO

Pasiklausykite per radio stoti WORL. subatoj 8:30 iki
9:00, ir nedėlioj 9:30 iki 10:30 ryte. Bus pranešta per

ą

radio iš kur busai išeis, kada ir kur busų tikietus galesite įsigyti.

’ g g g g g g gg g g g ~ g gg; gg g

BOSTONO IR APY LINKĖS LIETUVIU

TEL. ŠOU 2712

534 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder

60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2871
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
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Tel. ŠOU 2805

WESTINGHOUSE
Elektrikinių

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

ŠALDYTUVŲ
Pasiekė Naują Žemumą!
$30 iki $60 pigiau PEREITU METU
tVęstinjjhousc Elekmetais mes mislinom kad kainos ant
Taip ir pereittis trikinių Šaldytuvų buvo nepaprastos,
todėl kad jos buvo žemiausios negu bent kada.
Bet
DABAR jos nepa tikėtinai nukrito... §30 iki $60 pigiau
nejru bile kada pirmiau!
Turėkit minty kadšios kainos yra už vė.iausius
modelius. Visi modeliai garbingai turi tą pagarsėjusį
vardą Westinghouse. Kiekvienas geriausias kokybėje ir
veikime. Ir kiekvienas apkainuotas taip žemai kad jums
apsimokės (ir dar gerai apsimokės) užeiti dabar ir ap
žiūrėti juos. Užeit e dabar!
VVESTINGHOUSE
DABAR
DUODA
JUMS SAUGESNE
NUOLATINE VALGIU APSAUGA

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

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

Gyv. 31182

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

114 Summer Street,
TIK

LAtVRENCE, MASS.

$114.75

KEISTUČIO PARKE
OAKLAND GROVE,
E. DEDHAM, MASS.
Ilei.įLa Stepom Dariaus Postas 317. A. L., pagelbstint
St. Dariaus Posto Benui ir daugeliui kitų organizacijų

už ŠĮ

6 Kubinių
Pėdų Modelį

ir pavienių.

Pagerbimu: musų žuvusių lakūnų bus atliktos atatin
kamos cer<>m<>!.:jos. Po t<> bus linksmų žaislų: Lenktynės
merga;’, irs. merginoms ir moterims, taipgi berniukams,
taikiranis ir vyrams, su geromis dovanomis. Dzūkai ir
žiūraičiai trauks virvę už keisą alaus. Bus išrinkta Ste
pono Dariaus lietuvaitė gražuolė 1940 metams ir bus
duota jai graži sidabrinė taurė. Už gražiausius šokius
’,<>rai irgi bus duota taurė. Loš Soft Bali Komandos—
S< . Boston.su Cambridge ir laimėtojai gaus taurę.
Giv* Posto Benas. Gera orkestrą šokiams. Įžanga 10c.
rd St., 1?-3O iki 1 :30 \ al
• kai- jx, C ir
K1
!
,»b p >s« ■ IO.
' ,n,
Ps Ką,., 11.« gal

Cambridge, Mass.

DR. G. L. KILLORY

Rugpiučio 18 August, 1940, Nedėlioję

\ IsUs

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

(PRIE CENTRAL SKVĖRO)
CAMBRIDGE, MASS.

STEPONO DARIAIS IR STASIO GIRĖNO

i 'r. įm/Iih*

Paulina Luzecka$N.D.

678 Massachusetts

Iš KRANO IR RONKOMIS
XXX ALE IR STOCK

Metinis Pagerbimas

TeL K1R 7119

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: 9-< ir 1-9.

AUGUSTO 18-tą, 1940

»

107 SUMMER STREET.
LAVVRENCE. MASS.

Dr. Susan
Glodienes-Curry

Piknikas — Sportas — Šokiai — Dainos — Fireworks ir visokių prašmatnybių

j
;
;
Į
;
Į
s
*

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

TeL Univeraity MM
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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 tvoman’s) iš Kay
(5) Traukiniu kelionė i N. Y. VVorld’s I-'air ir atgal, ir
trijų naktų viešbučio nakvynės išlaidos.
$55 vertės “Arrow” ir “DeLuxe“ VVaterless Cooker,
26 pieees. (Kitchen Craft Ko.)
Programa sporto, dainų, visokių Įdomybių, baigiant su
Fireuorks. BUSAI IŠEIS iš So. Bostono. Cambridge’aus,
Brightono ir VYorcester 60c. i abi puses; Montello. Lawrence. Lotvell. Peabody, Gardner ir Nonvood 75c. i abi pusės; Athol ir Nashua, N. H. $1.00.

C. J. MIKOLAITIS

Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ijgų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVE^
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtli 4870.

LIETUVIŲ RADIO DIENA

:
Į

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

Vartoja vėliausios konstrukcijos
N-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

Brockton, Mass.

VOSE’S PAVILION,
MAYNARD, MASS.
Rengiamas naudai subatinių ir nedėlinių radio programų

(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2*4 ir S-S
Nedėliomis ir Sventadiaaiaie
nuo IU iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
karnų. lnman «L arti Central aka.
CAMBRIDGE. MASS.

(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas.

Prašome visus atsilankyti ir pasilinksminti gražiai'Įtaisytoj vietoj.

NEDĖLIOJ,

Dr. John Repshis

Dr. J. C. Seymour

užlaiko geriausius alus. degtines, vynus ir val
gius. Atdara visas 7 dienas savaitėje. Vakarais muzika ir šokiai.

K- v g Sgž s ž S¥ž: « » 5 S'g

Tai. TRObridge SSSO

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

FOREST SPA

595 Main Street,

Rugpiučio 14 d., 1940.

KURIE NORIT TIKRAI GERO ALAUS—
NEREIK TMOKET
LENGVI
IŠMOKĖJIMAI

REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., hc
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST.,
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbža Rcad,
South Boston, Mas*.
Tel. SOUth Boston 2271.

daly \<t utį.

i•

MAŽIAU $1.00
J SAVAITE

MOBIL U-4-40

įmokant

me,i» -.■i: '..

Edison Sbops
ANBUniKM

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
Telephone

J]

SOUth
Boston
___________________ 1058
STUDF.KAKF.R AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kaino?, Stebėtinai Pigina.
Dideli pagerinimai Ir
Hydraulic Rrekais.

TAIPGI TMSOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kaporiunas — savininkai.
Taisymo ir demonstravimo vieta:

I HAMLIN STREET
Eatap. K«R Etglith St.,

|

