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METAI XXXV

Vokiečiai Griauja Angliją Nepiliečių Registracija

Šimtai orlaivių bombar
darni tik 13 mašinų. Gi pe
Anglijos armija išlipsianti
duoja
miestus.
reitą
nedėldienį 60 priešo
ant Europos krantų ir duo
orlaivių
buvę numušta že
sianti laisvę.
Šį antradienį, kai musų
mėn ir 26 žuvę savi.
“
Keleivis
”
eina
spaudon,
Hugh Dalton, Anglijos
DVI ATAKOS PASIBAI
Be paprastų klausimų, rei
Į Anglijos miestus pradė IR TĘSIS IKI 26 GRUO
Iš Raudonos Armijos ekonominio
karo ministeris, vokiečiai jau ketvirtą dieną jo kristi bombos net ir tada,
GĖ NIEKAIS.
kalingų
asmenybei nustaty
DŽIO
ŠIŲ
METŲ.
Išmesti Komisarai. pereitą nedėldienį pasakė į- griauja Angliją. Subatoj kai priešo orlaivių niekas
ti,
blankose
reikalaujama
Škirpos dvorninkas su šluo
užpuolimą pradėjo
400
Sovietų laivynas taipgi ap domią kalbą per radiją. Jis bombanešių. Sį panedėlį jau ore nematė, todėl susidarė Per 4 mėnesius turės užsire dar paaiškinti, kada ir ko
ta atrėmė Stalino diplo
gistruoti apie 3,500,000
kalbėjo į okupantų paverg
kiu budu svetimšalis yra at
valytas nuo komunistų
matus.
daugiau kaip 500 orlaivių nuomonė, kad vokiečiai turi
svetimšalių.
tąją
Lenkiją.
Esą,
bukit
pa

agitatorių.
vykęs į Jungtines Valstijas;
pasistatę
kur
nors
FrancuziAssociated Press praneša
sirengę “pasitikti ir pasvei 'atskrido iš Vokietijos, o šio jos pajūry dideles kanuoles
jeigu
atplaukė laivu, tai
Federalinė
valdžia
prašo
Šį panedėlį Maskvos ra kinti Anglijos armiją, kuri utarninko rytą jau visas An
įdomių dalykų apie Lietu
mus
pranešti
lietuviams
kaip
tas
laivas vadinosi.
ir
šaudo
iš
jų
per
jurą.
Bet
dijas
paskelbė,
kad
iš
rau

vos pasiuntinybę Berlyne.
išlips ant Europos krantų” glijos dangus buvęs juodas anglų laivyno ekspertai ne apie nepiliečių registraciją ,Be to, jis turi pasakyti,
Sako, bolševikai iš Sovietų donosios armijos tapo paša ir paliuosuos nacių okupuo nuo priešo orlaivių, iš kurių nori tam tikėti. Jie sutinka, sekantį paaiškinimą:
kaip ilgai jis tikisi šioje ša
ambasados jau du kartu linti visi “politiniai komisa tą jūsų žemę. Ta valanda bombos lyja kaip lietus. Vo kad kanuolių sviediniai ga
Nepiliečių
registracija
lyje
gyventi ir kokį kariuo
bandę išmesti Lietuvos at rai,” kurie dabodavo armi gal jau nelabai toli. Tai bu kiečiai sakosi per tris die li Angliją pasiekti, bet per prasidės rugpiučio 27 d. ir menės mokslą yra turėjęs.
jos
vadų
ištikimybę
Stali

stovą Škirpą ir paimti atsto
sią tada, kai bus paskandin nas, baigiant šiuo panedė- 30 mylių atstumą jie nega tęsis iki 1940 metų gruodžio Pagaliau nepilietis turi nu
vybę į savo rankas, bet abu nui. Apvalytas esąs ir Rusi ti ir sunaikinti visi vokie liu, sunaikinę 213 Anglijos lėtų niekur pataikyt. Toks 26 d. Ji bus vykinama kaip rodyt prie kokių jis organi
jos laivynas nuo šitokių čiai, kurie kėsinsis įsiveržti orlaivių, suardę kelis aerokartu buvę atremti.
šaudymas reikštų tik svai šalies apsaugos programos zacijų priklauso ir paaiškin
“ekspertų.”
Anglijon. “Šitoj milžiniškoj portus ir 4 uostus, būtent dymą bombų į mėlyną orą. dalis. Žmonės bus registruo ti, ar tos organizacijos re
Prijungę Lietuvą prie Ru
Tas esą padalyta dėl to,
Portsmouthą,
sijos, bolševikai paskelbė, kad pakelti ir sustiprinti ka kovoj prieš vokiškąjį barba Portlandą,
Kaip ten bebūtų, Angli jami paštuose. Tikimasi, mia kurios nors svetimos
Southamptoną
ir Doverį.
rizmą
musų
pergalė
yra
ne

kad buvusiems Lietuvos pa rininkų autoritetą. Karei
jos spauda įspėja visuome kad per 4 mėnesius užsire valstybės politiką bei san
siuntiniams užsieniuose jie viai ir jurininkai dabar tu abejotina,” sako Daltonas. Anglų atsparumas esąs jau ne. kad vokiečių žadėtas 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,” pridūrė jis len janti vokiečių aviacija. Vo- jau prasidėjo.
būt
nubaustas $1,000 pini
Registracija
yra
privalo

, kiečiai sako, kad anglų ap
dokumentais Sovietų amba sarai’’ buvo lygus komen kams;
ma, nes to reikalauja 1940 gine pabauda ir šešiais mė
sigynimo
priemonės
tuoj
Apie Pabalčio kraštus,
sadoms. Lietuvos pasiunti dantams ir be tų komisarų
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 nei 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.
tion Act). Keturių mėnesių rys nieko bloga. Pirštų atBuvęs
Amerikos
prezi

Jeigu tikėti vokiečiams,
Lietuva bus paliuosuota,
neturį teisės tokius įsaky
laikotarpy privalo užsire spaudos taipgi neuždės jo
Prieš “politinius komisa jeigu anglai laimės karą.
tai jų orlaiviams labai seka dentas paaiškino, kad jis
mus davinėti.
gistruoti
ir pridėti savo pirš kios dėmės. Jungtinių Vals
veda
su
Anglija
ir
Vokieti

rus” Sovietų armijoj kari
si. Pavyzdžiui, pereitą ne
k
Associated Press sako, ninkai pakėlė protestą po
tų antspaudas kiekvienas tijų armijos ir laivyno karei
jos
valdžių
atstovais
pasi

kad Vokietijos užsienio rei to, kai tiems komunistų agi Ambasadorius Cu dėldienį jie sunaikinę 93 tarimus norėdamas organi- nepilietis, kuris tik yra 14 viai visi turi duoti savo pirš
anglų orlaivius, o panedėlį
kalų ministerija dabar svar tatoriams diriguojant Suo
metų amžiaus ar senesnis. tų atspaudas. Darbininkai
dahy
Sukėlė
Furorą.
71, arba 164 per dvi dienas. j zuoti vokiečių okupuotose
stanti klausimą, ar Maskva mijoj žlugo kelios raudon
Svetimšalius vaikus, 'netu prie tūlų valdžios darbų
šalyse
žmonių
maitinimą.
Jungtinių Valstijų amba- Gi patys naciai per tas dvi Jo apskaičiavimu, Lenkijoj, rinčius da 14 metų amžiaus, taipgi turi savo pirštus at
turi kokio pagrindo prie armiečių divizijos.
.^sįferHis Beltdio.i John Cu i dienas nęt^.ę 46 lėktuvų,. Belgijoj, Olandijoj įr Nor turi užregistruoti tėvai ar spausdinti. Pirštų spausdiI. iatuvos pasiuntiBer
dahy, pradėjo agituoti, kad Kurių 27 žuvę nedėldienį ir vegijoj esą 18.000,000 žmo globėjai. Kai tokiems vai į nimas yra pridėtas prie šitos
lyne kabintis, ar ne. Klau
Albanija
Sukilo
Jungtinės Valstijos duotų 19 panedėlį.
simas esąs labai opus ir vo
Anglai gi sako, kad šį pa nių, kurie ateinančią žiemą kams sukaks 14 metų, tai . registracijos tik dėl to, kad
maisto vokiečių užimtų ša
kiečių diplomatai esą labai
Prieš Italus.
mirsią iš bado, jeigu* Ame tuomet jie patys turės užsi ' jis yra tikriausis būdas žmolių žmonėms. Be to, nuvy nedėlį jie numušę 69 vokie rika nepristatys jiems mais registruoti ir duoti savo i gaus asmenybei nustatyti.
atsargus.
Anglijos radijas praneša, kęs Anglijon jisai labai ne čių orlaivius, ’ patys netekBet bolševikai ceremoni
to. Jis nori maisto dalini pirštų antspaudas.
Valdžia nori žinoti, kiek
kad
nuo pereito penktadie prielankiai atsiliepė apie
jų nepripažįsta. Pereitą suUž nesiregistravimą, už Jungtinėse Valstijose iš viso
mą
tose šalyse pavesti ame
nio
Albanijoj
eina
sukili

anglų blokadą, kuri nepra Susekė “Penktąją rikiečių kontrolei, kad tas atsisakymą atspausti savo yra svetimšalių, kas jie yra
batą iš rusų ambasados Ber
lyne keli Stalino diplomatai mas prieš italus. (Mussoli- leidžia Belgijai maisto, o
mainas nebūtų vartojamas pirštus ar už padavimą ne ir kur jie gyvena. Todėl re
Koloną” Gumos armijai.
atvykę Lietuvos pasiuntiny- nis nesenai okupavo Alba vokiečius išgyrė, kad jų ka
Iš Anglijos reika teisingų žipių įstatymas nu gistracijos įstatymas reika
bėn ir pareikalavę, kad pa niją taip kaip Stalinas oku reiviai elgiasi labai pavyz Dirbtuvėj.
lingas
sutikimas,
kad ji tokį mato $1,000 pabaudos ir še lauja, kad po registracijos
Milidatti dingai — daug pavyzdinsiuntinys Kazys Škirpa tuo- pavo Lietuvą.)
šis menesius kalėjimo.
persikėlęs gyventi į naują
Willoughby miestely, ne-! maistą praleistų per blo
jaus su savo tarnautojais iš apylinkėj esą 5,000 ginkluo giau negu Amerikos karei
Supažindinimui nepilie vietą svetimšalis privalo
kadą.
tų
albanų
muša
italus,
o
Maviai galėtų panašiose aplin toli nuo Clevelando, Ohio'
tenai išsikraustytų. Bet Škir
čių su registracijos reikala per 5 dienas pranešti savo
Rubber Co. išleido apie!
pa ne pėkščias. Jis liepė ru ti apylinkėj veikia 3,000 su kybėse elgtis.
vimais valdžia yra atspaus naują adresą.
FRANCUZAI
NUMUŠĖ
Šitokia pronaciška pono $100,000 savo dirbtuvei
sams išsinešdinti. Rusai ne kilėlių. Sukilimas prasidėjo
dinus daugiau kaip 5,000,982 VOKIEČIŲ OR
Justicijos Departamento
tuojaus
paskelbus
italams
Cudahy kalba sukėlė'didelį praplėsti, kad galėtų pildyti
norėjo eiti, bet buvo išvyti
000
registracijos blankų pa vedėjas Biddle
LAIVIŲ.
pasakė:
konskripciją
Albanijoj
ir
triukšmą netik Anglijoj, federalinės valdžios užsa
ir išėjo koliodami Škirpą
Nors francuzai turėjo vyzdžių, kurių galima gauti “Mes turim atsiminti, kad
pradėjus
imti
albanus
italų
kymus
šalies
apsaugai.
bet ir Amerikoj. Roosevelrusiškais keiksmažodžiais.
" Dabar gi valdžios agentai penkis kartus mažiau orlai- paštuose ir parsinešus na vienu ar kitu laiku visi ame
Pereitą nedėldienį keli armijon. Per 3 dienas buvę tas jau įsakė jam tuojaus ■usekė, kad toj dirbtuvėj vių negu vokiečiai, vis dėl to mo pastudijuoti.
rikiečiai yra buvę ateiviai.
,
rusai iš Sovietų ambasados užmušta 400 italų kareivių grįžti Amerikon atgal. Wa- si
per
1
mėnesį
—
tarp
10
ge

Daugelio tautų genijus ir
Albanijoj.
shingtone kalbama, kad ši turi susisukus sau lizdą gužės ir 10 birželio—numu
vėl atvažiavo automobilium
5
Lietuviai
Automotroškimai
yra įsikūniję į šių
“
penktoji
kolona,
”
aiškiau
tuo savo išsišokimu Cudahy
prie Lietuvos atstovybės ir
šė 982 vokiečių orlaiviu, pa
dienų
Ameriką.
Deja, yra
GAL
PAIMS
“
UŽŠALDY

pasakius,
nacių
“
Bundas.
”
I
politiškai save jau palaido
paskambino vartus. Iš vi
biliaus Nelaimej. ir neištikimų Amerikai
tys netekdami tik 306 lėktu
atei
TĄ
”
AUKSĄ
UŽ
SKOLAS
Šiomis
dienomis
18
“
bundijęs. Ir jis pats išvykdamas
daus priėjo prie vartų kiem
Justas
Švilpa
užmuštas,
o
vų.
Tokį
pranešimą
išleido
vių,
kurie
nenori
priimti
Jungtinėse Valstijose pre iš Londono pasakė, kad su- stų” jau atleista. Jie teisina
sargis ir paklausė, ko jie
Petravičius, Tarvainis, Tur musų papročių, bet vartoja
zidento įsakymu yra “užšal gryžęs namo jis busiąs “nu- si nieko bendra su Hitleriu šią sąvaitę dabartinė Frannori.
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.”
dabar
jau
nėra
reikalo
jai
venimo. Bet valdžios agen
Pereito nedėldienio naktį vę nesantaikai ir išdavystei
ščiai atkirto rusai. “Atida valstybių: Lenkijos, Franmeluot.
Bet
jeigu
tai
tiesa,
tai
sako*
kitaip.
Jie
sakosi
West Bridgewateryje, neto kurstyt. Tuos žmones mes
ryk vartus. Dabar jau mes cuzijos, Belgijos, Danijos, DAUGIAU PRIESPAU
tai
kodėl
francuzų
armija
susekę,
kad
netoli
nuo
tos
li nuo Bostono, penki jauni suimsime, tačiau žiūrėsime,
Norvegijos, Lietuvos ir kitų.
DOS SOVIETŲ DAR
čia ponai!”
taip
lengvai
buvo
vokiečių
dirbtuvės
“
Bundas
”
turi
lietuviai giyžo iš baliaus. kad dėl kelių išdavikų ne
BININKAMS.
Tarnas nuėjo atgal, palik Iždo sekretorius Morgennugalėta?
farma,
kur
suvažiavę
“
bunBuvo jau 1:30 vai. į panedė- būtų be reikalo smerkiami
thau
pereitą
sąvaitę
pasakė,
damas tuos “ponus” už
Šį panedėlį Assiociated
daro
visokius
ma”
lio rytą. Sakoma, kad buvęs Amerikai ištikimi ateiviai.”
kad tas auksas galįs būt pa Press praneša iiš“ Maskvos^
vartų.
.
1___ distai
PRASIDĖJO
FRANCUZI

ir
mokinasi
vartoti
nievrus
tirštas rūkas ir kelio nesi
“Užrakink geležinius var imtas už tų valstybių skolas. šitokią žinią: Darbininkai,
JOS
VADŲ
BYLA.
BANDITAI UŽPUOLĖ
ginklus.
Keliatas
jų
jau
ir
matė, nors ir su gerais žibu
tus ir be mano žinios nieko į Viena tik Francuzija sko kurie be leidimo pasitraukia
ANT KELIO AUTO
areštuota.
Vichy
mieste,
kur
dabar
riais.
Lietuvių
automobilis
linga
Amerikai
apie
$4,000,vidų neįleisk,” pasakė jam
iš darbo, nuo šiol bus teisia
MOBILI.
Darbininkams
butų
ge

gyvena
Francuzijos
vyriau

užkliudė savo šonu kitą au
000,000. Lenkija skolinga mi be prisaikintujų suolo.
Kazys Škirpa.
riausia
rūpintis
savo
reika

sybė,
šią
sąvaitę
prasidėjo
tomobilį.
Instinktyviai
šofePeabody, Mass. — Perei
Kiemsargis vėl nuėjo prie $267,000,000, Belgija $460,- Iki šiol tokių bylų klausyda
lais ir pamiršti garbinimą buvusių valstybės vadų byla Į ris pasuko į priešingą pusę tos subatos rytą du banditai
vartų. Rusai vis stovėjo ant 000,000.
vo vienas teisėjas ir du šuo tokių
pasaulio griovikų, dėl pragaištingo karo su, ir atsimušė tiesiai į medį. važiuodami x automobilium
roj pusėj ir laukė. Kai kiem
lininkai.
sargis vartus užrakino, jie ITALIJOJ SPROGO AMU . Kitas patvarkymas prieš kaip Hitleris, Stalinas ar Vokietija. Kaltinamųjų pa Visi penki lietuviai buvo im- netoli nuo čia kėsinosi nu
Jonas Jarus. vardės da nepaskelbtos.
petu išmesti iš savo vežimo. versti nuo kelio kitą auto
NICIJOS DIRBTUVĖ.
baisiai supyko ir pradėjo iš
darbininkus nustato nema Mussolinis.
Justas
Šyilpa, 21 metų am mobilį, kuriuo važiavo nak
naujo skambinti. Kiemsar
Iš Romos pranešama, kad žiau kaip metus kalėjimo už ITALAI TAIKOJ ANGLŲ
žiaus
vaikinas,
buvo sužeis-' tinio kliubo savininkas ConFRANCUZIJA
NEGAUS
gis atėjo su šluota prie var Tiatenzos miestely, netoli vogimą daiktų dirbtuvėse.
EGIPTĄ.
KVIEČIŲ IŠ KANADOS. tas taip sunkiai, kad nuvež-! soli su šeimyna. Kai nuvers
tų, parodė stiprų šluotkotį ir nuo Genujos, amunicijos
Paskutinėmis
dienomis
Francuzijos valdžia buvo tas Brocktono ligoninėn už ti nepavyko, tai piktadariai
liepė Stalino diplomatams dirbtuvėj
įvykęs didelis ITALAI PADEDA VOKIE italai pradėjo smarkiau vei
ČIAMS
BOMBARDUOT
nupirkus Kanadoj 100,000 2 valandų mirė. Edvardas tą automobilį apšaudė ir
eiti šalin. Jie pastovėjo kiek sprogimas, 40 darbininkų
kti prieš anglų pozicijas Af tonų kviečių, bet dabar Ka Petravičius, 17 metų am-! pabėgo.
ANGLIJĄ.
ir nuėjo vėl keikdamiesi.
užmušdamas ir kelis šimtus
Žinios iš Londono sako, rikoje ir išrodo, kad jiems nada pranešė tų kviečių ne- žiaus brocktonietis, turėjo
sužeisdamas. Kita amunici
sekasi. Jų laimėjimai, tie^a,
ANGLAI NEPRITARIA
jos dirbtuvė išlėkusi į orą kad dabartinėse atakose nedideli, bet jie tiesia kelią siųsianti, nes Anglijos laivy perskeltą galvą; Edvardas i VĖLIAUSIOS KARO
ŽINIOS.
prieš
Angliją
dalyvaują
ir
nas atsisako praleisti kvie Tarvainis, taipgi 17 metų
HOOVERIO PLANUI.
Lecco miestely.
didesniam žygiui į Egiptą. čius Francuzijon, kur šeimi amžiaus brocktonietis, turė
Italijos lakūnai.
ši utaminką Angliją
Anglijos spauda sako, kad
Anglija tuo susirupinusi.
jo sutrenktą nugarkaulį; j bomdavo
ninkauja vokiečiai.
600 vokiečių or
Hooverio sumanymas šelpti NUSKANDINO LAIVĄ
RUSAI IŠVEŽĖ BESARAAdomas Turskis, 26 metų' laivių. Tikras “Blitzkrieg.”
SU
KAREIVIAIS.
gera
T
ūžderėjo
maistu vokiečių užimtose
BIJOS DUONĄ.
Amerikiečių dienraščiai amžiaus
bridgewaterietis,
BULVĖS.
šalyse civilius gyventojus
Pereitą nedėldienį vokie
Iš Egipto pranešama, kad
Bukarešto žiniomis, rusai
praneša, kad Ipswich’o mie sužeistas viduriuose; gi A.
negali būt Anglijos priim čių submarina patamsy nu jau iškūlė ir išgabeno be
Apskaitoma, kad šįmet stely. netoli nuo Bostono, Matulaičiui, 19 metų am Samolilande anglai atrėmė
tas, nes duoti vokiečių oku skandino Škotijos pakrašty veik visus Besarabijos ir Naujoj Anglijoj bulvių bus nušoko po traukiniu ir buvo žiaus brocktoniečiui, sužeis italų atakas.
puotiems kraštams maisto anglų garlaivį “Mohamed šiaurės Bukovinos javus. prikasta 54(386,000 bušelių, užmuštas Peter Galaska. ta ffalva. 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
Bridgewaterio lia Anglijoj baisius gaišius,
kietijos armiją.
vių.
badas ateinančią žiemą.
reitais metais.
sako Berlyno pranešimas.
Lietuvių Kliųbe. x
— ..
į Galaska galėjo būt lietuvis.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Antras Puslapis.

Mudu Du Broliukai

J

APŽVALGA 5

KAS J| SVEIKINO IR
KAM JIS DĖKOJA?
Šiomis dienomis Paleckis
prisiuntė Amerikos lietu
viams padėką už “sveikini*
mus.” Savo rašte jis sako:
“Atsakydamas j daugelio Amerikos ir kitų pasaulio kraš
tų lietuvių organizacijų ir as
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, kokį parodė visa Lie
tuvos liaudis, rinkdama liau
dies seimų, dalyvauti laisvos
Lietuvos kūrimo darbe, kurio
tikslas yra ilgai tamsoje ir
skurde laikytąją Lietuvos liau
dį išvesti į šviesių ateitį.
“Sveikinu Amerikos Lietu
vos tarpe iškeltąją kultūros
fondo idėją. Ta sena pažangio
sios visuomenės svajonė Lie
tuvoj dabar įsikūnijo kurtuo
ju liaudies kultūros fondu,
kuriam viso pasaulio lietuvių
parama bus labai brangi.
“Aiškiai ir drąsiai pareiš
kiu, kad Lietuvos likimas iš
abejonių, klaidų ir gėdos pilnų
šuntakių yra dabar pasuktas
į didį-platų taikos, darbo, kul
tūros ir gerovės kūrimo kelią,
kuriuos Lietuva eis glaudžioje
draugystėje su didžiąją Sovie
tų Sąjunga, tikra tautų išlais
vintoja, žmonijos pažangos,
taikos ir darbo žmonių reika
lų gynėja.
“Justas Paleckis.”

“Naujoji Gadynė” todėl
klausia, kam ir už kokius
“sveikinimus” Paleckis čia
dėkoja, nes visi žino, kad
Amerikos lietuviai jokių
pasveikinimų jam nėra siun
tę. Sako:

nebuvo jokios svetimos valsty
bės įbruktas ministeris Rusi
jai Jį buvo paskyrusios ton
vieton Rusijos darbininkų orzanizacijos. Jisai buvo ištiki-*
mas savo kraštui ir tiems žmonėnjs, kurie jį pastatė į val
džią. Kerenskį galima kriti
kuoti 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.”

Žinoma, žiūrint iš šitos
)usės, Paleckio negalima su
Cerenskiu lygint.
UŽRIŠO GEDULOS ŽEN
KLĄ ANT LIETUVOS
VĖLIAVOS.
Didžiojo New Yorko lie
tuviai buvo sušaukę Brooklyne masinį mitingą dėl Lie
tuvos pardavimo. Nežiūrint
didelio lietaus, Klasčiaus
salė prisirinko kupina žmo
nių.
Pijus Bukšnaitis “Vieny
bės” 170-tame numery pa
duoda keliatą jaudinančių
momentų iš to susirinkimo.
Jis sako:
“Į salę susirinko žmonės
rimti, susikaupę. Kai DariausGirėno posto legionieriai užri
šo ant Lietuvos vėliavos gedu
lo kaspiną, visi susirinkusieji
niekeno neprašomi sustojo ir
pareiškė gilią pagarbą ir apgailavimą. Legionininkas pa
reiškė: ‘šis gedulo ženklas bus
nuimtas tik tuomet, kai Lietu
va vėl atgaus savo nepriklau
somybę’ !”

Toliau jis rašo:

“ ‘Naujosios Gadynės’ re
“Mes tikrai žinome, kad Amerikos lietuvių organizacijos daktorius Stilsonas, nuosek
ir pavieniai asmenys Paleckio liai atpasakojęs Lietuvos ne
vyriausybei siuntė protestus, priklausomybės žlugimo eigą,
reikalaudami gint Lietuvos pasakė budingą pareiškimą,
nepriklausomybę. Sveikinimus kad vieno komunistinio laik
tai vyriausybei galėjo siųst tik raščio redaktorius anais lai
komunistai ir grupelės jiem kais kalbėjo Netf Yorke pro
pritariančių glušų. Bet tai nė testo prieš lenkus mitinge ir
ra Amerikos lietuviai, o Lietu aukojo Lietuvai vieną dolerį,
vos išdavikai, Maskvos agen kurio paskui, sakėsi, gailėję
tai. Ar gražu tų žmonių ne sis. Stilsonas pasiūlė dabar iš
garbę primesti Amerikos lie pirkti pašto perlaidą $1.00 ver
tės ir nusiųsti tam redakto
tuviam ?
“Taip pat negražu amerikie riui, kadangi JUDOšlAUS
čių prašyti paramos bolševikų GRAŠIAI LIETUVAI NEPA
‘kultūros’ fondui. Mes jau ži GEIDAUJAMI.”
.
t *:
nome tą ‘kultūrą,’ kuri dabar
Kalbėjb “Vienybės” re
vykdoma Lietuvoje: bolševi
kiškų okupantų smurtą Palec daktorius ir kiti, bet karš
kis vadina tautų laisvihim'u, čiausią kalbą pasakęs kun.
žmonių pažanga ir darbininkų Balkunas. Esą:
reikalų gynimu!” '•
1
“Kai kun. Balkunas, saky
damas savo patriotinę kalbą,
Ši Paleckio “padėka” aiš apglėbė gedulu aprištą Lietu
kiai parodo, kaip bolševikai vos vėliavą ir, prispaudęs ją
apgaudinėja žmones. Jis prie širdies, šaukė visus tik
dėkoja už Amerikos lietu ruosius lietuvius stoti į darbą
vių “sveikinimus,” kad išrū Lietuvos nepriklausomybei at
dytų, jog Amerikos lietuviai gauti, visi klausytojai, lyg
ištikrujų sveikina Maskvos elektros srovės pagauti, susto
smurtą.
jo ir apsiašarojo.”

PALECKIS NE KERENSKIS.
Amerikos žinių agentū
ros praneša, kad kaip Palec
kio vyriausybė, taip ir kitų
Pabalčio valstybių laikino
sios vyriausybės, kurias bu
vo sudarę Maskvos agentai,
dabar yra vadinamos “kerenskinėmis
vyriausybė
mis.”
Matyt, toks palyginimas
yra daromas dėl to, kad Ke
renskio vyriausybė Rusijoj
buvo kaip ir pereinamas
laipsnis iš demokratijos į
kruvinąją bolševikų dikta
tūrą, ir tokiais tiltais į bol
ševizmą ’ dabar buvo laiki
nosios Pabalčio kraštų val
džios..
“Naujienos” tačiau sako,
kad—

Gal dabar Paleckis ir vėl
paskelbs bolševikų spaudoj
žinią, kad Amerikos lietu
viai “sveikina” jo valdžią...

PASIKIVIS ĮRODĖ, KAD
“PRAVDA” MELUOJA.
Maskvos bolševikų “Pravda”
išspausdino
piktą
straipsnį, kaltindama Suo
mijos vyriausybę “sutarties
laužymu.” Esą, pasirašius
taikos sutartį, Suomijos vy
riausybė išvežusi visas fab
rikų mašinas iš tų sričių, ku
rios buvo atiduotos rusams,
o kurių išvežti nebuvę gali
ma, tos buvusios sunaikin
tos.
Dėl šito užsipuolimo da
bar Suomijos pasiuntinys
Pasikivis parašė “Pravdai”
atsakymą ir įrodė, kad ji
“Tai visai nevykęs palygini meluoja. Jisai parodo, kad
mas. Aleksandras > gęrenskis fabrikų mašinos ir kitos ver-

—, —
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Pažvelgus į Amerikos
Lietuvių Praeitį.

Kažinkas kažinkur yra “Darbininkas” kelis kartus
pasakęs: “Iš jų darbų pa yra pavadinęs “Kiauleiviu,”
žinsite juos!” Šitas posakis o “Keleivis” “Darbininkui”
man prisiminė bevartant atsilygino pavadindamas jį
kai kuriuos Amerikos lietu “Durnininku.”
vių laikraščius iš tų laikų,
Chicagos “tautiečių” va
kuomet tarp musų srovių das Damijonaitis buvo per
ėjo atkakli kova.
krikštytas į Domino Jautį, o
Kiek tenai pravardžiavi- buvęs tuomet “Tėvynės” re- ’
mosi! Iš vienos pusės stovė daktorius Jokubynas — į
jo socialistai ir laisvama Juokų Blyną.
niai, o iš kitos — katalikai
Visos tos muštynės ir visi
ir taip vadinamieji “tautie tie vieni kitų pravardžiavi
čiai.”
mai liudija, kiek tais laikais
Socialistai turėjo didelę buvo pas mus kultūringu
spaudą, stiprią organizaciją mo. Kitaip pasakius, iš tų
ir buvo labai veiklus. Jie “darbų” šiandien mes gali
rengė prakalbas, koncertus, me pažinti patys save.
vaidinimus, visur platino
Musų srovės, kurios tuo
savo literatūrą ir ačiū tam met vedė tokią šiurkščią ko
jų įtaka augo labai smar vą savo tarpe, nėra da išnykiai.
kusios. Mes tebeturim tuos
Kunigams
ir “tautie pačius socialistus, tebėra da
čiams” buvo pikta ir pavy tie patys “tautiečiai” (nors
du. Socialistai kviesdavo ir kitaip jau pasivadinę),
juos į viešus debatus. Bet tebėra ir tie patys katalikai.
“tautiečiai” ir kunigai retai Ir tebėra tarp jų tie patys
kada išdrįsdavo tokį pa ideologiniai skirtumai. Ta
kvietimą priimti. Viena, jie čiau tokių šiurkščių kovos
neturėdavo gerų kalbėtojų; priemonių, kokios buvo var
antra, jie nujausdavo, kad tojamos praeity, šiandien
j,ų pozicija buvo daug silp jau nematom.
nesnė. Jie tuomet gindavo
Priešingai: vietoj pravarcaro valdžią. Musų minios džiavimosi ir koliojimosi,
buvo jau nustatytos prieš dabar mes dažnai jau ma
carizmą. Socialistai skelbė tom šitų srovių vadus ant
caro valdžiai mirtį, ir mi vienų pagrindų
kalbant
nios karštai jiems pritar bendrais musų visuomenės
Hitleris su Stalinu varžosi už Balkanus. Kaimynai daboja per langą, kas iš to išeis.
davo.
reikalais. Tai yra džiugi
Todėl kunigai su “tautie nantis reiškinys. Tai reiškia,
lima
sakyti,
visoje
Europoje
čiais” galėdavo tik savo
tybės buvo išgabentos iš AMERIKOS KONSKRIPdemokratija tapo sunaikinta, spaudoj socialistus atakuo kad mes jau paaugom, suSuomijos pasienio da karo CIJA IR KOMUNISTAI.
rimtėjom ir sukulturėjom.
kaip kad jisai norėjo.
ti. Be to, jie organizuodavo
pradžioje, vos tik pradėjus
Amerikos Pilietis.
Jungtinių
Valstijų
Kon

“Bet ką laimėjo darbininkai užpuolimus ant socialistų
raudonai armijai į Suomiją
grese
dabar
yra
svarstomas
iš
šito
sunaikinimo?
Tiktai
pa

prakalbų, liepdavo . savišveržtis. Mašinas reikėjo iš
vežti saugumo žvilgsniu, jis privalomos karo tarnybos vergimą ir įrodymą, kad demo kiems neskaityti socialistiš- MANO PASTABOS
sako, kad rusams bombar įstatymo sumanymas. Kon- kratija buvo vienintelė jų ap- kų raštų, nelaikyti socialis
duojant miestus jos neliktų skripcijai, žinoma, yra daug I sauga. Mes neprivalome igno tų “ant burdo” ir tt. Kovai
Bolševikų “Vilnis” rug
opozicijos. Bet daugiausia ruoti to fakto, kad to ‘Raudo- su socialistais kunigai buvo piučio 7 d. laidoje, pirmam
sunaikintos.
Taikos sutartį pasirašius jai priešinasi fašistai ir ko I nojo Mozės’ paleistas potvynis parsitraukę “Tėvą Kazi puslapy, rašo:
Suomijos vyriausybė jau munistai. “Vilnis” 5 rugpiu- j atidarė kelią neribotai reakci mierą,” barzdotą kapuciną,
“Anglų fašistai maloniai
nieko iš okupuotų sričių ne čio laidoj džfattgiasi, kad jai, kuri pasibaigė despotiz^nD kuris ilga rudine apsivilkęs, vaišinami kalėjime. Jie įka
išgabeno — ir negalėjo iš “konskripcijai atsiranda vis triumfu. Jei ne jis, nebūtų bu galvą nusiskutęs, basom ko linti kaip ‘penktos kolonos’
vę suirutės šiaurinėje Italijo jom laikydavo misijas ir pri- žmonės, bet ‘kalėjime’ kelia
gabenti, nes tos sritys buvo daugiau priešu.” Jis sako:
“Prieš verstiną karinę tar je, kuri pagamino Mussolinį; saikindavo katalikus, kad puotas, geria šampaną.”
jau raudonarmiečių užim
nybą, prieš visuotiną konskrip- jei ne jis, nebūtų buvę Vokie neskaitytų “bedieviškų raš
tos.
Taigi išeina, kad žmo
ei ją pasisako vis daugiau ir tijoje pateisinimo respublikos tų.”
nėms daug geriau gyventi
Pagerbti tam
daugiau žmonių. Prieš kon- sugriovimui.
Socialistai ir laisvama demokratijos kalėjime, ne
SIŪLO ORGANIZUOT
skripciją pasisako net buvęs žmogui, kurio pastangomis į- niai darydavo iš kapucino gu bolševizmo laisvėj.
BOIKOTĄ LIETUVOS
istorijoje juokus, vaidindavo jį pajuo
karo reikalų sekretorius Har- vyko negirdėtas
PARDAVIKAMS:
ry Woodring, kurį Roosevelto liaudies judėjimo pralaimėji kiančias komedijas, talpin
Bolševikų laikraščiai pra
Brooklyne buvo sušauk administracija išėdė iš val mas, jo vardu yra pavadintas davo savo laikraščiuose jo neša, kad Stalinas padaręs
miestas ir jam pastatyta daug karikatūras ir tt.
Lietuvai dar vieną didelę
tas bendras protesto mitin džios 20 d. birželio.
Už tai kunigai da pikčiau “malonę.” Jis priskyręs prie
“Woodring, savo laiške se statulų.”
gas dėl Lietuvos pardavi
mo. Mitinge oficialiai daly natoriui Vandenbergui, drą
Mūsiškiai komunaciai pa socialistus ii’ laisvamanius jos Švenčionių, Auditiškio,
vavo visos srovės, išskyrus siai ir atvirai pareiškia, kad sakys, žinoma, kad tai yra keikdavo ir savo parapijo Vidiškio, Gudelių ir Rodu-i
komunistus. Kaip praneša įvedimas visuotino kareiviavi “šmeižtas.” Bet Russellio nus prieš juos kurstydavo. nės rajonus. ,
musų korespondentas, vie mo vedąs Ameriką prie fašiz pažymėtų faktų užginčyt Šito pasekmėj įvykdavo net
Na, o kieno gi tie rajonai
labai žiaurių muštynių. Det buvo, jeigu ne Lietuvos?
nas to mitingo kalbėtojų, mo, prie totalitarinio režimo.” jie negalės.
roito katalikai užpuolė kelis
Antra, kokia Lietuvai
būtent draugas Stilsonas,
Matyt, “Vilnis” mano,
socialistus, kurie dalijo savo iš tų rajonų nauda dabar,
“Naujosios Gadynės” re
DĖL
KO
BUVO
AREŠ

daktorius, siūlė Amerikos jog tai yra nesumušamas ar TUOTAS “A. L. BALSO” prakalbų skelbimus, ir pri kuomet su visais tais rajo,
mušė juos. Užpuolikai buvo nais ji netenka savo nėprf4
lietuviams organizuoti boi gumentas prieš konskrip
REDAKTORIUS.
.
%
areštuoti ir byla atsidūrė į klausomybės? Pirma tik tie
kotą “penktajai kolonai,” ciją.
Bet jeigu taip, jeigu kontai yra lietuviškiems komu
Kai kuriuose Amerikos teismą. Chicagoje per so rajonai buvo svetimų ne
nistams, kurie užgina Lie skripcija reiškia fašizmą, lietuvių laikraščiuose buvo cialistų prakalbas fanatikai laisvėj, o dabar ir visa Lie
tuvos pardavimą. Boikotui totalitarinį režimą, tai kaip rašyta, kad Argentinoj esąs užgesino salėje žiburius ir tuva pavergta.
planas esąs maždaug toks: tuomet su Sovietais, kur suimtas K. N. Norkus, “Ar sumušė ant estrados kalbė
jauni darbininkai prievarta gentinos Lietuvių Balso” re toją F. J. Bagočių. Hoossick
Amerikos komunistai pa?
“Mes turime išskirti iš visų yra imami karo tarnybon?
daktorius. Dabar dėl čo su Falls miestely kunigo pa skelbė, kad jų “Daily Work?
lietuvių tarpo Lietuvos pardaTegul “Vilnis” paaiškina, ėmimo randame “A. L. Bal kurstyti katalikai užpuolė eris” esąs parduotas trim
vikus — komunistus. Jiems
socialistų kalbėtoją Joną senom leidėm ir nuo rugpiu
kodėl
komunistai piestu sto se” sekamą paaiškinimą ':
neturi būt vietos lietuvių or
ja
prieš
konskripciją
Ameri

Perkūną ir taip, jį sumušė, čio 1 dienos jau nebesiskai
ganizacijose. Musų biznieriai
•'“Išėjus iš pp. Staškunų naturėtų nebeduoti daugiau savo koj, bet nieko nesako prieš " mų, 25 gegužės vakarą gatvė kad jis visam amžiui paliko to oficialiu jų partijos orga
skelbimų į jų laikraščius. O konskripciją Stalino kara je Defensa tūlas praeivis pa koliekas ir iš patalo neatsi- nu. Sakau, tik ir gudrumas
jeigu kuris biznieris skelbsis lystėj ?
stūmėjo redaktorių K. N. Nor kėlęs mirė po keliolikos tų vyrų! Paslėpė savo orga
ną po senmergių sijonais ir
komunacių spaudoje, mes tu
kų į gatvėje stovinčių žmonių metų.
Pažiurėjus į tų laikų mu mano, kad Dieso komitetas
rime ir tokį biznierį priskirti LENINO “NUOPELNAI.” būrelį. Beatsiprašinėjant, pri
prie penktosios kolonos.
Apie Lenino “nuopelnus” siartino kitas su policininku ir sų srovių spaudą, joje kaip dabar jau “Daily Workerio”
>• ?
“Jeigu mes taip nusistatysi- įdomų,
straipsnį
parašė pakvietė į komisariją. Po de veidrodyje atsispindi visos nebesuras!
musų
praeities
kovos.
Socia

Raudonas
Pipiras.
me, jeigu atvirai skelbsime Charles Edward Russell, se klaracijos, redaktoriui patarė
kovą Lietuvos pardavikams, nas Amerikos žurnalistas ir palaukti komisaro, kuris atėjo listai būdavo pravardžiuo
mes pamatysime atmainų ir kitąsyk buvęs Amerikos So tik ant rytojaus, sekmadienį. jami “svieto lygintojais,” AREŠTUOTI 9 RUMUNI
JOS GENEROLAI.
pačioj Lietuvoj. Juk Ameriko cialistų Partijos kandidatas Komisaras kaltino išsigėrime, “raudonkakliais,” “šliuptar“velnio talkinin
je gyvena vienas lietuvių tau į Jungtinių Valstijų prezi aiškindamas, nors tai pirmą niais,”
Budapešto žiniomis, Ru
tos trečdalis. Jeigu tas trečda dentus. Šitas prityręs rašy kartą, bet kadangi Pasiuntiny kais” ir tt. Gi kunigai ir ka munijoj areštuota 9 armijos
lis bus tvirtai nusistatęs prieš tojas ir gilus kritikas, kaip bės ir jai artimų žmonių buvo talikai būdavo vaišinami generolai ir 30 pulkininkų
čionykščius pardavikus, mes jį cituoja “Naujienos,” apie įdavinėjamas, nors visuomet “Romos krokodiliais,” “ca dėl kažin kokių nusikalti
pamatysime ir Lietuvoje at bolševizmo tėvą rašo štai buvo išteisintas, bet, vadinasi,, ro burdingieriais,” “špitol- mų, padalytų užleidžiant
mainų. Mes ir tenai paleng ką:
buvęs teisiamas ir dėl to turi ninkais,” “šventakupriais,” rusams Besarabiją ir Buko
“šventabezdžiais” ir kitaip.
vinsime savo broliams ir sese
“Dar vis nėra pakankamai būt sulaikytas 8 dienąs Vilią
Buvo
pravardžiojamos viną.
lėms nusikratyti nuožmią rau įvertintas
Devoto
‘
kontraventoruose.
’
vaidmuo juodos
donosios Maskvos priespau šmėklos, kuri styro kilnių vil Taip ir padaryta. Tik birželio netik srovės, bet ir laikraš GRAIKIJOJ PLANUOTA
čiai, ir atskiri asmenys.
dą.’* , •
PERVERSMAS.
čių griuvėsiuose dabartinėje 2 d. redaktorius atgavo laisvę “Vienybė Lietuvninkų” bū
ir
grįžo
prie
savo
nuolatinio
Su šituo pasiulymu suti- ■ •pasaulio suirutėje Tai Nika- darbo.”
davo vadinama “Vienybė
Iš Atėnų pranešama, kad
kęs ir Brooklynp lietuvių lojaus Lenino šešdis. Prieš 33
Liežuvninkų,” o “Katali svetimų valstybių agentai
klebonas kun. B&’lkunas. Jis metus jisai pareiškė, kad de Kada ir kokiu budu gali svietas kada- kas” — “Ka-kas.” • “Drau tenai organizavę sąmokslą
nor8 pasibaigti Parašė prof. Dr. gas” būdavo pravardžiuoja
pataręs katalikams visur mokratija tai darbininkų kla Wilh.
nuversti dabartinę Metakso
Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
dėtis su socialistais ir iš vien sės prakeiksmas ir nelaimė ir tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka mas “Raugu,” o “Naujie vyriausybę Graikijoj. Są
ir kokiu budu gali svietas pasibaig nos”—“Kiaulienom,” “Gri- mokslas buvo laiku susektas
kovoti už nepriklausomą kad jo misija esanti ją sunai da
tegul skaito tų knygelę. Chica
kinti. Jo svajonė išsipildė; ga ti,
demokratinę Lietuvą.
go, 190B, pusi. 125 Apdaryta .. $1.50 gojienom” ir tt. “Keleivį” i ir jo dalyviai areštuoti.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

:=

savo parapijonus, kad jie Clevelando Žinios.
Lietuviai miršta.
WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
visur lietuvių organizacijo
Senesnioji musų karta vis I
■»
se, kaip tai kliubuose, drau
Komunistai turėtų susi
nyksta ir nyksta. Šiomis die>
iBendras protesto mitingas kurie pataikauja Maskvai, gijose ar darbo unijose, vie
valdyti.
Dainuos dvi lietuvaitės.
nomis mirė Benediktas Žvi.ape,tl
prieš Lietuvos pardavikus. kurie rengia čia Amerikoje nytus su socialistais prieš
lietuvių draugijas.
Spalių mėnesyje WorcesUžėmus Rusijai musų nis nuo 6611 White avė. Jis
‘džiaugsmo susirinkimus,’ veidmainius
komunistus,
Clinton Hali patalpoj,
terio
miesto rengiamam fesWorcesteryje
yra
susitvėLietuvą,
tarp
Amerikos
lie

da
nebuvo
nei
senas,
vos
44
Lietuva tapo atiduota kurie skverbiasi į valdybas,
Maspethe, liepos 30 buvo kad
tivaliuje
dalyvaus ir dai
tuvių
pasidarė
nepaprastas
metų
amžiaus.
Liko
žmona
rus
taip
vadinama
Politinio
Maskvos imperializmui.”
į komitetus, ne kad nariams
bendras lietuvių protesto,
nuos dvi lietuvių dainos
subruzdimas.
Vieni
smerkia
Pranė.
i
Sąryšio
draugija
remti
tuos
1 įtrina 1kurie
ziwia mo i Atvinrl
J. Stilsonas siūlė veikimo gero padalyti, bet kad orga rusų grobikišką politiką, o
mitingas prieš Lietuvos par-i
Mirė taipgi Adomas Ber-*1 1lietuvius,
eis į Ameri-. žvaigždės: panelė Ona Kasdavikus. Kaip jau visiems programą, kurią reiktų A- nizacijos valią panaudoti kiti džiaugiasi, kad dabar žinskas, susilaukęs jau 73 kos politinį gyvenimą.*•
kas ir p-lė Apolionija Stošžinoma, birželio 15 d. Lie merikos lietuviams šiuo mo savo politikai.
Lietuvoj
busianti
“
I
”
tikra metų amžiaus. Liko žmona,' Prie to sąryšio priklauso kiutė, kuri tik šiomis dieno
Kalbėjo ką tik atvykęs iš
tuvą okupavo raudonoji ar mentu priimti. Pirmiausia,
laisvė.”
4 sūnus ir 5 dukterys.
visos didesnės ir pažanges mis grįš iš Berlyno operos.
mija. Po raudonosios armi reiktų susitarti sriovėms ant Lietuvos Jono Vileišio sū
žinoma
čia
veikėja,
p.
A.
nės Worcesterio draugijos
Tiesa, Lietuvoj pilnos laisjos apsauga tapo sudalyta demokratinio principo, kad nūs. Vyras diktas, kaip ir jo vės
Mirė Jonas Žukauskas.
Smetonos
laikais
nebuGrigienė,
buvo
sunkiai
subei
organizacijos, kaip štai
komunistų valdžia Lietuvo Lietuvą atsteigti neprigul- tėvas. Sakosi dirbęs užsie vo,bet visgi šalis buvo nepri- žirgus ir nuvežta ligoninėn, Lietuvių Piliečių Kliubas,
Pora sąvaičių atgal čia
je. Komunistinis “liaudies minga demokratine respub nių departamente ir net Ro klausoma ir buvo vilties, kur. Dr. Vitkus padare jai Birutės draugija, švento Ka mirė
Jonas
Žukauskas
seimas” pirmam savo posė lika. Kalbos, kad sugrąžinti moje prie Lietuvių atstovy kad su laiku žmonės at- operaciją. Po operacijos h- zimiero draugija, šv. Jurgio (“Gailiunų Jonas”), kilęs iš
bės.
Bet
kalbėtojas
iš
jo
ne

dyje nutarė Lietuvą pado Smetoną ar ką kitą į Lietu
steigs demokratinę tvarką ir Sonė pasitaisė ir jau sveiks- draugija, SLA 57 ir 318 kuo Liškevos parapijos, Suval
vanoti Sovietų Rusijai. To vą, turi būt pamirštos! Mes koks. Jis daugiau verkšleno,
ta namie.
pos, Lietuvai remti draugi kijos. Seniaus jis dažnai ra
kiais komunistų žygiais, su kovojome prieš Smetonos dejavo, kad blogai. Tą jau bus laisvi. Dabar gi ta yiltis
Jonas
Jarus.
ja,
“Aušrelės” choras ir šinėdavo į laikraščius koresužtemo.
Ir
jeigu
komunistai
prantama, lietuviai labai diktatūrą Lietuvoje, mes kb- visi žino... Kaip dirbęs Lie
Sandaros 16 kuopa.
pondencijas-žinutes. Ypa
nesiliaus
gyrę
Lietuvos
prie
tuvos
diplomatiniame
korF
i*c
pasipiktino. Jie ant greitų vosime ir prieš Stalino.
EXETER, N. H.
Tiesa, yra prisiplakusi tingai jis buvo gerai pažįs
pose,
jis
turėjo
ne
verkšlenRusijos
prijungimo,
tai
mujų. -“Amerikos,” “Vieny Mums reikia demokratinės
pora 5-tos kolonos draugi tama^ lawrenciečiams, nes
bės” ir “Naujosios Gady Lietuvos. Mes taip pat, sa ti, bet aiškinti, ka lietuviai SU kolonijose galės prieiti Lietuviai seniau ir dabar. jėlių, kokių ten “aldi-baldi” kaip rodosi, darbavosi Urbtokiame
momentekaip
dapne
labai
aštrių
susikirtimų,
nės” redakcijų vadovauja ko J. Stilsonas, turime pra
Exeteris nedidelis mies ir nuo darbininkų susivieni šio-Sekio įstaigoje ir gyve
mi, sušaukė lietuvių masinį dėti griežtesnį veikimą prieš bar turi daryti. Jis to nepa-[‘Įau šiandien kai kur prade-, čiukas, turi aplink 5,000 gy jimo.
no pas Ramanauskus. Velio
parodo, kokie; da girdėtis grąsinimai teis”
susirinkimą išnešti Lietuvos penktą koloną Amerikoje. darė. Tai
ventojų,
jie
susideda
iš
Visi
tie
penktos
kolonos
nis palaidotas Vilties ka
• t
----- mais. Prasidėjus tokiai ko
pardavikams protestą. Rei Mes turime išskirti iš visų silpni vyrai Lietuvos užsie
amerikonų, airių, francuzų, nariai gana aktyviškai lan puose, Worcesteryje.
vai,
galės
nukentėti
ir
ne

kia pasakyti, kad susirinki lietuvių tarpo Lietuvos par nių reikalus “tvarkė.” Tai
lenkų ir nedidelio būrelio kosi susirinkimuose,1 nežiū
mas pavyko gerai; nors davikus —. komu nacius. parodo, kad Smetona, kaip kalti žmonės, ypač tie, ku- lietuvių. Lietuviai čia apsi rint kad ir nepatogus laikas Lietuvių vasarnamis po
' rie da nėra šios šalies pilieoras* buvo karštas ir vaka Jiems vietos neturi būt lie |ir Stalinas, rinkosi ne ga
puliarus.
; čiai. Taigi komunistai turė- gyveno dar prieš pasaulinį ir oras.
biausius,
išmintingiausius
rop p/adėjo lyti, bet susirin tuvių organizacijose! Musų
karą ir dalis jų yra šios ša
Liepos
26
dieną
pasinau

...
............
....
..
.....
Į
tų
liautis
agitavę
už
SovieWorcesterio Piliečių Kliukime dalyvavo virš keturių biznieriai turėtų nebeduot vyrus, bet rinkosi ištikilies piliečiai.
dodami karšta diena, kada bą ir jo vasarnamį (“Bunmiausius,
kurie
tik
tarnautų
tus
ir
už
Staliną.
Stalinas
daugiau savo apgarsinimų į
šimtų žmonių.
Religijos atžvilgiu, dis kiti išvyko prie ežerų mau
Nuo “Vienybės” kalbėjo jų laikraščius. Jeigu kuris savo “vadui,” o ne tautai.; neduos Lietuvos žmonėms kusijų daug nevarinėja. Yra dytis, į mitingą sugužėjo vi galow”) tankiai aplanko
Klinga. Iš jo kalbėtojas ga biznierius skelbsis komuna- Kada tautoje reikalai eina'nei biskio daugiau kaip tokių ką nueina į airių kata si Stalino Žalnieriai, kaip iš tolimų kolonijų svečiai ir
na prastas ir, tiesą pasakius, čių spaudoje, mes turime ir gerai, tai tie vyrai sėdi sau: Smetona davė. Smetona ne- likų bažnyčią, bet didžiu- štai Ivan Skliutovič, Ivan gėrisi lietuviškomis įstaigo
jis neturėtų kalbėti viešuose tą biznierį priskirti prie ir nieko neveikia; o kada! įsileisdavo Lietuvon sau ne 1 moj yra pažangus žmonės, Zelionyi, Osip Bakševič ir mis. O musų gaspadoriai,
mitinguose. Keikti ir plūstis penktos kolonos. Jeigu mes blogai, tai jie verkia ir de-• patinkamų laikraščių, neįsi- i Iš laikraščių daugiausiai sama bolšaja šiška Lukaše- kaip Vincas Jaudegis, Pet
moka Geležėlės, Grikštai ir taip nusitatyšime, jeigu mes juoja, manydami kad aša-1 leis ir Stalinas. Pažangioji mėgiamas “Keleivis,” ir jį vič. Atsivedė da ir kelias ras Janulevičius ir kiti, ne
Bimbos; tautininkams rei atvirai paskelbsime kovą romis ir dejonėmis Lietuvą visuomenės dalis Lietuvoje daugiausiai čia skaito, pa mamutes, kurioms vieta tu tingi svečiams aprodyt lie
tuvišką įstaigą.
kėtų elgtis rimčiau. Jeigu Lietuvos pardavikams, mes išvaduos.................................... [neturės nei laisvės, nei bal- reina dvi “Laisvės,” viena rėtų būti namuose.
Vytautas
Katilius,
so,
kaip
neturėję
prie
SmeMuzikas Jonas Dirvelis
pamatysime
atmainų
ir
pa

tautininkams stinga rimtų
Na, ir ar žinot, kodėl jie per tris vakarus są vaite j e ,
--------------j tonos. Lietuvos reikalus mes i “Tėvynė” ir vienas “Darbi
Vienas
žmonių pastatyt ant platfor^ čioje Lietuvoje.
turim svarstyti rimtai ir šal ninkas.” Kiti neskaito jokio taip suėjo visi? Ogi pasiųsti taipgi netingi smičium paMANV1LLE, N. J.
mos už kalbėtojus, tai ver trečdalis lietuvių gyvena A.......... laikraščio. Sako, ir be skai- pasveikinimą Stalinui į Ma virkdinti savo smuiką viso
tai.
Visų pirma mes turime
čiau jokio nestatyti. Nes merikoje. Ir jeigu tas treč Lietuviai valdžios vietose. atsiminti, kad mes esame
<____ tymo viską žino. Lietuviai skvą už Lietuvos užgrobi kiems šokiams.
toks “kalbėtojas” kaip Klin dalis lietuvių bus tvirtai puAmerikos
piliečiai
ir
negali
 turi šv. Jono draugystę, kuri mą.
Šio
miestelio
tarybon
yra
ga nepakelia
tautininkų sistatęs prieš čionykščius
gyvavo neblogai. Bet anot
Bet kadangi tos draugiKas moka darbų tiems
pardavikus, mes gausime išrinktas Jonas Makauskas, me Lietuvoje nieko pakeisti to priežodžio: “Kodaugiau į jos arba sąryšio pirmininprestyžo, bet jį žemina.
ar
nulemti.
Mes
galim
tik
jaunas
ir
populiarus
vyras,
o
nebloga.
Nuo “Naujos Gadynės” ir Lietuvoje atmainų. Mes ir
paremti Lietuvos žmonių turi, to daugiau nori,” taip I kas A. Kriaučialis ir vicejo
brolis,
Keistutis
Makaus

ten
palengvinsime
savo
broLaimingi tie worcesteriekalbėjo J. Stilsonas. Jis ga
kovą už laisvę ir nepriklau buvo ir su musų draugyste. ' pirmininkas Mikolas Žena gražiai apibudino musų ' liams ir seselėms atsikratyti kas, yra mokyklų direkto somybę. Daugiau mes nieko I Nekurie nariai panorėjo^ I maitaitis, abu geri ir stiprus čiai darbininkai, kurie se
lietuvius komunistus, kaip iįtos nuožmios raudonosios, rius. Abudu broliai Makaus padaryti negalini,
kad draugystė pasibudavo- ! laisvos Lietuvos rėmėjai, niaus išmoko darbų vielų
i kai yra SLA 190 kuopos na
(drataunėse).
jie metas-kitas atgal dėda priespaudos. •
tų saliukę (tautišką namą) neleido tokį sumanymą
.
ii
.,.4
 dirbtuvėse
MUCį pra
pia••Ji
1
L.
vosi dideliais Lietuvos “pa-j Nuo katalikų kalbėjo kun.1 riai. Jų tėvas, A. M. Makau
.
........
penktoji
P
at
?ąi'
Jie
dar
gauna darbo
ir
prie
dr-stės
suorganizuot
vesti,
tai
musų
“
i
skas,
yra
senas
lietuvių
vei

Smulkios
žinelės.
triotais.” Jeigu kas jų “pa I Balkunas. Tai kupinas ener
piliečių kliubą, kurio vardu kolona turėjo
iš
tvucjv išmaršuoti
iouiuiouuvi jo
• "' r-» .
, i •
triotizmu” paabejodavo, jie gijos dvasiškis. Jis pilniau kėjas ir yra suorganizavęs
SLA 136 kuopa rugpiučio butų galima gaut leidimą Lietuvių Piliečių Kliubo sa- alį?0™18; TBęt ne^ visi tokie
daug
SLA
.kuopų.
Jis
yra
il

smarkiai įsižeisdavo, jie j siai sutiko su J. Stilsono kal
MC pasekmių.
J.
Ir tų nelaimingųjų
18 d. turės šeimynišką išva dėl svaiginančių gėrimų. Sa lės be
iĮ laimingi
*
apeliuodavo net į katalikus, ba. Jis nurodė, kad Ameri gametis “Keleivio” skaity žiavimą. Jei tą dieną lis, tai lės rūsyje įtaisyti barą, ir
Bet
pasirodo,
kad
Stalino
i
visuomet
yra daugiau. Jie
prašydami jų dešinės ran koje turi įsikurt “Amerikos tojas ir jo platintojas.
išvažiavimas bus perkeltas tada,
kaij)
sumanytojai agentai nemiega. Jie grie [turi tenkintis mažais trupi
*
kos. Jie nesidrovėjo net ir į; Lietuvių Taryba,” kuri nu
Šis miestelis yra dar jau į rugpiučio 25 d. Kuopa nu tvirtino, pinigai plauks kaip biasi visokių gudrybių, kad niais.
ginklų fondą paaukoti dole statytų mums bendrą veiki nas. Daugiausia žmonių dir tarė savo narius pavaišinti. vanduo.
apgavus lietuvius.
rį kitą, bile tik pasirodžius1 mo programą. Mes visi tu-' ba prie Johns-Manville asBet deja, kliubas leidimo
Kad ir šiame susirinkime: Simpatingas profesionalas.
“patrijotingais lietuviais.” retume tos tarybos klausyti besto įmonės. Mažų dirbtu
Musų kolonija susilaukė svaigalams negavo, o drau- jeigu jiems butų pavykę
Noriu paminėti apie musų
Daugelis jiems ir patikėjo: j| ir jos nutarimus vykinti gy vių čia nedaug. Nedaug ir naujo profesionalo. Henry gystės pinigus ant namuko pervaiyt tą įnešimą, jie bu jauną advokatą Kazį Ta“Na, gal tie žmonės ir atsi-, venimam Nes atėjo momen-' lietuvių. Lenkų yra apie Vilimaitis išlaikė valstijos išleido. Įeigų nėra, ir pinigų tų naudoję tų organizacijų mulionį. Tai “fain” vyras ir,
vertė prie lietuvybės.”
tas, kad be vieningo plano, 4,000, o rusų nuo Podolsko kvotimus ir gavo leidimą nėra. Draugystė blogoj pa- vardus, kurios jiems visai turbut, pirmas Worcestery“Tiesa,” sako j. Stilsonaš,be
... ............
vieningo susitarimo, nie- ir Minsko, tai galybė. Rusai praktikuoti dentisteriją. Jis dėty. Dabar jieškoma to nepriklauso. Jie tuomet bu je inteligentas, kuris daly
“mes tiems komunistų blo- ko geresnio►, nieko prakil-; čia turi ir savo “internacio bus žinomas kaip Dr. Wil-[ pragaištingo darbo kalti tų gyr§si visam svietui ir vauja su lietuviais visur ir
fams nelikėjom. Mes žino- nesnio r.:
o____
negalima
atsiekti, nalą,” prie kurio priklauso liams.
ninkų. Bet jų jieškot nerei Stalinui, kad Lietuvos už visuomet.
jome, kad jie veidmainiau- Nors ir dvasiškis, jis liepė ir kai kurie lietuviai.
kia, jie visiems žinomi, tai grobimą remia visos di
Adv. Barkų atsiminus.
ja, kad jie daro ką Maskvos katalikams ne viskuo
_________
atsi-i Šio miestelio gatvėms ir
P-lė Elena Markevičiūtė tie, kurie skaitosi viską ži- džiausios Worcesterio lie
Juozas
jiems
diktuoja, f duoti ant Dievo valios. Nes, keliams taisyti iš Washing-' ir Norbertas E. Kirchner su- ną, jiems nieko patart nebu- i tuvių organizacijos.
Jau mėnuo laiko praėjo,
Jiems liepė kurti. bendrus; girdi, jeigu gulėsi ant nuga- tono gauta $156,330. Kai kūrė šeimynišką gyvenimą, i vo galima. Jie ir dabar kytŠtai, ką reiškė lietuvių kaip čia mirė buvęs advoka
frontus ir kovoti'priėš Hitle- ros ir nieko neveiksi, tai tau ant,tokio miestelio, tai labai
• .» ir moka kitus apibart,; nesilankymas į tokius susi tas Ignas Barkus. Kitą syk
--------riausi
rį, Mussolinį — iir jie kure jr Dievas nepadės. Dievas gera suma. Darbus dirbs
Biznierius A. Kudžius iš o jeigu jiems pastebi klai- rinkimus.
jis buvb gabus jaunas inteli
juos, Vėliaus jiems liepė už- tik tada padeda, kada žmo WPA darbininkai.
Detroito paaukojo $5 Lietu-' das, tai nuo jų išgirsi visko,
gentas. Kada skilo SLA, tai
iz *>■ 1• ■« tTvDarželiui.
«■* i 11
Mirė M. Mozuraitienė.
girti Hitlerio ir Stalino pa gus dirba, veikia. Jis ragino
Mainerio Sūnūs, vių Kultutros
’
’ 1 '
'
/ . .••G M. MM
Barkus su advokatu F. J.
darytą sutuartį
Europos
Rugpiučio 3 d., 10 vai. va Bagočium Worcesteryje gy
!
valstybėms 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 advokatą Barkų nuvarė
t
gai, kurie negali savo protu
čia mirė Marijona Mozurai- be laiko į šaltus kapus ne
protauti, sau laisvės turėti.
') i
tiehė, 52 metų amžiaus vei pasisekimai spekuliuojant
Tat nenuostabu, kad jų
kėjo
Jurgio Mozuraičio “stock marketu.” Iš susi
vienmintis Paleckis nuvežė
žmona, palikdama dar seną Kiauliniu
graužimo ji?*
jis gavo
gavo džiovą.
Lietuvą į Maskvą ir pado
motiną, vyrą ir šešis vaikus, j kankinosi per kelis metus
vanojo Sovietų Rusijai, kuri
tris sūnūs ir tris dukteris, ir Belmonto ligoninėje ir mirė,
ir taip turi virš aštuohių mi
du anukus. Palaidota be Palaidotas 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 prakalbelę pasakė J.
gika : kas daug turi, tam rei
Rauktis. Buvo gausybė gė-1
LAWRENCE, MASS.
kia daugiau. Rusų komunis
lių, vainikų. Lai būna Mari
Buvo smagus vakarėlis.
tai turi daug žemės, daug
jonai lengva šios šalies žežmonių, tai musų ubagai
Nors pas mus yra visokių
mele.
dvasios atiduoda Maskvai
partijų, bet kai būna koks
I Šauks Naujos Anglijos
ir Lietuvą, kad patys sau
parengimas, (>tai susirenka
tuvių suvažiavimą.
nieko neturėtų. Mes, socia
visi 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- mieras ir Oną Volungiai sume būti laisvi žmonės, lais
žiavimą ir turi išrinkusi tam rengė gražų baliuką savo
vai protauti, laisvai susirin
tikslui komisiją iš trijų vyrų sunui Kazimierui jo gimtakimus laikyti. Mes nenori
—A. Kriaučialio, Antano dienio proga. Kaziukas Vome svetimų žemių ir mes
Janušonio ir Jono Dva- lungiukas dirba už bartengriežčiausiai
smerkiame
recko.
derį pas gerai žinomą veigrobikus! 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 pai
jį imperializmą, kuris pa
pinigų apie $250.00 ir tik sakyta atatinkamų kalbų ir
vergė ne tik musų Lietuvą,
Bijodamiesi vokiečių įsiveržimo, airiai pradėjo statyti minas aplink savo salą. Šis vaizdelis parodo tris Operacijas:
prieš 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
buvo pasiųsta $200.00 į Lie- vakaras praėjo labai smasmerkiame ir tuos lietuvius,
nas laivas bus sunaikintas, kuris su ja susidurs.
tuvą.
giai.
Antanas Paulekas.
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Bolševizmas Kaipo Religinis D CIX T
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PARAŠĖ A. M. METELIONIS.
Žinomas Amerikos filo-' žmonės žudomi be jokio pa(Tąsa)
vyzdžiui, kunigas dažnai paima-iš vargšės
zofas, Havelock Ellis, aiški- sigailėjimo. Nebolševikiški
našlės
paskutinius centus, kad jos mylimo
na savo knygoje “My Con-; kraštai okupuojami ir paLiuterio, Kalvino ir visų kitų protestonišvyro sielą paskubinti apčystyti čyščiuje ir
fessional,” jog bolševizmas vergiami žiauria jėga,
kujų vadų pekla yra ta pati, kaip ir Romos pasiųsti į dangų, gerai žinodamas, kad ta
yra religija, kuri nuo kitų
Krikščionybė taip elgėsi katalikų kunigijos. Prote.stoniška ir katali- vargšė našlė ir> josi maži vaikučiai badauja.
religijų skiriasi tik tuo, kad norėdama užtikrinti visiems; kiška pekla skiriasi tik tiek, kad katalikai
Tokis išnaudojimas,, tai žemiausios rūšies
“dangaus karalystę” žada ‘Y
dangaus-karalystę
! gali nusipirkti...............
relikvijų,
:- ; ;” už de~
y dažnai
' ' . duoti ant
: apgavystė!
savo pasekėjams ne už de besu,
ipqii n
o hnlfipvi'zmac
bolševizmas naikina
naikina1; mišiu
mišių ir.
ir, nasitarp
pasitarę su kunicru.
kunigu, da kitokiais j
besų, bet čia pat, ant žemės. savo
no.Tz. “eretikus” nnorėdamas
vari o rv> <□ a Budai*!
’ot.PSfonJll
Kuomet katalikų bažnyčia renka vadus į
budais aHfnlinti
atitolinti npklnR
peklos iiavoill
pavojų. Pl
Protestonai
Daugelis žmonių neįsten įvykinti “dangaus karalys visų tų “gerybių” neturi. Jie be jokių relik tą savo pasakišką dangų, ji nekreipia ma
gia suprasti, jis sako, kodėl tę” šiame pasauly.
vijų, mišių, atlaidų, atsipirkimų ir tam pa žiausio dėmesio į jų tinkamumą, jų nuopel
įvairių šalių jaunimas do
nus padarytus žmonijai, nei, pagaliau, į jų
Per du tūkstančiu metų našių išmislų turi ten keliauti...
misi tuo, ką Rusijoj daro so krikščionybė tačiau neuž
Kunigai-sako parapijonims: jus nežiūrė socialę dorą; ji tik žiuri, kiek tokis kandi
vietai. Kai kas išveda šį su kariavo nei trečdalio pasau kite į musų gyvenimą ir darbus, tik klausy datas į vadus yra jai pinigų sukėlęs, kiek jis
sidomėjimą iš to, kad bolše lio ir pradėjo pati bankru- kite ir pildykite ką mes sakome. Tokis ku moka išnaudoti žmones. Tokiu budu, kata
vikai siūlo jaunimui šiltą tuoti.
nigų argumentavimas neišlaiko jokios kri likų bažnyčios išrinktųjų tarpe rasime topriėmimą, kad tenai daro
____ ________
. _  kili vadų, kuriems ir pekloj turėtų būti perNes iš ko gi_____________..........
žmonės turėtų imti gyve
Todėl kįla
klausimas, tikos.
mi naujos tvarkos eksperi kaip toli nueis ir kaip ilgai nimo
nimo pavyzdį,
pavyzdį, jeigu
jeigu ne
ne iš
iš tų
tų ““]į dangų ve- gei’a vieta... Štai, vienas-kįtas istorinis pamentai, kad bolševikai mo gyvuos bolševizmo religija? dančių” vadų, ne iš pačių kunigų? Ir vėl, vyzdis iš tokių bažnyčios parinktųjų.
ka vesti įdomią propagan Ar jai bus lemta pasaulį už kodėl parapijonai, kol dar gyvi, turi vargti
Romėnų imperatorius Konstantinas, ku
dą, ir tt. Ištikrujų gi bolše kariauti, ar gal ji turės taip ir kentėti, kad gavus “good time” po min
vizmas vilioja neprityrusius pat susmukti, kaip po 2000 ties, kuomet patys kunigai turi tą “good ris 325 m. pripažino krikščionybę savo im
jaunuolių protus dėl to, kad metų smunka krikščionybė? time” kol gyvi, o velniui paveda tą, ką gaus perijos tikyba, buvo didžiausias žmogžudys* Jis be pasigailėjimo žudė ne tik savo
jis yra religija — fanatiška ’ Bet klausimą visuomet po mirties? Ir su tuo “iš
i“ čvščiaus- - dušiu
-- - vadinamus priešus, bet nužudė savo uošvį
religija, o ne vien tik tikėji lengviau pastatyti, negu jį liuGsavimo” bizniu kunigai- yra pasiekę
že-1
mas, kokį praktikuoja mu atsakyti.
(Bus daugiau)
Iksas. miausį žmoniškumo ir doros laipsnį. Pasų bažnyčios.
!
Bolševizmo religija nėra
vien tik ekonominė teorija;
ji yra varomoji jėga,kuri
išmeta individą iš paties sa-'
vęs ir uždega jį džiaugsmu,
kad jis dalyvauja persta
tant pasaulį naujais pagrin
dais. Apimtas šitokio ūpo,
K
individas jaučiasi vaidinąs
viršžmogišką vaidmenį. Pas
jį gimsta įsitikinimas, kad
jo gyvenimas yra pašvęstas
labai kilniam tikslui. Tokia
pat koncepcija viešpatavo
V
kuomet krikščionybė buvovaromoji jėga pasauly. Kaip
krikščionys mielai kentėda
vo kančias ir mirtį, arba am
fiteatruose
būdavo liūtų
draskomi, taip ir komunis
NEDĖLIOJĘ PRIEŠ LAIiOR DAY
tai nepaiso nei bado, nei
vargo, visuomet tikėdamiesi
susilauksią dangaus ant že
mės.
i
Niekas taip vaizdžiai šito
neišaiškino, sako Havelock
Ellis, kaip Nikolajus Ber$75.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO.
diajovas. Jis savo akimis
matė komunizmą veikiant
GRIEŠ 12 MUZIKANTŲ ORKESTRĄ.
kaip religiją, ir jo pasibiaurėjimas komunizmu yra juo
didesnis, kad jis pats ,yra
rusas, buvęs filozofijos pro
fesorium Maskvos universi
tete prie Sovietų valdžios.
Jisai faktais parodo, kad
komunizmas vartoja tas pa
čias priemones, kuriomis du
tūkstančiai metų atgal plė
tojosi krikščionybė.
z f/ v ' /
Krikščionybė, virtusi val
stybės religija, tikėjosi už
kariausianti visą pasaulį ir,
siekdama šito tikslo, vėliau
1
ėmėsi labai žiaurių ir kruvi
nų priemonių. Savo prie
šams žudyti ji buvo įvedus
baisiąją Inkviziciją.
Ne
krikščioniškoms šalims pa
vergti ji skelbė kryžiaus ka
rus. Nekitaip šiandien elgiasi
ir bolševizmas. Neištikimi

DIDYSIS SOCIALISTŲ SPAUDOS '

—Labas vakaras, tėve!
\ ' t —Tegul bus pagarbintas,
vąike! Kaę girdėt naujo?
Ar į Hitleris’ da nepaleido
Smetonos iš Karaliaučiaus
tdžėlos?
nI —Rodos, kad ne.
, t—Tai šlgktai, ivtaike.
-AKodėl?.
* —Na, o tu*ur norėtum būt
į lakupą uždarytas, Maike?
O Smetona visgi; ne prasta
asaba, buvo Lietuvos prezi
dentas, tautos vadas, jo celencija, 6'dabar į tumią įkištasb
Į —Tiesa, kad tai nelabai
maloni situacija,' tėve. Bet
užtai gana saugi vieta. Jei
gu ne Hitlerio kalėjimas,
tai šiandien Smetonos gal
jau ir nebūtų šioj ašarų pa
kalnėj. Štai, 'Latvijos prezi
dentas nepasiskubino pa
bėgti, tai dabar jau žemėn
užkastas.
—Jes, Maike, labai ne*
spakaini čėsai.
—Taigi tokiais laikais,
tėve, Smetonai sveikiausia
vieta yra pas Hitlerį.
.—Žinai, Maike, kad ir aš
vakar gavau į kuprą už
Smetoną.
—O kaip tai atsitiko?
—Visai be reikalo, galiu
pasibažyt. Ėjau sau per
Brodvę rinkdamas cigarų
galiukus, ir žiuriu, kad ant
kampo stovi bunčius vyrų ir
Maskvos “Pravdą” prasi
skleidę
mokinasi ruskai
skaityt. Praeidamas pro šalį
aš parodžiau jiems savo
kumščią su špyga, ba jau
kelis kartus buvau matęs,
kad bulševikai vieni kitiems
savo meilę taip rodo. Ale aš,
turbut, nepatropijau sudėti
savo rankos pirštus kaip
reikia, ba jiems tas labai
nepatiko ir vienas sušuko:
“Palauk tu, Smetonos bizū
ne !” Ir prisivijęs mane kaip
duos į sprandą, tai net pyp
kė iškrito! Norėjau iš
traukęs šoblę šveisti per labonę, ale ir vėl pamislinau,
kad mano stonui nepritinka
su piemenimis faituotis, tai
tik nusispioviau ir nuėjau
SaU.
ifrCfy. • >'
—Lietuvoj, tėve, tau butų
buvę daug blogiau.
—Bet žinai, Maike, kaip
mudu su zakristijonu išfigęriavem, tai Smetonos val
džia buvo kalta, kad bulše
vikai ant musų Lietuvos už
puolė. Ji padarė didelį misteiką, kad pardavinėjo mas
koliams savo bekoną ir svie
stą. Pakol išalkęs Stalino
vaiskas nežinojo, kad Lietu
voj yra tokių gardžių laši
nių ir kitokios Dievo dova
nos, tai visai tenai nelindo.
O kaip tik pątrajino lietu-

višką prismoką, tai ir sumarmėjo kaip kakročiai.
—Nėra abejonės, tėve,
kad tame yra nemaža tiesos.
—Bet vieno daikto mudu
šu zakristijonu visgi negalė
jom išfigeriuot, tai yra, ko
dėl Stalinas toks lakamnas
ant aukso. Juk Bimba ir Mizara džiaugiasi savo gazietoj, kad Lietuvoj jau pakasavotas kapitalizmas ir net
pono vardas uždraustas
kaip kokia pavietrė, ale ka
pitalo nepanaikina.
Prie
aukso bulševikai puola kaip
musės prie medaus. Kaip tik
Stalino vaiskas atėjo į Kau
ną, tai visų pirma apstojo
Lietuvoj banką, kad kas ne
išneštų aukso. Negana to,
da išleido ukazą ir liepė Lie
tuvos žmonėms kad suneštų
ir atiduotų visus auksinius
ir cidabrinius dziegorius ir
žiedus, o bolševikai už tai
užmokėsią stalinskais rub
liais, už kuriuos galima tik
makorkos nusipirkti. Aš,
Maike, nesu ant to mokytas
ir negaliu tau pasakyti, ale
kaip aš sykį girdėjau Bimbą
prakalbą sakant, tai jis aiš
kino, kad auksas ir sidabras
yra kapitalistų
išmislas.
Darbininkams jis esąs ne
reikalingas, ba jie gali ir be
aukso pasidaryt sau duonos.
Auksas esąs reikalingas tik
buržujams, dykaduoniams,
ką tingi naudingą darbą
dirbti; tai aukso prisikrovę
jie gali sau gerą gyvenimą
turėti. Na, tai kaip tu, Mai
ke, rokuoji, kokiems para
dams dabar bulševikai tą
auksą taip kolektuoja?
—Todėl, tėve, kad auksas
yra reikalingas prekybai
vesti. Kuomet bolševikai se
niau kalbėjo, kad jie galės
apsieiti be aukso, jie klydo.
Šita dabar jie ir patys pri
pažįsta.
—Na, tai tuo tarpu bus
gana, Maike. Kitą sykį pasi
kalbėsime apie tai plačiau.
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ANGLAI SUSPROGDĖ
ITALŲ ORLAIVIUS.
Pereitą nedėldienį tarp
anglų ir italų orlaivių vir
šum Libijos (Afrikoj) įvy
ko mušis. Anglai susprogdė
4 fašistų lėktuvus.

FRANCUZŲ ARMIJA VI
SIŠKAI DEMOBILI
ZUOTA.
Iš Vichy pranešama, kad
šį penktadienį bus jau už
baigta
franeuzų armijos
demobilizacija.

IŠPLĖŠĖ $108,000.
Asbury Park, N. J.—Pe
reitą sąvaitę banditai čia
užpuolė First National ban
ko tarnautojus, kurie nešė
iš pašto pinigus, pagrobė
$108,000 ir pabėgo. Bandi TRAUKINIO NELAIMĖJ
ŽUVO 30 INDŲ.
tų buvo keturi.
Indijoj, netoli nuo Kalku
VOKIEČIAI NUMUŠĖ
tos, pereitą nedėldienį su
1230 ANGLŲ ORLAIVIŲ. dužo traukinys, užmušda
Vokietijos nacių vadovy mas 30 žmonių.
bė anądien paskelbė, kad
nuo tos dienos, kai prasidė ANGLIJA PERKA KANA
DOS KVIEČIUS.
I
jo karas, vokiečiai numušė
žemėn 1230 anglų orlaivių.
Šiomis dienomis Anglijos
O anglai sako, kad per tą maisto ministerija užpirko
laiką jie sunaikinę 5000 vo Kanadoj 100,000,000 buše-|
kiečių orlaivių,
lių kviečių,

DALYVAUS LYRA1ČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ IŠ BROOKLYN, N. Y.
LOŠ DU BOLĖS TYMAI: Lietuvių Piliečių Kliubo tymas iš Cambridge ir Torah Isdirbystės Kliubo ty
mas iš Lawrencc. Lietuvės gaspadinės pagamins gardžių užkandžių.
KALBĖS: SLA Prezidentas Adv. F. J. BAGOČIUS, J. BUIVYDAS iš Brooklyn, N. Y. ir FINŲ DARBI
NINKŲ ATSTOVAS.
Programą tvarkys “Keleivio” red. St. Michelsonas.
Spaudos Pikniko programa bus įdomi. Kalbėtojai nušvies tikrus faktus apie Lietuvą.
Piknike bus svečių iš New Yorko, iš Maine, New Hamp^hire ir Conn. valstijų. Visi lietuviai prašomi dalyvaut šiame dideliame Socialistų Spaudos parengime.
BUŠAI IŠEIS 11 VAL. RYTE: Iš So.bostono nuo Lietuvių Svetainės, ant E Street; Iš Cambridge, nuo
Piliečių Kliubo, 163 Harvard Street. Bušo tikietus galima gaut nusipirkt iš anksto Keleivio ofhe So. Bosto
ne, Cambridge—Piliečių Kliube, pas Vinciuną, 233 Poitland Street. pas Torah išvažiuotojus ii pas kuopų
narius. Bušu važiuot į abi puses 75c. ypatai. Bušo tikietus geriausiai įsigyt iš anksto. Kviečia KOMITETAS.
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pat alga, kokią jis gaudavo
iki šiol.
Kaip rodos, . Jurgelionis
keršija Bajorui už tai, kad
pastarasis' seime* kandidata
vo prieš jį į redaktorius ir
’ vos tik keliais balsais nepra
ėjo. Jurgelionis prikiša jam
seimą ir savo “broliškam”
la'ške, kuriuo pašalina jį iš
darbo. Sako, “Mielas Broli:
Man gaila, kad... Jus nega
lėjot supranti tų įdėjų, ku
rioms aš esu atsidavęs... ir
Seime pasielgėt taip, kaip
pasielgėt... Todėl po Jūsų
vakacijų mes persiskirsime.
Jūsų darbas Tėvynės redak
cijoj baigsis su rugpiučio 24
diena. Broliškai (pasirašo),
Kleofas Jurgelionis.”

j Įvairios Žinios.
Jau Renka Piniaus algos naujoj fran
CUZIJOJ REMSIS ŠEIMA.
Bolševikų Propa
Francuzijos jaunimo mi-

gandai.

nisteris Ybarnegaray šį panedėlį pranešė, kad naujoj
Tam tikslui įsteigė “Liau Prancūzijoj darbininkų al
dies Kulturo3 Fondą.”
gos remsis ne pavienio žmoLietuvos bolševikai jau gaus pragyven’imu kaip bušaukiasi į Amerikos lietu-1
.P ait°s® vaivius aukų bolševikiškai pro- stybese tebėra ir dabar, bet
pagandai. Bet ir čia jie ne bus atsižiūrima kiek žmogus
gali apsieiti be apgavystės. turi šeimynos. Be to, vedu
Norėdami savo tikrąjį tiks sieji darbininkai visuomet
lą paslėpti, jie šitą savo kla turės prie darbo pirmenybę.
stą apkrikštijo “Liaudies Moterys turėsiančios sėdėti
Kultūros Fondo” vardu. namie ir auginti “stiprius,
LynAkoh l.igon n kam nu<> ,|u apHisatiAnglų Skraidomas Laivas Neiv Yorke
,
D-ras F Matulaitis. Ant
Vadinas, vardas gražus, ne naudingus vyrus.” Visa tai
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.
kaltas, todėl dėkit savo do bus daroma gyventojų prie
Čia yra parodytas anglų hydroplanas, kuris skraido oru ir gali plaukti vandeniu,
K-'-................. . .............. 25c
lerius, o jau bolševikai žinos augliui pakeiti.
šiomis dienomis jis atskrido iš Airijos į New Yorką. Pirma jis buvo .nustojęs Ka
kaip juos sudoroti.
nadoj ir tentai išleido savo pasažierius. Ovale parodytas pulk. DonoVard išlipęs New
Paleckis jau paskelbė ir Fašistai plojo Molo
Yorke.
tovo kalbai.
-r
--------------------įstatymą
tai
“kultūrai”
Pajieškau tėvo LIUDVIKO GRI
Amerikos
žinių
agentūrai
skleisti, šeštas to įstatymo
tekusi gero žmogaus.
LIETUVA.
Skandalas
“
Tėvy

CIAUS. iš Lietuvos paeina iš Kauno
AP
praneša
iš
Berlyno,
kad
punktas sako, kad Liaudies
gub., Telšių apskr., Luokės miesteIš policijos surinktų žiŽmonėms ..gręsia badas.
lio, apie 30 metų atgal jis gyveno
nės’; Redakcijoj.
Kultūros Fondo sovietas sa fašistai (naciai) tenai plojo'
-Iki šiol Lietuvos žmonės
nelaimė įvyko piie
IllihoiS;valstijoj. Kurie žinot kur jis
vo vidaus darbui tvarkyti Molotovui, kuomet jis kalrandasi
malonėkite pranešti už teirėio pakankamai
nakankamai maisto
maisto kitokių aplinkybių: nuva- Jurgelionis “broliškai” pa singas žinias
turėjo
atlyginsiu.
(4)
nusistato pats sau taisykles. į bėjo Maskvoje vyriausiojo
žiavus automobilium žuvau
Petronėlė Wuknitsch
šalino
Bajorą,
o
jo
vieton
Taigi niekas kitas toj .bolše-, sovieto posėdy apie komu- Iš Plataus Pasaulio.
1314 Baker st.,
Hillside, N. J.
į Dabar gi pusės miliojono aL ti, Mikulis atsiskyrė nuo ki
paėmė Tysliavos moterį
vikų “kultūroj” balso netu- ’ mstiškos Rusijos draugiškutų
žuvininkų
ir
nuėjo
prie
Kazimieras Rachkaitis pajieško
■ kanų azijatų armija suėda
su dviem algom.
rės, kaip tik bolševikai. O jų j mą naciškai Vokietijai.
SUOMIJA.
Susųuehannos upės vienas.
brolio Antano RAČKATČIO, jis paei
•
viską
ir
žmonės
susirūpinę,
na
iš Lietuvos Suvalkų gub., Nau
“kultūra” jau visiems žino-! Ir naciai plojo Molotovui,
“Tėvynęs” redakcijoj į- miesčio
su “penktąją kolo- kad jau ateinančią žiemą: Pažuvavęs tenai nekurį lai
apskr., Bizerių kaimo. Kurie
ma — tai Stalino garbini-! kuomet jis smerkė demo- na.Kova
ką, jam kažin ko prireikė I vyko skandalas. Jurgelionis žinot kur jis randasi malonėkit man
” — Suomijos vyriausy- jiems
"
gali
pritrukti
duonos.
pranešti; busiu dėkingas.
(4)
mas, demokratijos niekini- kratinę Angliją ir demokra- bė paskelbė pasauliui fak
K. Rachkaitis,
Kitaip pasakius, su bolševi grįžti į automobilį, kuris bu pradėjo elgtis kaip tikras
mas ir Maskvai nepatinka-1 tinę Ameriką.
Detroit, Mich.
vo paliktas antroj gelžkelio diktatorius. Jis be Pildomos 6326 Ellsworth,
tus, kaip Sovietų Rusija ki
mų .žmonių šmeižimas. TuoIšrodo, kad komunistai šasi į jos vidaus gyvenimą kų armija į Lietuvą atėjo pusėj. Gelžkeliu tuo tarpu Tarybos žinios pašalino se
bado
pavojus.
tikslu jie steigs “liaudies ir naciai, tai geriausi bičiu- ir provokuoja riaušes. Bol
ėjo prekių traukinys ir Mi ną redakcijos darbininką,
APSIVEDIMAI.
ųnįversitetus,” darys “pa- bai.
kulis
sustojo palaukti, iki jis P. Bajorą, ir taip pat be
ševikų spauda ir radijas Ru KALEDONIJOS SALA.
su lietuvaite apskaitąs,” steigs “lavinimosi
praeis. Tam traukiniui pra Pildomos Tarybos paėmė Noriu susipažinti
sijoj be paliovos kursto Suo
tikslu, tarp 30—35 metų.
Atsimeta nuo Francuzi* ėjus, Mikulis tuoj ir žengė jo vieton kitą asmenį, bū sivedimo
ratelius” ir kitokias “įstai ANGLIJA NETEKO JAU mijos • “penktąją koloną”
Aš esu 38 metų, turto nejieškau.
Prašau rašyti ir prisiųsti su pirmu
290 LAIVŲ.
gas,” kur bolševikų agitato
prieš vyriausybę. Todėl pas jos.—Iš Sydney pranešama, pro paskutinį vagoną. Bet tent Tysliavos žmoną, pa laišku savo paveikslą ir gimimo die
Anglijos laivyno ministe kutinėmis dienomis bolševi kad franeuzų kolonija New antrais bėgiais tuo tarpu iš skirdamas jai iš karto net ną. Paveikslą sugrąžinsiu tuojaus.
riai pirš bolševizmą Lietu
laiškais.
(5)
rija paskelbė, kad iki rug kiški provokatoriai pradėjo Caledonia saloje atsisakė priešingos pusės dūmė vi dvi algas—vieną algą kaip Arčiau susipažinsime
vos žmonėms.
M. Norton
Amerikos lietuviai turėtų piučio 1 d. Anglija neteko kelti suirutą Suomijos mie pripažinti francųzu-vokie- sais garais ekspresas į Buf- redakcijos padėjėjai, o ant 9657 So. Indiana avė., Chicago, III.
neduoti šitiems
Lietuvos iš viso 283 laivų su 1,193,411 stuose. Kai policija tuos
falo. Per pirmutinį traukinį rą kaip vajaus vedimo, pa
tuuo , - padarytas
-.
_ karo
,. .-paliau,..
i Vienos Šeimynos Namas
lemti.Anglijos Mikulis jo nematė ir patal dėjėjai.
pardavikams nei.vieno cen tonų bendros įtalpos. Ang chuliganus suėmė, tai Sovie- J^as 11
! 7 kambarių, elektra, gezas, šitas ir
lijos
aliantai
neteko
66
lai

Tai yra iki šiol da negir šaltaš vanduo, parsiduoda pigiaL
tų užsienio reikalų komisą- ^ar^ l)lies Vokietiją,
to.
Plieno Liejikas.
kė tiesiai po garvežio ratais.
vieloje arti prie Nevvarkė*
vų. Be to, nuskandinti 226 ras Molotovas prisiuntė
Ekspresas ėjo taip smarkiai, dėtas dalykas, kad SLA. or r Gražyje
ir Elizabetho, parduodu už $2,00Cįj
ANGLIJA.
neitralių
valstybių
laivai.
gano
redaktorius
drįstų
ši

kad
netik
Mikulio
drapanos
Mainyčiau
ir ant nebrangios farmię;
1,500,000 BELGŲ DA NESuomijos vyriausybei aštrų
kčs, gali būt ir Vestuose. Geras pir-l
taip
sauvaliauti
ir
;
visai
ig
T
buvo
sudraskytos
į
skutus,
Pribuvo kareivių iš AusGRYŽO IŠ FRANCUZIJOS ŽYDŲ ĖDIKAS STREI- protestą dėl “persekiojimo
, . Klauskite.
___ . . ■
UinysŲ
(< ‘i)
bet brangus jo deimantinis noruoti aukščiausią Susi
L. IVuknitseli,
Wuknitscb,
draugiškų Sovietams darbi tralijos.
~
_
Pereitą
‘
sąvaitę
CHERIS
PAKRATĖ
■
...............
1314 Baker st.,
■ Hillside, N. JT.;
Iš Bordeaux pranešama,
ninkų” ir pareikalavo juos Anglijon Atvyko keli laivai žiedas buvo sutrupintas. vienijo įstaigą; Pildomą Ta •J
?■'
i
*
.
1
?
-------------"*i
KOJAS.
’
kad 1,500,000 belgij, kurie
kareivių B Australijos. Keli Rastas tik šmočiukas aukso, rybą, kuri yra visuotinu bal
<
-SIENINIAI
Londohė g&dta žinių, kad paliuosuoti.
gegužės mėnesį pabėgo nuo
nesurasta. savimu išrinkta ir seimo už
tūkstančiai australiečių bu bet deimanto
vokiečių armijos į Francu- Julius Streicher, aršiausis
Šeimyna paskyrė dovaną tvirtinta.
KALENDORIAI
BALKANAI.
vo
atvykę
jau
anksčiau.
ziją, nori jau grįžti namo, žydų ėdikas Vokietijoj, jau
1941 METAMS
i ■
Pagal SLA konstituciją,
tam, kas jį suras.
Užlaikau daug visokių rusių ir vi
bet kol kas da vokiečiai jų nebegyvas. Jis buvo nacių Perkraustys 2,000,000 žmo
Centro darbininkus ir tar sokia
kaina Sieninių Kalendorių. Biz
Suvažinėto Mikulio pa nautojus samdo ir algas nieriams
neleidžia. Matyt, vokiečiai partijos kūrėjas ir Hitlerio nių. — Pagal vėliausį ap Traukinys Užmušė
padarome su jų apgarsini
žinti
nebuvo
galima.
Jo
as

skaičiavimą,
Rumunijoj
yra
mais
ir
pigiai. Kurie norėtų pardanori turėti liuosus kelius sa dvasiškas vadas.
jiems
nustato
ne
redakto

vinėt pavieniais arba norint agen11,400,000 vengrų, Transil- Scrantono Lietuvių menybė nustatyta tik iš “fi- rius, bet Pildomoji Taryba. tauti,
vo armijos reikalams.
geros išlygos. Turime ir Da
VILNIUJE ATKASTAS i vanijoj 500,000 vokiečių, o
šing laisnio.”
Kalendorių su jų aero
Pildomoji Taryba gali ir re riaus-Girėno
planu. Prisiunčiame i namus kas rei
XVI
ŠIMTMEČIO
BOK

I
Vengrijoj
100,000
rumunų.
kalauja.
Vienas
25c.—5 už $1.
daktorių
pašalinti,
jeigu
jis
A. D. FEDERACIJA UŽ
Velionis
turėjo North
ŠTAS.
1 Hitleris proponuoja visus B. Mikulis išvažiavo žuvauti Scrantone hotelį, žinomą prasižengia.
Z. GILEVIČIUS
(ŠALIES APSAUGĄ.
73 Hartford Avė.,
Vilnius. — Kasant žemę tuos žmones perkraustyt į jų ir žuvo po garvežio ratais. kaip “Eureka House,” kuris
Ką Pildomoji Taryba da
NEW BRITAIN, CONN.
Scranton, Pa. — Šiandien dabar liko šeimynai. Namie j bar su Jurgelioniu darys,
Bostone yra susirinkusi Ožeškienės aikštėje buvo gimtines šalis.
____________
p
lietuvių
kolonija
čia
labai
Massachusetts valstijos A- atrastas šešioliktojo šimt
paliko žmona Katrė ir dūk- j kol kas da nežinia. Esamo JEIGU GALVĄ NIEŽTI
nuliudusi, nes neteko ge tė Eleonora, o sūnūs Alber se aplinkybėse, rodos, jai arba
merikos Darbo Federacijos! mečio bokštas. Pasirodė,
FRANCUZIJA.
plaukai pleiska
55-toji metinė konvencija,' kad bokštas yra statytas Ra
Uždarė masonų organi riausio savo draugo ir vei tas gyvena New Jersey vals yra du keliai: (1) Jurgelio- noti, krinta, vartok
kuri šį panedėlį vienbalsiai dvilų laikais. Bokšte rasti zaciją. — Generolo Petaino kėjo — Barney Mikulio. Jis tijoj. Kanadoj gyvena jo nį pašalinti iš redaktoriaus
ALEXANI)ER’S
SHAMPOO
nutarė remti valdžios pro Radvilų herbai, ženklai ir valdžia Francuzijoj uždarė žuvo pereitą sąvaitę no trau vienas brolis ir sesuo, o Lie-1 pareigų ir jo vieton pastaty
centų už bonkų ir
gramą šalies apsaugai. Kon kitos žymės. Bokštą pasi laisvųjų masonų organizaci kinio ratais. Tai įvyko 6 rug tuvoje yra.du broliai ir dvi ti Bajorą; (2) Jurgelionį 50ALEXANI)ER
’S
vencija atstovauja 250,000 ėmė tirti ir globoti kompe- ją ir visas slaptas draugijas. piučio. Mikulis tą dieną bu seserys.
palikti, bet už bausmę atim STIPRINANTI TONIKĄ.
organizuotų darbininkų.
tetingos įstaigos.
ti iš jo pagelbininkę (SLA 50 centų už bonką. Prisiunčiam
Reakcinė franeuzų spauda vo išvažiavęs su draugais
Lai būna jam lengva konstitucija jokių pagelbiir per paštą.
tuo džiaugiasi. Sako, maso žuvauti ir einant skersai ge
Amerikos
žemelė!
ležinkelį
įvyko
nelaimė:
ALEXANDER’S CO.
Demonstracija Prieš Anglus
ninkų redaktoriui ir nenu
nai pirma įsigaudavo į val
Keleivietis. mato), gi Bajorui duoti ki
džią ir vartodavo savo galią greitasis traukinys jį parmu
414 W. BR0ADWAY,
šė ir baisiai sudraskė.
tokį darbą centre su tokia
SO. BOSTON, MASS.
prieš Romos katalikus.
Petronėlė Lainsargienė
Rugpiučio 9 d.. įvyko lai Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS
f
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
AFRIKA.
dotuvės. Velionis palaido turite
kokius nesveikumus, kreipki
Sunaikino italų amunici- tas su tautiškos bažnyčios tės pas mane: duosiu gerą patarimą
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
ir busit patenkinti.
(43)
5
.—Libijoj (Afrikoj) ang patarnavimu. Jo kūnas bu
PtuT. LAMSARGIENĖ
receptų,
224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
lų orlaiviai išsprogdino ita vo sudėtas i grabą, bet gra 1814 S. VVater St., Philadelphia, Pa.
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su*
bas
buvo
uždarytas.
lų amunicijos krūvas. Nuo
taisyti maista, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų
sprogimo žemė drebėjo per
B. Mikulis buvo pažan “KELEIVIO” KA
balansuotą vitaminų kokybę.
40 mylių.
gus ir labai vėiklus žmogus.
Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D
Jis buvo Taurų Kliubo pre LENDORIUS
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.
ANGLIJA.
zidentas ir šiomis dienomis
Reikalaukite: “KELEIVIS”.
Kurie jį užsisakė visiems
Susipyko su Rumunija.— buvo išrinktais pirmininku išsiuntinėtas. O kas da ne
SO. BOSTON. MASS.
253 W. BR0ADWAY,
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.
i
dėjo taikyt savo politiką seime Chicagoje. Darbavosi Prašome adresuoti taip:
prie Vokietijos.
ir tarp kitų vietos lietuvių “Keleivis,” 253 Broadway,
organizacijų. Dėl to dabar So. Boston. Mass.
GRAIKIJA.
visa musų kolonija liūdi neNeteko daug laivų.—Nors
<• Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
Graikija nekariauja, bet ji.
į vykias, tai skaitykite “Naujienas." *
MODERNIŠKA IR GRAŽIAI ĮRENGTA
neteko jau 182 savo jurinin
“Naujienos" yri pirmas ir didžiausias lietuvių
kų ir 41 laivo. Dešimtdalis
LAIDOTUVIŲ
KOPLYČIA
dienraštis Amerikoje.
jos laivyno jau nuskandinta.
------------WORCESTERYJE
'
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų
INDIJA.
prenumerata metams Amerikoje (išimant ChiSeniau žinoma Doyle Estate, kuri randasi prie
cagų), $5.00. Chicagoje ir Europoje —
Laisvė ir lygybę — Ang
Suffield ir Vernon gatvių kampo, dabar jau įreng
lija
pasiūlė
Indijai
pilną
lai

ta puiki ir moderniška laidotuvių Koplyčia, kuri
t
l
z*
■
svę ir lygias teisės Didžio
bus žinoma, vardu
t V
1 S
sios Britanijos ribose, ta
čiau su ta sąlyga, kad visos
CARROLL FUNERAL HOME
Indijos partijos susivienytų
WORCESTER, MASS.
72 VERNON STREET
ir bendromis spėkomis rem
1739 South Halsted Stree*
Savininkas.
Petras
Karalius,
tų Anglijai kovą už visų tauCHICAGO, ILLINOIS
Notary Public.
Telefonas 4-6757.
šis vaizdelis parodo Ispanijos fašistų demonstraciją Mad
! tų laisvę, tai yra, kovą prieš
ride prieš anglus Demonstruodami jie šaukė “Gibraltaras
Vokietijos nacizmą. Indija
Pašaukimai priimami iš visur ir bile laiku.
turi 350,000,000 gyventojų.
Ispanijai!”

PAJ1ESK0JIMAL

Veikėją.

VIRĖJA

Įdaras Europoje

W«i ai^fcMUc
''“NAUJIENOS"

teitas Puslapis.

Moterims Pasiskaityt

X

M

J============:

Na33^Rugpiučiol^dM 1940.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

§Į

SKYRIŲ

TVARKO

M. MICHEISONIENĖ.

____________

LIETUVĖ PASKIRTA AUKŠTON VIETON

LEVVISTON, ME.
Sidabrinių jungtuvių jubilėjus.
Liepos 27, subatos vaka
re visi giminės ir draugai su
sirinko į šv. Baltramiejaus
salę pasveikinti Joną ir Pet
ronėlę Žarskus jų vedybų
25 metų sukakties proga.
Kada Žarskai atvyko į salę,
; visi sustojo ir širdingai juos
sveikino. Draugei Zarskienei buvo suteiktas didelis
raudonų rožių bukietas, o
draugui Žarskiui prisegta
rožė. Tada vakaro vedėja
Valerija Rudokienė juos nu
vedė prie galinio-stalo. Ant
stalo stovėjo aukštas pyra
gas ir sidabrinės dovanos,
btalas buvo papuoštas gyvomis'gėlėmis ir sidabrinėmis
žvakėmis. Kiti stalai taipgi
papuošti.
Visiems užėmus savo vie
tas prie stalų ir prisagsčius
svečiams po rožę, prasidėjo
Adv. Zuzana Šalnisne.
vakaro programa, kurią iš
Paskutiniais laikais Mas darbių apeliacijas, kuomet pildė Lidija Sabaliauskaitė,
sachusetts lietuviai pradeda I dėl kurios nors priežasties J. Allenienė, Jonas Povilai
gauti gerų tarnybų valstijos jie negauna reikalaujamos tis ir Antanas Banaitis, ku
įstaigose. Pavyzdžiui, vals nedarbo pašalpos. Gavusi riems akompanavo Ignas
tijos sveikatos departamen I tokio bedarbio apeliaciją, Chužas.
Draugai Žarskai yra duo
to vyriausia galva yra lietu ši taryba peržiūri' jo prašy
nos
kepėjai ir turi plačią pa
vis Dr. Jakimavičius su mą ir sprendžia, ar einant
žintį,
turi daug draugų ir
$10,000 metine alga. Keliū valstijos įstatymais pašalpa
giminių, kurių nemaža at
tas lietuvių advokatų tar jam priklauso, ar ne.
nauja teisių departamente. < Tarybos nariai gauna at vyko iš Rumfordo, PortlanViena lietuvaitė dirba imi lyginimo po $15 už kiekvie do ir net iš Worcesterio,.
gracijos biure. Anna Petru- ną posėdį, bet nedaugiąu Mass.
Svečiai linksminosi iki
žiutė, seniau dirbusi “Kelei kaip $3,000 per metus. Tai
vyje,” dirba
gubernato yra visai nebloga alga, o vėlyvos nakties ir skirstyda
riaus ofise.
Gi šiomis ypač kad šitos pareigos ne miesi visi linkėjo draugams
dienomis gubernatorius Sal- kliudys privatinės p. Šalnie- Žarskiams susilaukti da ir
tonstall paskyrė advokatę nės praktikos ir ji galės’ auksinio jubilėjaus.
Korespondente M. D.
Zuzaną Šalnienę į Board of dirbti savo ofise kaip dir
bus.
NAMŲ DAKTARAS.
Review of the Statė ComŠia proga “Keleivio” Mo Parašė daktaras A. J. Karalius.
pensation Division.
terų Skyriaus vedėja sveiki Ši nauja knyga užpildyta vien ,re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
Ši įstaiga (Board of Re- na p. Šalnienę ir linki ki- vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes NaView) susideda iš trijų, ku-, toms musų moterims tokių mų
Daktaras yra vienas iš reikalin
rių pareiga yra spręsti be- laimėjimų.
giausiu knygų kiekvienam lietuviui.

TEN, KUR MEILĖS JRO- įkerpa savo avies ausį, kad
galėtų ją pažinti tarp sveti
DYMUI MERGINOMS
mų avių, taip indusas išmu
DAUŽOMI DANTYS.
ša savo mylimajai dantis,
Prietarų blėdis žymiai kad ji butų paženklinta ir
nyksta civilizacijai plečian-, kitas negalėtų jos pasisa
tis, vienok visai nepranyks vinti.
ta ir jų liekanos vis veikia,
Tuo tarpu gi mes, kurie
tik vienur daugiau, o kitur gyvename
civilizuotame
mažiau.
krašte, darome beveik vis
Abelnai imant,
dantų ką, kad palaikyti bei prepraradimas ' civilizuotame zervuoti savo dantis. Mes
pasauly daugumoj yra skai net mažiems vaikams ban
tomas žmogaus nelaime, dome palaikyti jų laikinus
vistiek ar tai butų iš priežas bei pieninius dantukus nor
ties asmens apsileidimo, ar malioj vietoj, idant užtikri
neišvengiamos ligos. Neku nus pastovių dantukų norrtose mažiau civilizuotose rpalų išsikalimą ir susieiliašalyse (salose) praradimas vimą, kas pagražina asmens
dantų, ypatingai priešaki veidą ir palengvina virškini
nių, yra skaitomas religine mo aparatą.
pareiga, o kai kur yra toks
Dr. G. I. Bložis.
jau paprotys bei savos gru
pės žmonių atžymėjimas.
KĄ DARYT IR KO NEDA
RYT, KAD ILGAI GYPuslaukiniai žmonės turi
VENTI.
įvairių būdų savo dantims
darkyti bei-gadinti, nuo iš f Niekados nepersivalgyk.
traukimo iki nusmailinimo, Kur kas yra sveikiau atsi
nuo vieno danties iki visų traukt nuo stalo nedavalpriešakinių. Tokie papro gius, negu persivalgius.
čiai yra užsilikę iš senovės
Saugok savo svorį. Laiky
kaip religinė pareiga arba kis savo normalaus sunku
kaip noras užlaikyti protė mo, arba dar ir keliatą sva
vių įsitikinimus.
rų mažiau, bet ne daugiau.
Formozos saloj, kuri da
Valgyk pakankamai švie
bar priklauso Japonijai, žių daržovių ir vaisių.
merginos sulaukusios tam
Stengkis kiekvieną dieną
tikro amžiaus turi ištraukti pabūti atviram ore, saulės
du priešakinius dantis iš spinduliuose.
viršaus. Formozos gyvento
Miegok nors 8 valandas
jai aiškina, kad jie traukia su atvirais kambario lan
merginoms tuos dantis kad gais.
jos galėtų gęriau kvėpuoti.
Venk visokio nereikalin
Sako, kai per tą spragą mer go triukšmo, nuvargimo, su
gaitė gauna daugiau oro bei sinervavimo ir rūpesčio.
vėjo, tai ji išauga stipresnė
Perdaug nešumyk ir ne
ir gražesnė. Tai vietinių įsi girtuokliauk.
MINERS MILLS LIETU kaip moralę taip ir materitikinimas.
Daktarai sako, kad per- VIAI PRAŠO P. ŽADEIKJ jalę pagalbą sulig savo išga
Kinijos pietvakarių pusėj, aukštas svoris ir perdidelis
lės.”
Kweichow
provincijoje, girtuokliavimas dažnai yra ATSTOVAUTI LIETUVĄ
Pasirašo Komitętas:
'
TOLIAU.
žmonės turi keistą įprotį, aukšto kraujo spaudimo
Julius Derrius,
kuris yra pavadintas, * “Ap priežastis, o aukštas kraujo
Miners Mills, Pa.
Vincas Zitkaitis,
griauti vyro namus.” Vyras slėgimas labai daug nuvar
Vincas Lugauskas.
Vietos
Lietuvių
Piliečių
pažymi savo busiančią mo gina ir susilpnina širdį.
terį išmušdamas jai du prie Tikras kelias prie ilgo am Gedimino Kliubas liepos 28 ILLINOJAUS LIETUVIAI
šakiniu dančiu. Tas turi būt žiaus, sulyg jų tvirtinimo, dieną priėmė rezoliuciją,
atlikta dieną prieš vedybas. tai yra mažas svoris, regu kurioje protestuoja dėl Lie PADĖKOJO PREZIDEN
TUI ROOSEVELTUI
Nieko sau vedybų dovana liarus pulsas ir žemas krau tuvos pardavimo Sovietų
Rusijai
ir
prašo
p.
Žadeikį
bei atmintis!
jo spaudimas.
atstovauti Lietuvos valstybę Kad nepripažino Lietuvos
Bet štai, kitur būna dar
toliau. Rezoliucija skamba pavergimo ir “Įšaldė” jos
blogiau, būtent Pietų Afri
AŠ LAUKSIU.
auksą Amerikoje.
taip:
koj. Tenai jeigu moteris no
“
Kadangi
Lietuvos
Vals

Pakol
senatvė
Prezidentui Rooseveltui,
ri savo vyrą pilnai paten
tybė šių 1940 metų 15 dieną Valstybės sekretoriaus pa
kinti bei įrodyti, kad jinai Išbaltins plaukus mano,
birželio buvo okupuota pei vaduotojui Wellesui, Illinotikrai jį myli, tai ji turi du Per visą amžių
Tavęs,
ką
siela
myli,
Sovietų Rusiją;
naus senatoriui Incas, Lietu
viršutiniu ir du apatiniu
Aš
lauksiu,
lauksiu,
lauksiu
!
vos
ministeriui Žadeikiui,
“Kadangi Lietuvos pilie
priešakiniu dančiu pati sau
Butkų Juzė.
išsimušti. Tai esąs tikras
čiai buvo verčiami balsuoti konsulams Budriui ir Dauž“ščyros” meilės^ ženklas.,., .
už kandidatus parinktus per vardžiui, Illinojaus lietuvių
SALOTA IŠ MORKVŲ IR imperialistinės Rusijos ko Chambe-r of Commerce lie
Tas žalingą^^paprotys vy
KOPŪSTŲ.
misarus ir po baime raudon pos 26 d. nusiuntė šitokio
rų irgi neapldnkia. . Pas neturinio . telegramą anglų
1 puodukas žalių sudrož armiečių durtuvo;
kuriuos Afrikos gyventojus,
kalboj:
tų
morkvų
“Kadangi balsavimai įvy
jkąi vaikas sulaukia dvylikos
Mes, Illinojaus Lietuvių
1 puodukas žalių smul kę 14 ir 15 liepos Sovietų
{mėtų, jis būna įvesdinamas
Chamber of Commerce val
kiai
supiaustytų
kopūstų
Rusijos kariuomenės oku dyba, susirinkę šių metų lie
•J suaugusių vyrų eiles ypa
1 pakelis citrinos jello
pacijoje, svetimai rankai
tingais pažymėjimais. Pir
1 paintė karšto vandens diriguojant, yra tautos va pos 25 d. į reguliarų mėnesi
ma, negu vaikas būna pri
nį valdybos mitingą, ir įver
1 šaukštukas druskos
lios falsifikacija ir uzurpa- tinę musų vyriausybės Vals
imtas į vyrų draugiją, jis tu
2
šaukštai
uksuso
cija Lietuvių tautos suvere tybės Departamento paro
ri duoti išmušti du savo,
Pirmiausia ištirpyk jello numo ;
priešakiniu dančiu; iš vir
dytą išmintį nepripažįstant
“Todėlei mes ištikimi Su- Nepriklausomos
šaus. Prie tų žiaurių apeigų karštam vandeny. Supilk
Lietuvos
uksusą
ir
pasudyk.
Atšal

i vienytų Valstijų Amerikos Respublikos prie Sovietų
būna keliatas liudytojų, ku
dyk.
Kaip
jau
pradės
tirštė

piliečiai
lietuviai • šiuomi Sąjungos prijungimo, kaip
rie stebi vaiko veidą. Jeigu
vaikas nesušunka iš skaus ti, išlėto įmaišyk morkvas ir protestuojame prieš tokį militarinės okupacijos už
mo bei neparodo skausmo kopūstus. Supilk į tiek at- šeimininkavimą ir pataika krauto Lietuvos žmonėms
budais So
visokiais' budais
Šo. veiksmo, nutarėm šiuo iš
ženklų savo veido išraiškoj, skirų nedidelių formų, kiek vimą visokiais
bus
žmonių.
Sudek
į
saldyv
j
e
t
u
Rusijos
komisarams,
tai tuomet vaikas lieka pri
reikšti savo dėkingumą.
imtas į suaugusių vyrų tar- tava kad gėjai sustingtų kuf ‘ net irJ Lietuvos „epiiToliau
mes
užgiriam
Duodant valgyt, išversk ant
ant, kla0Somyb6 laidojama no
Jungtinių
Amerikos
Valsti
žalių
salotų
la_
lapų,
pagiazi
g]
oba
Sovietų
Rusijos
pei
O štai koks keistas papro
jų
Prezidento
įsakymą
“įšal
nant
su
majonezu.
tys yra tūlose Australijos!
Lietuvos hipokritus;
Ši
miera
dėl
4
asmenų.
dyti
”
Lietuvos
Respublikos
vietose. Tenai vaikas, susi
“Todėlei Gerbiamasis Mi- ir jos agentų turtą Jungti
daugiau, reikia viską
laukęs tam tikro amžiaus, Norint
proporcijonališkai padau- nisteri, malonėkite ir ant te nėse Valstijose iki Lietuva
turi nueiti į girią ir išbūti ginti.
i ,4
liaus
“'~ atstovauti Lietuvos vėl taps nepriklausoma ir
ten naktį ir dvi dienas, ir gi
Valstybę ir būti sargyboje, pati galės jį sutvarkyti.
rioj būdamas turi išsimušti
kad. galutinai nepatektų į
BUROKĖLIŲ PRIE
Už Illinojaus Lietuvių
sau keliatą viršutinių prieša
Maskvos meškino nasrus; Chamber of Commerce pa
SKONIS.
kinių dantų, ir dar turi iš
mes gi iš savo pusės pasiža sirašė :
muštus dantis parsinešti na
1 puodukas išvirtų šaltų dame ir ateityje teikti savo
M. Narvid, prez.,
mo ir parodyti juos savo smulkiai sukapotų būro- brangiai Lietuvai tėvynei
J. Pake!, sekr.
motinai, jog
j
tikrai jis savo kėlių.
pareigą atliko.
1,!\ •
_
Į 3 šaukštai tarkuotų krie?
Bet visgi blogiausia būna nų.
J LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA :
indusų merginoms, kurioms
kurioms!1 2 šaukštai lemono sunkos.
vedybų dienoje, linksmiau-1 1 šaukštas cukraus miltešioj gyvenimo valandoj, iš-(lių (powdered sugar).
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
mušami priešakiniai dan-' 2 1šaukštukai
_ J._________
druskos.
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
tys! Išlaužtas dantis ir su-j Viską gerai sumaišius reiMASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
žeistas gyvis padaro neišpa- kia atšaldytii ir
i duoti prie
KAINA $1.00
sakytą skausmą!
.
| jautienos, kiaulienos,, verDR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.
Kaip Lietuvos ūkininkas šienos arba avienos.
SOaOGeCOQOOCGCOQOGQQOSiOe0303l

Įsigykit tuoj. Didelė knyga, aūie
300 puslapių. Kaina
Audeklo viršeliais .................. $2.50

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta
šv. Jonui galva. Drama vienam®
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.

Maži Greiti Laiveliai-Naujas Karo Ginklas
Vokietijoj paskutiniuoju vei labai greitai pasišalinti.
laiku gana plačiai pradėta Antra, tie laiveliai, palygin
kalbėti apie kažkokį naują ti, yra labai maži, todėl pa
paslaptingą ginklą. Koks taikyti juroje į juos iš artile
yra tas naujasis ginklas, ži rijos, lėktuvų ar povandeni
noma. niekas nei žodelio nių laivų yra sunku, o kai jie
apie tai neužsimena. Užtat lekia dideliu greičiu, beveik
kitose šalyse kilo daug spė ir visiškai neįmanoma. To
liojimų, kas iš tiesų galėtų kie laiveliai
nepaprastu
būti tas naujasis ginklas — greičiu ima artintis prie di
naujos dujos, smarki sprog džiųjų karo laivų; tie ati
stamoji medžiaga ar gal būt dengia į juos smarkią ugnį,
mirties spinduliai?
tačiau pataikyti sunku. Lai
Savaime
suprantama, veliai, prilėkę arti prie di
kad kol tas naujasis ginklas džiųjų laivų, paleidžia į juos
nebus pavartotas, tol apie jį torpedas. Išmetę torpedas,
niekas nieko tikslaus gali ir laiveliai apsisuka ir bėga. *
nežinoti. Tačiau ta proga
Italai turį pasidirbę net
bedarant įvairius spėlioji tokių laivelių, kurių įgulos
mus užsienių spauda ėmė (paprastai vienas ar du
rašyti apie naują ginklą — žmonės) jau iš anksto yra
mažus, greitus, karo laive pasiaukoję žūti. Tie laive
lius. Ar šitie laiveliai kaip liai, vadinami savižudžių
tik ir yra anas minėtasis pa valtimis, yra ne kas kita,
slaptingas vokiečių ginklas, kaip torpedos, kurias vai
tvirtinti nebūtų galima, ta ruoja žmogus. Tokia torpe
čiau gali taip būti.
da dideliu greičiu ima lėkti
Pirmiausia reikia pažymė į karo laivą. Kadangi ji vai
ti, kad šitų laivelių panau ruojama žmogaus, tai jos
dojimas nebebūtų jau kokia pataikymas yra beveik tik
staigmena, nes tokie laive ras. Torpeda atsitrenkia į
liai dabartiniame kare jau karo laivą, sprogsta, sprog
yra buvę panaudoti. Vokie dindama ir karo laivą, o tuo
čiams užimant Norvegiją, pačiu, žinoma, į gabalėlius
vokiečiai kaip tik tokiais suplėšydama ir patį vairuo
laiveliais, kartu su lėktuvais, toją.
•
puldinėjo didžiuosius anglų
karo laivus ir, pačių vokie LIETUVIŲ LAISVĖS MY
čių pranešimais, tie laive
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
liai esą paskandinę keliatą
WAUKEGAN, ILL.
anglų karo laivų. Taip pat
VALDYBA 1940 METAMS.
tie laiveliai buvo naudoja Jos Mačiulis — pirmininkas,
mi ir vokiečių kariuomenės 906 Prescott St. Waukezan, III.
transportams gabenti į Nor F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin.,
783 Lincoln st., Waukegan, III.
vegiją.
Suzana Gabria—nutarimų rašt.
Dar daugiau tie laiveliai 730 McAlister avė., Waukegan, Jll.
Kernagis—turtų rašt.
buvo panaudoti Lamanšo Emilija
720 Vine Place, Waukegan, III.
kanale, trukdant anglų ir K. Vaitiekūnas — kasierius,
franeuzų karo laivynams iš 726 — <8th St., Waukegan, III.
KASbS GLOBĖJAI
gabenti apsuptosios sąjun D. Lauraitis,
K. Ambrozunas,
gininkų kariuomenės liku
KNYGIAI
čiams iš Dunkerko uosto. K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Esą, čia tie laiveliai savo P. Rukštalis,MARŠALKOS:
J. Jarušaitis.
torpedomis taip pat paskan Susirinkimai būna paskutini nedėlkožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
dinę keliatą karo ir trans dienj
Liuosybės Svetainėje, kamp, 8th ir
porto laivų.
Adams Sts.. Waukec,an. 111.
Be to reikia pažymėti, DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos
kad tie laiveliai nėra visiš linksmos dainos. Apart juokingų “Da
vatką Gadzinkos*1 telpa 30 įvairių
kai naujas ginklas, nes jie Juokingų
dainų, eilių, parodijų ir tt.
jau dalinai buvo panaudoti laugelis iš dainų tinka juokingoms
deklamacijoms, šešta pagerinta
ir Didžiajame kare. Prieš laida, 48 »usl................................ 10c. 1
dabartinį karą daugiausia
tokių laivelių gaminosi Ita
lija. Ją pasekė Vokietija.
Ypač, esą, vokiečiai daug Ar Buvo Kristus?
tokių laivelių pasigaminę MYTAI APIE KRISTŲ
šio karo metu, kai praktiš Knygoje rasite legendas apie Kristų,
kai buvę išmėginta jų reikš kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip
Dievo sunuml.
mė. Tuos laivelius vokiečiai tapo
TIKIME I KRISTŲ, todėl turime
pagaminą labai greitai, nes žinoti kaip mytai apie Kristų susida
žinosite kaip krikščionys pasisa
visos jų dalys yra standarti rė.
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų,
nės (suvienodintos), tuo Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
krikščionys
adina pagonis bedie
budu gamyba gali būti ma viais.
Atrasite kad net Biblija neži
sinė.
no kada Kristus gimė, mirė ir kada
buvo nukryžiavotas.
Kuo pasižymi tie laive jisai
MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
liai? Pirmiausia — dideliu ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
Galima gauti “Keleivio” afise ar
savo greičiu. Tie laiveliai, tai.
ba pas
esą, galį plaukti per valandą,
T. J. KUČINSKAS,
po 90 kilometrų. Tuo budu
3312
So. Halsted St.,
jįe nepaprastai greitai gali
dHICAGO,
ILL.
pribūti ten, kur reikalingi, o
atlikę savo uždavinį, gali
________

SIELOS
BALSAI

rILNI
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REIKALAUKITE TIK
Blue Ribbon Malto ir jus tik
rai gausite pilnus 3 svarus ge
riausios rūšies malto. Todėl
milionai malto vartotoją sako
—“Duok man gero seno Blue
Ribbon Malto.”

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
0

g
įį

Hmeritas BiggestSeller

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES,:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

S

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Copyright 1940, Pabūt BrevrtngCom pan y. M f 1 w a uk ee

BLUE RIBBON
MALT

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

5
Sj
S
5
%

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus gerinusia
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog paprastame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” adresą ir nepamirškit prilipyt užS centus markę.
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“KELEIVIS”
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
^^ococoGccoscooccecccoooooeooacoouoecoeocoooeeocosoGc!

No. 33.

Rugpiučio 14 d., 1940.

Septintu Puslapis.

KELEIVIS^OJJOSTON.

Pasirodė Nauja Gy
vulių Liga.

Anglai Ruošia Vokiečiams Priimtuves

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikralžių.)
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Šiomis dienomis Biržų
: apskr. keliuose valsčiuose
i prie Nemunėlio upės pasii rodė nauja gyvulių liga, nuo
kurios krito keliatas galvijų.
Ligos požymiai tokie: pabringsta pažandės, tarpukojai, tešmuo,
matomosios
i liaukos ir panašiai. Galvijai
| kriokia ir po keliolikos, o
i kartais po keliatos valandų
uždusta ir krenta nuo šir
dies paralyžiaus. Ūkininkai
kreipėsi į 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
Į departamentui, kuris į Biržų
apskritį buvo išsiuntęs Vetei rinarijos instituto specialis1 tų komisiją ligos priežastį
: nustatyti.
i Veterinarijos institute nu! statyta, kad šia liga gyvui liai suserga nuo nedidelių
' uodų giminės muselių įkan
dimo. Muselių kilmė yra
Rumunijoje, bet beveik kasi met tokių susirgimų yra Lat
vijoje ir Vokietijoje, todėl
gali būti ir Lietuvoje daž
nesni atsitikimai. Pavojin
gos muselės veisiasi prie
. sraunesnių upių vandens.

z ir

——-

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

4

Kaunas. — Atstovas M.
šumauskas “liaudies sei
me,” švaistant stambiuo
sius pramonės ir bankų na
cionalizavimo klausimą, 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. pelsingumo ministras (baudi- 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) “Varpasj”’ 103,000 litų
ščionis-demokratas). Stepo- pelno,
r___ ,kas
___ si
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,d.). Leonas Bistras, buv.1 ooo litų — 33 nuoš. nuo įdėI (k.
'
ministras pirmininkas (kr. to kapitalo; (5) “Guberni
dem.). 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.
Ši nuotrauka parodo anglų kanuolę, įleistą*j duobę Anglijos pajūry. Taikant į 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 j Angliją kišti. Mat, čia jiems ne Norvegija. Įsidėmėkit ypatingą kamufliažą, kuriuo ši kanuolė
buv. valstybės kontrolierius vo 1,894,000 litų pelno. Topridengta iš viršaus, kad priešo orlaiviai neįžiūrėtų.
(tautininkas). Jonas Alek- iįau kalbėto jas pateikė duosa, buvęs žemės ūkio minist- menų, kaip atrodo šešių fab- Lietuvos Laisvės Pa
Kas Pabėgo iš Lie
Bolševiko Kalba “Liaudies Seime.”
Nustatyta, kad toji pavo
ras (nepartyvis). Jonas Vi- .rikų metinis pelnas santiky-*
jinga
muselė gyvena tik ba
leisis, buvęs Kauno burmist-1 je su išlaidomis administraskolos Bonai ir
tuvos.
(“Eltos” pranešimas.)
visi darbo žmonės, darbi
landžio, gegužės ir birželio
ras (liaudininkas). Advo-;cijospersonaluiirdarbininKuponai.
men. pradžioje. Taigi, prie
katas Zigmas Toliušis (liau(uždarbiui: (1) Įmonė
“Liaudies seimui” baigus ninkai, valstiečiai, darbo
(“Eltos” pranešimas.)
upių gyvenantieji ūkininkai,
dininkų vadas). Generolas “žemlin” pelnas 54,091 1L
pirmuosius sesijos darbus inteligentai pradeda didijį
Washington, D. C. 1940 liepos 23 d. įvyko milžiniš- darbą. Darbo tempas turi
Kaunas.—Vidaus Reika norėdami išvengti pavojaus,
A. Gustaitis, aviacijos virši- tų, vidutinis metinis uždarm.
liepos 29 d.
Lietuvos ka Kauno darbo žmonių būti išlaikytas toks pat, kaip lų Ministeris remdamasis neilgą laiką turėtų saugoti
ninkas. Antanas Mackevi- bjs vieno asmens iš adminismanifestacija. ir darant paruošiamuosius Pasislėpusių Lietuvos pilie savo bandas.
čius (Šleževičiaus žfentas, [racijos personalo 10,540 li- Pasiuntinybė • praneša, kad džiaugsmo
tuo
tarpu
ir
nuo
liepos
19
d.
Pasirodžius tai ligai, veliaudininkas). Izidorius Ta- tų, o vieno darbininko metiPrie Valstybės Teatro susi darbus. Trumpu laiku turi čių turtui konfiskuoti įstaty
būti
iškelti
nauji,
gražus
ji
nebeturinti
galimybės
mo
1
str.
paskelbė
46
Lietu

terinoriai
pataria gyvulių . į
mošaitis (tautininkas). Dr. nis uždarbis 798 litai; (2)
rinko šimtą tūkstantinė or
Ign. Skrupskelis, “XX Am- “Drobė” pelnas 700,000 li- Lietuvos Laisvės Paskolos ganizuota minia su šimtais Lietuvos rūmai. Lietuva tu vos piliečių sąrašą, kurie ganyklas dienos laiku nelei
žiaus” redaktorius. Dr. Pr. tų, 1 administracijos perso- bonus ir kuponus beapmo- vėliavų, plakatų ir paveiks ri pavyti kitas Sovietų Są yra pasislėpę ar į užsienį iš sti, laikyti uždarytus tvar
Delininkaitis,
krikščionių nai0 asmens metinis uždar- kėti, nes iš Lietuvos Iždo lų padėkoti “liaudies sei jungos tautas. Musų, Lietu- vykę. Kas nuo šio skelbimo tuose. o ganyti naktimis, ka
darbininkų sąjungos vadas, bis 15,600 litų, o vieno dar- tam tikslui negaunama pa mui” už priimtus istorinius i vos Respublikos, rūmai turi dienos (liepos 25 d.) per da tos muselės neskraido.
nutarimus. I sveikinimus at būti ne blogesni už kitų res vieną mėnesį nesugrįš, tų
Adv. Balys Grebliauskas bininko — 2,300 litų; (3) pildomų kreditų.
Todėl bonus ir kuponus sakė prakalbomis J. Palec publikų rumus. Atsiminki turtas bus konfiskuotas. Pa Lengvas Budas
(buv. jaunalietuvių vadas). «Qda pelnas 94,518 litų, 1
Išmokt Angliškai.
Pasiuntinybei
nesiųskite, kis ir keli seimo atstovai, me, kad dabar dirbame ne bėgusiųjų tarpe 26 yra Vals
Agronomas Alfas Galvydis, adm> personalo asmens meKankins reikalingiausių žodžių ir
seimo vicepirmininkas, bu- tinis uždarbis 4,200 litų, vie- nes juos tektų grąžinti ir dėl Vyriausybėš nariai. Vidaus ponams, ne eksploatato tybės Saugumo Departa-! pasikalbėjimų,
ši knyga sutaisyta taip
vęs Amerikoje 1937 m. kar- no darbininko—1,514 litų; i to susidarytų bereikalingų Reįlkalų ministeris “liau riams, bet sau, Lietuvos mento įvairus pareigūnai, lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali 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 kitų dvidešimties pabėgu kai.
Joje telpa netik atskiri žodžiai,
so
pasaulio
darbo
žmonijai.
'
siuntinybei.
siųjų
tarpe
minimos
šios
pa

tautininkų sąjungos genera- btų, 1 adm. asmens uždarbet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
Gedvilas savo kalboje be
Dar
prieš
penkias
sąvaitės
bo
jieškant,
važiuojant kur nors, nu
it„ 1j darbininko
(]arbininko' Jei kada vėl šiai Pasiun kita pasakė: “Koks trum
vardės: Tadas Chodakaus- ėjus krautuvėn,
lims sekretorius.
Vladas bis
bis* 14i640
14,640 ]litų,
pas daktarą, pas bar
męs
buvome
plutokratinės
kas, Kazys Musteikis, Jo zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
2,14Q litu;
litų; (5) “MontviMontvi-: tinybei bus duota proga mo pas laikotarpis, bet kokį di
Kurkauskas, buvęs Klaipė- _2,14p
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
f“ T^’lerna:t0J^- u
lo įpėdiniai’’ pelnas 238.403! kėjimą bonų ir kuponų at- delį kelią padarė musų Lie Lietuvos vergai, neturėjo nas Norkaitis, Povilas Ple padidinta
ir pagerinta laida. Sutaisė
me
jokių
teisių,
tik
pareigos
chavičius,
Antanas
Smeto

bos Rūmų pirmininkas. Put- litų j adm. asmens—10,800 naujinti,’, tai ji praneš per tuva. Įsikūnijo vyriausioji
St Michelsnnas pusl. 95............... 35c.
buvo
mums
užkrautos,
o
da

vinskiai, ’ Šaulių Sąjungos ;;tu, v
jeno darbininko
na, Zofija Smetonienė, Hen
darbo liaudies žmonių sva
vieno
darbininko—
— spaudą
’ ir
’ privatiškai.
rikas Šalkauskas, Jadvyga BYMA8». Romanas. Ta knyga yra
kūrėjo sūnus. Petras Jukne- x 926 litų; (6) “Kauno Aujonė. Tik penkios sąvaitės bar kiekvienas Lietuvos So m
v V
= t? j
’T1....,... f versta į visas kalbas, todėl kad yra
L. L. P. bonus patariama skiria mus nuo paskutinės cialistinės Tarybų Respubli Tubelienė,
virtino
Uilmniia linfiimii
-« ■ • • ••” neinąs
i
r*z»z-a
i litu
•i
vičius,
Vilniaus
lietuvių
veikiniai
362
999
1
Edvardas Tuiau- gražiai aprašyta apie Rymą. Lietukėjas.’ Pranas Saladžius,'
10*
Vlet0Je atel’
kos
pilietis
turi
teisę
į
dar

skas, Jonas Vailokaitis, Pet- yiSkas vertimas yra lengvas ir prasenos plutokratinės Lietu
- I-Ažus. Chicago, 111. 1909, pusi. 432.
Šaulių Sąjungos vadas. Juo- 080 Htų. 1 darbininko - Clab Lietuvos Pa.iuntin¥bė vos dienos, bet kokią jau bą, į poilsį, į mokslą, į ne į aS Vr.i
V ileisis ir kiti.
Drūtai apdaryta ..................... $2.50
zas Tomkus, pirmasis sava-Į lj932 Htų. Koks skirtumas
Lietuvos Pasmntmybe. matome pažangą. Baigėsi mokamą medicinos pagal
kaI‘S’ ValsrTafyb^s na*™ ^rp d?rbiP?kų Jr daft,d?T KAIP IŠRODYS PAMINK- didžiosios statybos prade bą, į socialinį aprūpinimą.
kas, Valst. Tarybos narys, vių mėnesinių pajamų rodo j LAS LIETUVOS KNYG damieji darbai. Senojo reži Visa tai mums duos didžioji
buvęs Klaipėdos guberna- sekantis pavyzdys: viduti-'
mo Lietuvos katastrofos vie Stalino Konstitucija.”
NEŠIAMS.
tonus. Kazys Skpcas, Vi- nis
•
*
.............. 1
ta išvalyta nuo skeveldrų.
samdomų
darbininkų
daus Reikalų ministras. Au- vieno mėnesio
Kaunas.—Spaudos drau- Koks gi buvo tų nepaprastų BOLŠEVIKAI “ATĖMĖ”
uždarbis
gustas Povilaitis, Saugumo ‘'žemline” 66'lt “Drobėj” dimo laikams paminėti so- įvykių tempas! Subankiu- P. ŽADEIKIUI LIETUVOS
PILIETYBĘ.
Departamento direktorius. 191 lt.,
lt “
..Odoj”» 126
į’26 lt.,
]t. “NiNi-' delio tvarkymas eina jau tavus plutokratinės valdžios
IGenerolas
LziyvAv/a I c?
y/Tvi/iac! ■Glovac
—
« •••” 7 178
YS lt
Vincas
 vėloj
lt., “Montvilų prie galo. Nuo gatvės tvora gaujai, birželio 15 d. Smeto
Washington, D. C., rugkis, advokatas.
įpėdinių” 157 lt. Tuo pačiu Užtverta, sklypas išlygintas na bėga į užsienį, birželio 17 piučio 3 d.—Šią dieną Mas
—
tarpu vienos firmos šefas ir izoliuotas nuo kaimyni- dieną atsistatydina Merkio kvoje Lietuva tapo įjungta
gyriausybė, birželio 17 d.
LIETUVOJ SUSKAITYTA inž. Lango gaudavo per mė- niy« Įėjęs į sodelį pamatai Justas Paleckis sudaro liau į Sovietų Sąjungą ir forma
nesį 20,000 litų, fabrikantas ‘ paminklą — skydą. Jame—
PARAŠĖ KUN. VALADKA
liai padaryta Rusijos dali
27,452 KARO ATBĖTilmarias Kurtas 11,000 lt.,'trys nišos. Nišose bus įdėtos dies vyriausybę, birželio 20 mi. Kadangi toksai aktas
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir ąplinkyt?a kada j Pasaulį atėjo
GĖLIAI.
Jonas ir Juozas Vailokaičiai granitinės lentos, kuriose dieną politiniai kaliniai pa nesuderinamas su tarptauti
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
leidžiami
iš
kalėjimų,
birže

83,000
litų.
I
bus
įrašyta
šimtas
knygnenuskriaustoms minioms.
i'^'Kaunas. — Ligi Įįepos 1
niais .nuostatais bei sutarti
SKYRIUS IT. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
Lietuvoje buvo užrėgistruo-. -------------------------------------Šių pavardžių, tų knygnešių, lio 27 d. paleidžiamas po mis. tai Lietuvos atstovas p.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
kurie ypatingai pasidarba niškasis seimas, liepos 3 d. Žadeikis iš savo pusės pada
tų 27,452 karo atbėgėliai:' AMŽINOS DAINOS.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
Šioje
knygutėje
telpa
14
geriausių
vo
Lietuvai.
Apačioje
pa

sudaroma
‘
liaudies
kariuo

3,730 lietuviai, 12,688 len Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
rė irgi formalų protestą.
SKYRIUS
IV. Kaip profesorius Pr. Būčys, Kaune Kunigų Se
vardžių
bus
Petro
Vaičiūno
menė
’
,
liepos
6
d.
skelbiami
kai ir 11,034 žydai. Iš jų: joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.
Tą pačią dieną (rugpiuminarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
žodžiai,
dedikuoti
knygne

‘
liaudies
seimo
’
rinkimai,
vyrų 16,921, .moterų 7,297,!
esama valstybėje administracijos formų. Aiškintūimas tas for
čio 3) iš Kauno pasigirdo
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
šiams : “Čia vienas tik šim liepos 14—15 d. Lietuvos žinios (United Press), kad
vaikų 3,234. Atbėgėlių yra;
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
tas įamžinta musų, kur gim liaudis
vieningai
renka ten Paleckio ministrų kabi
maitinamų: lietuvių 1,171,
SKYRIUS
V. Popiežių vardai iš <|evinto šimtmečio ir jų darbai.
PAGARSINIMAI
tąjį raštą gabeno iš Prūsų, o ‘liaudies seimą’, liepos 21 d. netas atėmęs pilietybę ne
lenkų 4,138 ir žydų 9,562, iš
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
buvo ne šimtas, bet tūkstan ‘liaudies seimas’ skelbia priklausomos Lietuvos at
cija ir popiežių prakeikimai.
‘KELEIVY’
viso—14,871 maitinamų at
čiai
šimtas,
kur
knygomis
Lietuvą
Socialistine
Tarybų
SKYRIUS
VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m.
bėgėlių. Per tą laiką atbėgė
stovui Washingtone ir dar
Norint, kad pagarsinimas tilptų
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė.
gynė nup caro Tėvynę.” To Respubliką, tą pačią dieną kitas bausmes uždėjęs už
reikia priduoti garsinimą
lių reikalams išleista 8,089,- GREIT,
Romos
bažnyčia
Ispanijoj ir Meksikoj.
admlnlstracljon nevėliau PANEDI560 litų, iš kurių gauta au LIO VAKARO, Siunčiant per pat- liau sodelį puoš skulp. Zika ‘liaudies seimas’ nutaria į- tai, kad jis protestavęs prieš
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
ro knygnešio figūra, skulp. stoti į Sovietų Sąjungą, lie svetimos kariuomenės įsi
reikia padųst Ifi anksto, kad pa*
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
komis iš užsienių 5,549,720 tą,
siektų mus ne vėliau kaip panedčreiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
litų ir Valstybės Iždas pri ly. Vėliau gauti garsinimai | tos Bučo sėjėjo figūra, skulp. pos 22 d. ‘liaudies seimas’ veržimą į Lietuvą ir Lietu
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
Rimšos
“
Vargo
Mokykla
”
sąvaitės numeri nespėjama pataiskelbia
visas
žemes
valsty

dėjo 2,539,849 litus.
vos nepriklausomybės nusa?
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
pint.1
(1864 ir 1904 metų, iš spau bės nuosavybe, o šiandien, vinimą.
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
------------Norint, kad garsinimas nesuslsusipažint
su visa katalikiškos bažnyčios, praeitimi.
dos draudimo laikų). Pasta liepos 23 d. ‘liaudies seimas’
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
Dėl pilietybės “atėmimo”
UŽDARĖ TEOLOGIJOS
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį sureikia siųsti ir mokesti.
rosios jau modelis padaly skelbia bankų ir stambiosios p. Žadeikis pareiškęs nuo
pratinią apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamSKYRIŲ KAUNO UNI
DRAUGIJOMS rengiant pikniką
tas ir perduotas liedinti ge pramonės nacionalizaciją. monę, kad nepriklausomos
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
ar kitokį parengimą, trumpą prane
VERSITETE.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
ležinkelio dirbtuvėms. Pa- Darbo tempas nepaprastas. Lietuvos pilietybę jis tebe
šimą patalpinam už $1.00. Už didės,
nlus garsinimus skaitoma nuo colio.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
stamentams akmenys irgi Lietuva dar nėra mačiusi to- turi, nes tą pilietybę galėtų
(“Eltos” pranešimas.)
Audimo viršeliais, gražiai tsidabrinėm raidėm jspaustas kny
jau baigiami. Knygnešio ir kio tempo. Kaip filmoje atimti tik konstitucinės Lie
Už pajležkojlmus darbininkų, par
gos vardas, KAINA $2.00.
davimus
Ir
kitokius
smulkius
prane.
Kaunas. — Einąs* ’ Resp.;
sėjėjo figūros stovės sodely prieš musų akis nepapras- tuvos Vyriausybės organai;
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
kaina 2c. už žod|. StambesPrezidentd pareigas minis- Į Šimus,
netoli viena kitos, o tarp jų tos svarbos įvykiai. Ligi lie- sovietinės pilietybės iš jo
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.
. Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
teris pirmininkas, pasirėmęs
—viduryje “Vargo Mokyk pos 21 d. buvo paruošta vie atimti irgi negalėjo, nes jis
“Keleivio"
prenumeratoriams už
REV.
M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
pajleško|imus
giminių
Ir
draugų,
kai.
Lietuvos Konstitucijos 110
la.” Ir šitos figūros vaizduos ta naujai statybai. ‘Liau tokios pilietybės ir neturė
na 1c. už žod|. Mažiausio pajleškostr., išleido įstatymą, kuriuo Jlmo
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
tikras musų liaudies kovas dies seimas’ liepos 21, 22 ir jęs._____________________
kaina 50c.
uždaromas V. D. Universi
Norint
pajleškot su
paveikslu,
dėl spausdinto lietuviško 23 d. nustatė naujos staty
“KELEIVIO” KNYGYNE
reikia pasiust fotografiją Ir klaust
teto Teologijos-Filosofijos kainos.
žodžio, kovas dėl šviesesnio bos pamatus: Lietuva pa- Rašto Istorija. Pagal A. B. Sctinitzen
i ii .
m
i 1‘ sui-aisc
sutaisė bernas,
šernas. a
Aprašo,
prašo, kokiu
kokiu budu
duuu
fakultetas.
Gamtos-mate
rytojaus. Sodelis bus apso skelbta Socialistine Taiybų žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš"KELEIVIS," 253 BROADVVAY,
253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
matikos fakultetas nuo rug
dintas medeliais, įrengti ja Respublika. Didžioii statv- dirbo sau rašt* kiekviena žmonių tau80. BOSTON, MASS.
f.
.z.z.Uz'zl
r>
J
4.
11
’
r
Chicago.
1905,
pusi.
304.
sėjo 1 d. keliamas į Vilnių.
me suoleliai.
įba prasideda. Bendra talka Apdaryta ............... ’............ $2.50

Amerikoje gauta žinių,
kad Lietuvoje bolševikai su’
ėmė, išgabeno Rusijon ir te
nai nužudė šiuos Lietuvos
vyrus:
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opiežius yra Kristaus
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Norwoodiečiai rengia lab- Darbo
T
Federacija pasisakė SVARBUS PRANEŠIMAS Lietuvių Radio programos.
daringą pikniką.
i už privalomą karo tarnybą.
’ NEPILIEČIAMS.
Augusto 17-tą programa
Nors
visų
musų
gyvenime
Į
Massachusetts
valstijos
Lietuviai,
------ .
TH.UV.JUU
.............. , nepraraskite savoV, per stotį W0RL,
V1
920 k. nuo
yra trukumų ir rytojaus die- Amerikos Darbo Federaci- darbų. Patapkite šios šalies pi- 8:30 ryto:: (1) žinios (2)
VI 'nniir/h
Izrinfo xricnri
rrnli jos konvencija, kurioj daly- I liaAinio
Tzti J _
__
Mečiais nolnnlrinnt
nelaukiant ilgimi
ilgiau. Jei
na
neužtikrinta,
visgi galidainos ir muzika.
me jaustis laimingi, kad. vavo apie 6000 delegatų at- jums nesiseka išgauti pilietybės
Augusto 18-tą programa
esame sveiki. Norvvoodiečių stovaudami 250,000 organi- popieras, mes galėsime ant tiek per tą pačią stotį ‘nuo 9:30
tarpe yra du lietuviai, kurie, zuotų darbininkų, pereitą patarnauti, kad jus patapsite ryto:: (1) Jaun.
Longino
tačiau negali tokia laime sąvaitę svarstė privalomos piliečiais. Jei turite ir kitus rei- Buinio Cavaliers orkestrą iš
čia gau, Cambridge
; (2) Keistučio
pasidžiaugti. Tai yra S. Gri-' karo tarnybos klausimą ir kalus, prašom ateiti, o -----, r------------ ,----gas ir J. Kasauskas. Jie yra1 beveik vienbalsiai pripaži- aite teisingą ir skubų patama-, įr Birutės Choras vaclovaug. u„i,ixi
netekę sveikatos ir jų
būklė no> kac| tokia tarnyba reika vimą. Ofisą prižiūri Min. B. F. Įjant Valentinai Minkienei.
labai sunki. Taigi jiems su linga. Tik 8 balsai buvo tam Kubilius ir adv. Petras Šimonis.
Steponas Minkus.
Ofisas atlieka visus darbus lab
šelpti yra ruošiamas pikni priešingi.
kas sekantį nedėldienį, Au . Be to, konvencija priėmė daringai. žinyčiąs Patarnavimo
Calender Coat Makers
gusto 18 d., prie New Pond rezoliuciją aštriai pasmerk- Ofisas yra palaikomas žinyčios
Vyrai ar Moters
ežero, kur yra pastatyta fino dama Amerikos D
Darbo
"L c Fz
Fe- pastangomis. Ofiso adresas:
Taipgi Sekšinų Kriaučiai
svetainė. Paremkime tą pik- deracijos ir CIO vadus, ku- 2 Atlantic st., So. Boston, Mass.
CABLE RAINCOAT COMPANY
niką, o kartu paremsime ir rie piaudamiesi savo tarpe
158 N St. SOUTH BOSTON.
Reikalingas Barbens
tuodu nelaimingu savo bro skaldo darbininkų judėjimą
Kuris galėtų dirbti 2 dienas į są
liu. Nuo 1 valandos eis busai ir silpnina unijas. Tie gin vaitę
L1THUANIAN
pėtnyčioj ir subatoj. Ateikite
nuo lietuvių salės. Kvieslys. čai, kuriuos veda minėti va tuojau, darbas laukia.
FURN1TURE CO.
L. SILKINIS
dai, darbininkams yra visai
797 Main St.,
Cambridge.
APDRAUSTI
Bostono metropolijoj esą nesvarbus, sako rezoliucija.
PERKRAUS
2,338,576 gyventojų.
TYTOJAI.
(Insured
4. J. NAMAKSY
Pagal šių metų gyventojų
Movers)
Real Estate & Insurance
surašymą, Bostono metroPerkraustom
414 w. BR0ADWAY.
p'olijoj yra 2,338.576 gyven
čia pat ir j to
SOUTH BOSTON, MASS.
tojai. Bostono metropolijon
limas vietas.
Office Tel. So. Boston 0948
Saugi priežiūra, kaina prieinama
įneina pats Bostono miestas
KĖS. 251 CHESTNUT AVĖ.,
326 BIIOADVVAY,
Jamaica, Plain, Mass.
ir daug aplinkinių miestelių.

Vietines Žinios
NORWOODO LIETUVIŲ
PRAKALBOSE KUMUNISTAI IŠMESTI.

Bostone turės registruotis
130,000 svetimšalių.
Pačiame Bostone ir 24Rugpiučio 9 d. Norwoodo liuose aplinkiniuose miestelietuvių svetainėj įvyko še- I liuose, kurie priklauso Bos
všių
* demokratinių
1
’ ‘ “ ■" draugijų tono pašto apygardai, yra
surengtos prakalbos. Kalbė , apie 130,000 ateivių, kurie
jo drg. Stilsonas, “N. Gady da neturi pilietybės popienės redaktorius iš Brookly- įų, todėl visi jie turės regist
no, ir inž. Simokaitis iš ruotis ir spausdinti savo
Fitchburgo. Publikos buvo pirštus. Registracija prasi
daug. Apie Stilsono kalbą dės šio mėnesio 27 dieną. Iš
nerašysiu, nes socialistų kal pradžių buvo manoma, kad
bėtojai visuomet moka lo visi nepiliečiai eitų regist
giškai visuomenės klausi ruotis į didijį paštą Bostone,
mais pasisakyti. Inžinierių bet pašto viršininkas Tague
Simokaitį girdėjau kalbant I apgalvojo, kad tokiai daupirmą sykį. Jis taipgi geras I gybei žmonių sunku bus viekalbėtojas ir žmonėms labai Į noj vietoj užsiregistruoti,
patiko, bet man asmeniškai j todėl jis dabar daro kitokį
išrodė, kad jis perdaug planą, kuris bus paskelbtas
smarkiai kerta Stalino gar I vėliau. Manoma, kad bus
bintojus, kurių keliatas bu daug parankiau įsteigus re
vo ir šiose prakalbose. Gal gistracijos punktus pašto
tas ir ne prošalį, nes publika įskyriuose kiekvienam mies
.dabar smarkiai nusistačiusi te bei miestely.
Šia proga valdžia įspėja,
Newtone nusišovė Harry
jrieš Lietuvos pardavikus ir
<uo aštriau kalbėtojas 'juos kad jau atsirado visokių Andenson, 75 metų amžiaus
šerta, tuo karščiau žmonės šunadvokačių, kurie siūlosi inšiurans biznierius.
nepiliečiams “patarnauti”
ploja.
arba
net ir “paliuosuoti”
Billericoj pereitą sąvaitę
■ Ant galo inž. Simokaitis
perskaitė protesto rezoliuci nuo registracijos. Valdžia buvo rastas gatvėj automo
ją prieš Lietuvos okupantus, praneša, kad niekas tokiems biliaus užmuštas nežinomas
kuri buvo priimta visais bal i netikėtų ir nei cento už jų vyras, kuris galėjo būt apie
i “patarnavimą” nemokėtų. 70 metų amžiaus.
sais prieš 4.
Po prakalbų pora komu Kiekvienas nepilietis turės
Opereitoriai
nistų norėjo duoti kalbėto | nuvykti į valdžios nurody ANTDu
MOTERIŠKŲ KOUTŲ atsi
tą
punktą
asmeniškai
ir
pats
jams paklausimų, bet iš pu
šauki! greitai. Turi būt biskį tą dar
pas bą patyrę. J. Kudrevikius
G
blikos atsistojo jaunas vai tenai užsiregistruoti
414 Broadway,
So. Boston.
kinas ir pareiškė, kad su I valdžios pastatytą klerką.
Maskvos agentais neverta Joks užmokestis nereikalin
Bučeris J ieško Darbo
skaitytis. To ir užteko. Pub gas. Registracija įvesta tam, Turi 20 metų patyrimo. Prašau
L. P.
(4
lika sukilo ir neleido komu kad apsaugojus šalį nuo kreiptis.
253 Broadway, So. Boston, Mass.
nistams nieko aiškinti. Bet svetimų valstybių šnipų ir
kalbėtojas Stilsonas apgai kehkėjų. Taigi nereikia jos
JUOZAS W AITRUS
STEVE BAGDONAS
lestavo, kad publika neleido bijotis. Niekuo nekaltam at
ATIDARĖ PUIKIAI ĮRENGTĄ KAFETERIJĄ
komunistams
paklausimų eiviui ji nepadarys nieko t
statyt. Sako, aš juos bučiau bloga.
FOREST SPA
taip išmaudęs, kad publika , Prezidentas Rooseveltas
595
Main
Street,
Brockton, Mass.
juokais netvertų.
į
buvo Bostone.
Gf
UŽLAIKO
GERIAUSIUS
ALUS,
DEGTINES,
VYNUS IR VAL
Aukų sumesta lėšoms pa
Pereitos sąvaitės pabair
GIUS. Atdara visas 7 dienas sąvaitėje. Vakarais muzika ir šokiai.
dengti 9 doleriai su cėhtais! goj Naujon Anglijon buvė
Prašome visus atsilankyti ir pasilinksminti gražiai įtaisytoj vietoj.
Dalyvis. atvykęs prezidentas Roose
Per klaidą įsilaužė j sveti veltas apžiūrėti šalies ap
saugai dirbamų darbų. Bos /
mą automobilį.
tone ir Portsmouthe jis ap
' Pereitos subatos vakarą žiurėjo karo laivynų dirbtu
vienas džentelmanas nuėjo ves (Portsmouthe dabar sta
Piknikas — Sportas — Šokiai — Dainos — Firepasimti savo automibilį, ku toma 13 submarinų), o Waworks ir visokių prašmatnybių
ris buvo paliktas automobi tertowne aplankė arsenalą,
liams statyti yarde. Čiupt į kur dabartiniu laiku yra da
NEDĖLIOJ, AUGUSTO 18-tą, 1940
kišenių—nėra raktų. Reiš romos kanuolės priešo or
kia, raktai liko automobi- laiviams šaudyt.
VOSE’S PAVILION,
MAYNARD, MASS.
liaus viduje, o durys už
Kartu su prezidentu buvo
Rengiamas naudai subatinių ir nedėlinių radio programų
trenktos ir užsirakinusios. atvykęs komercijos depar
Prizai (1) 1940 Studebaker 2 door Champion Sedan;
Bandė jis atsirakint duris tamento sekretorius Hop(2) I. J. Fox kailinis koutas $200 vertės;
peiliuku, bandė atsidaryt kins ir laivyno sekretorius
(3) Breakfast setas — Kane’s kompanijos;
angą, bet negalima. Nete
(4) $50 Wrist-watch (man’s or woman’s) iš Kay ,
Lankėsi drg. M. Šileikis.' ><
ko džentelmanas kantrybės
129
(5) Traukiniu kelionė j N. Y. World’s Fair ir atgal, ir
Šiomis dienomis Bostono
ir sako į savo draugą: “E, aš
trijų naktų viešbučio nakvynės išlaidos.
čia visą naktį nesikrapšty- apylinkėn yra atvykęs iš
$55 vertės “Arrovv” ir “DeLuxe” Waterless Cooker,
nėsiu!” Paėmė akmenį iš Chicagos drg. M. Šileikis su . 26 pieces. (Kitchen Craft Ko.)
patvorio ir—triokšt per stik žmona. Svečiai buvo atėję
Programa sporto, dainų, visokių*įdomybių, baigiant su
lą. Automobiliaus langas iš- ir “Keleivio”
aplankyti. i
Fireworks.
BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono, Cambridge’aus,
birėjo ir durys buvo atida Drg. Šileikis yra senas “keBrightono
ir
Worcester 60c. j abi puses; Montello, Lawlytos. Bet pasirodė, kad ' leivietis,” ilg-us metus yra
rence,
Lowell,
Peabody, Gardner ir Norwood 75c. į abi purakto automobiliuje nėra, o dirbęs prie “Keleivio” kaip
yra kažin kokių svetimų linotipo operatorius. Dabar j sės; Athol ir Nashua, N. H. $1.00.
• “*—
*“
n
Pasiklausykite per radio stotį W0RL, subatoj 8:30 iki
daiktų. Tada tik paaiškėjo . ...........
jis dirba prie
Naujienų,
9:00, ir nedėlioj 9:30 įki 10:30 ryte. Bus pranešta per
klaida: tas džentelmanas į Rytus draugai Šileikiai,atradio iš kur busai išeis, kada ir kur busų tikietus galė
įsilaužė į svetimą automo- vyko busu. Sako, kelionė
site įsigyti.
bilį.
busu esanti labai smagi.

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis
(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomi* ir dventadieniab
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kam p. Inman st. arti Centrai ekv.
CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,
LAVVRENCE, MASS.
-.--------------------i------------------------Tel. KIR 7119

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

Cambridge, Mass.

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4(>18

Res. Tel. Arnold 1028

TEL. ŠOU 2712

LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

Statom naujus ir
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas.
Padarom reika
lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtuMatyt geriausia vakarais.
J. J. KUISIS
32 Hawthorne Avė.,
ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 5537-J

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir bdoa.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 IIUNT1NGTON AVĖ.,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4170.
~

M

BOSTONO IR APY LINKĖS LIETUVIŲ

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO)
CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
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. kasdien.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
Kainos ant

i

Tel. ŠOU 2805

WEST1NGHOUSE

DAKTARAS

. J. L. Pasakantis

Elektrikinių

OPTOMETRISTAS

ŠALDYTUVŲ

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

I

Pasiekė Naują Žemumą!
$30 iki $60 pigiau PEREITŲ METŲ
Wvstinghouse Elek metais mes ųiislinom kad kainos ant
Taip iri pereitais trikinių šaldytuvų buvo nepaprastos;
todėl kad jos buvo žemiausios negu bent kada. Bet
DABAR jos nepati ketinai nukrito... $30 iki $G,0 pigiau
negu bile,-kada pirmiau!
Turėkit minty kad šios kainos yra už vėliausius 1040
modelius. į Visi modeliai garbingai turi tą pagarsėjusį
vardą Wįstinghous e. 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!
WESTINGHOUSE
DA8AR
DUODA
JUMS SAUGESNE
NUOLATINE VAL
GIU APSAUGA

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
♦Tel. 28624

1

TIK
$114.75

Rugpiučio 18 August, 1940, Nedėlioję
KEISTUČIO PARKE
OAKLAND GROVE,
E. DEDHAM, MASS.

už Šį
6 Kubinių
Pėdų Modelį

l

KURIE NORIT TIKRAI GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST.,
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Coltimbia Rcad,
South Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2271.

NEREIK ĮMOK6T
LENGVI
ISMOK&JIMAI
MAŽIAU $1.00
Į SAVAITE
' ,i MODIL LS-6-40

(mokant

mėneakiila)

Edison Shops
ANO EUCTRICAL DIAURS
BOITON

COMMNY

Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12
nuo 2 iki 5,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
• ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
| Ištaiso defektuotas akis ir tinkaį mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg» žeminuoju ir priskiriu akinius.

[

STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO

Rengia Stepono Dariaus Postas 317, A. L., pagelbstint
St. Dariaus Posto Benui ir daugeliui kitų organizacijų
ir pavienių.
Pagerbimui musų žuvusių lakūnų bus atliktos atatin
kamos ceremonijos. Po to bus linksmų žaislų: Lenktynės
'. mergaitėms, merginoms ir moterims, taipgi berniukams,
vaikinams ir vyrams, su geromis dovanomis. Dzūkai ir
žemaičiai trauks virvę už keisą alaus. Bus išrinkta Ste
pono Dariaus lietuvaitė gražuolė 1940 metams ir bus
duota jai graži sidabrinė taurė. Už gražiausius ’ šokius
porai irgi bus duota taurė. Loš Soft. Bali Komandos—
So. Bostonas su Cambridge ir laimėtojai* gaus taurę.
Gros Posto Benas. Gera orkestrą šokiams. Įžanga 10c.
BUŠAI eis nuo kampo C ir 3-rd St., 12:30 iki 1:30 vai.
po piet. Kelionė į abi puses 40c.
Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

1
=
Tel. Univeraity 9466

Glodienes-Curry

IŠ KRANO IR BONKOMIS
XXX ALE IR STOCK

Metinis Pagerbimas

1

Dr. Susan

LIETUVI? RADIO DIENA

-

Rugpiučio 14 d., 1940.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
Telephnne

SOUth
Boston
1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainos Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekais.
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ
IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.
Taisymo ir demonstravimo vieta:

1 IIAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St.,

